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Становлення та сутність 



Мета Прес-служби НБУВ 

Повне та об’єктивне інформування громадськості 

про науково-інформаційну діяльність НБУВ, 

сприяння її публічному позиціюванню як 

сучасної академічної установи, бібліотечно-

інформаційного, аналітичного та культурно-

освітнього центру держави.  

 



Принципи діяльності прес-служби НБУВ 

Відкритість 

Законність 

Репрезентативність  

Конструктивність  

Партнерство  

Креативність 

Випереджувальний 

інформаційний ефект 

 



Функції  Прес-служби 

Зв’язки з громадськістю та ЗМІ 

 Інформаційна 

Аналітична 

Прогностична 

Організаційна 

Управлінська 

Нормативна 

Консультативна 

Довідкова 

 



Розвиток зв’язків зі ЗМІ, неформальними 

комунікаційними ресурсами, громадськістю, ПС 

органів державної влади, наукових установ, 

громадських і професійних об’єднань 



Під час презентації видання «Мідні 

гравірувальні дошки…»  
Під час прес-туру до НБУВ 

Формування та 

зміцнення 

позитивного 

іміджу НБУВ у ЗМІ, 

соціальних 

мережах тощо 



Оперативне інформування дирекції 

НБУВ про динаміку громадської думки, 

відгуки в пресі, на телебаченні та радіо, 

у соціальних мережах  

щодо діяльності НБУВ та її структурних 

підрозділів 



Формування внутрішньобібліотечного 

інформаційного поля 

Інтерактивна сесія у форматі 

«Світового кафе» 

Навчальне заняття «Новини 

на порталі НБУВ» 



Формування інформаційного архіву  

Прес-служби НБУВ 
 



Прес-тур до 

Національної 

бібліотеки України 

імені В.І. Вернадського 



Результати прес-туру до НБУВ 

 Вернадка напередодні Всеукраїнського дня бібліотек // 

ВікіНовини. – 25.09.2015. 

 П’ятсотрічні книги і... автограф Шопена // Щоденна всеукр.  

газета «День». – 30.09.2015. 

 Національна бібліотека України продемонструвала унікальні 

видання // Портал культура. – 01.10.2015. 

 Календар: Всеукраїнський день бібліотек // Телеканал 

«ІНТЕР», програма «Ранок». – 30.09.2015. 

 Пам’ятний архів бібліотеки ім. Вернадського //  телеканал 

«ПравдаТут». – 30.09.2015.  

 Бібліотека & ЗМІ: акції до Всеукраїнського дня бібліотек // 

Блог «Школа бібліотечного журналіста». –19.10.2015 



У подальших планах… 

 Розширення медіакарти прес-служби. 

 Збільшення представницьких заходів. 

 Розроблення системи моніторингу громадської 

думки та відгуків про НБУВ у пресі, на телебаченні 

та радіо, у соціальних мережах, а також 

технологічних кроків щодо нейтралізації негативних 

тенденцій. 

 Визначення комунікативно-інформаційних критеріїв 

ефективності діяльності прес-служби із формування 

іміджу НБУВ. 

 Вивчення інформаційного потенціалу прес-служби в 

контексті функціональних і соціокомунікаційних 

підходів.  

 


