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Маркетинг окремої особистості

діяльність, що
здійснюється задля

створення,
підтримання або зміни

ставлення громадськості
до конкретних осіб



Реалізація маркетингу
окремої особистості

вивчення ринку

визначення
сегментів ринку

визначення
потреб споживачів

визначення
потреб споживачів

розроблення продукту

програма просування
особистості та її «донесення»

до споживача



 Кожну окрему людину
можна розглядати як бренд
для просування певної ідеї

 Як бізнес-організації
продукують величезну
різноманітність товарів,
так і людина демонструє
безліч моделей і стилів
поведінки, ролей, поглядів на
ті чи інші сторони життя,
професійних і особистісних
якостей
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 Професіонали, закохані у
свою справу – це внутрішній
складник іміджу, створення
якого є дуже важливим і
необхідним компонентом
маркетингу



Саме бібліотечні спеціалісти зі своїм ставленням і
професійними поглядами або формують позитивний

імідж бібліотеки та бібліотечної професії, демонструють
її активну позицію, прагнення до продуктивної діяльності,

або ж уповільнюють і, навіть, гальмують її розвиток



Ефективний
самомаркетинг –
є пріоритетним
завданням бібліотеки
Вищого державного
навчального закладу
України "Українська
медична
стоматологічна
академія"
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Міжнародний день чаю у центральній читальній залі бібліотеки



Основним завданням занять з підвищення
кваліфікації є не тільки ознайомлення з

новими актуальними процесами в
бібліотечній справі та соціокультурним

життям країни і світу загалом,
а й надання можливості співробітникам
бібліотеки презентувати колективу свої

професійні, творчі здібності



У бібліотеці академії є чимало інтелігентних, високоосвічених
співробітників, з тільки їм притаманним стилем, лексикою і тембром
голосу – справжніх інтелектуалів і фанатів своєї справи
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Такі бібліотекарі стають своєрідною «візитівкою» книгозбірні
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Через проект «Глибини таланту й душі»
книгозбірня  рекламує особистість
бібліотекаря, яка максимально реалізує
власну творчу фантазію

Міні-сади у бібліотеці



На блозі бібліотеки популяризуємо мистецькі уподобання й таланти
творчо обдарованих співробітників книгозбірні



Неодноразово співробітники бібліотеки
презентували власні поетичні твори в академічній
газеті «Трибуна лікаря», публікувалися у багатьох
поетичних збірках



Чотири бібліотечних спеціаліста на чолі з директором бібліотеки увійшли
до сектору зв’язків із громадськістю та засобами масової інформації
Центру управління освітньо-виховною та гуманітарною роботою з
молоддю ВДНЗУ «УМСА» і відповідають:

 за налагодження зв’язків з міськими, обласними та
загальнодержавними редакціями газет, телебаченням, інтернет-
агенціями з метою висвітлення найважливіших подій
життєдіяльності академії;

 за адміністрування академічного сервера з накопичення фото-
і відеоматеріалів (упорядкування, класифікація та розміщення на
сервері візуальних матеріалів про ВДНЗУ «УМСА»);

 за адміністрування академічного сервера з накопичення фото-
і відеоматеріалів (упорядкування, класифікація та розміщення на
сервері візуальних матеріалів про ВДНЗУ «УМСА»);

 за роботу з адміністрування сторінок академії у соцмережах;

 за організацію та впорядкування видань академічних буклетів,
проспектів, альбомів;

 за підготування, редагування та подання прес-
релізів до міських, обласних, загальнодержавних
засобів масової інформації



Чим вимірюється сучасність бібліотеки?

Креативність (creatio-лат.) – творення,
створення. Креативність – це творча,

новаторська діяльність

В основі творчого процесу –
натхнення автора, здібності,

традиції. Головним складником
креативності є прагматичний

елемент, тобто розуміння
того, для чого і для кого щось

створювати, що саме створювати



Креативною творчою знахідкою стало впровадження проекту з організації на
базі бібліотеки академії самодіяльного українського хору «Криниця»

 Метою проекту є створення іміджу бібліотеки як
сучасного інформаційного центру науки, освіти і
культури, формування особистим прикладом у
студентів-медиків відданості своїй справі й виховання
любові до історії та традицій української культури

 Завдання проекту – спрямувати творчі здібності
колективу на розкриття художніх образів та багатств
пісенної культури українців, «зламати» стереотипи
зневажливого ставлення до бібліотечної професії як
рутинної і неперспективної



Співробітники бібліотеки взяли участь у загальноакадемічних
соціокультурних заходах, де презентували себе, як творчо обдарованих,

натхненних, національно свідомих громадян



Цього року виповнилося десять років
творчої діяльності хору «Криниця»

співробітників бібліотеки, якому за вагомий
внесок у розвиток культури українського

народу в 2014 році присвоєно звання
«Народний аматорський колектив»



За роки свого існування учасниками колективу було
проведено більше 70 виступів у концертних програмах,

фольклорно-етнографічних заходах, благодійних концертах
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Хор кожного року бере участь у фестивалі мистецтв закладів
охорони здоров’я Полтавської області «Душі криниця»

Хор кожного року бере участь у фестивалі мистецтв закладів
охорони здоров’я Полтавської області «Душі криниця»



У 2017 році народний аматорський хор «Криниця» виступив у міжнародному
фестивалі-конкурсі мистецтв «Мистецтва обрії безкраї» і став лауреатом
I ступеня в номінації «Вокальне мистецтво» у жанрі «Народний вокал»



Поповнюючи репертуар новими творами, хоровий колектив на
власному прикладі демонструє послідовне та самовіддане
служіння народній пісні, а через неї – служіння національній ідеї



Формуючи маркетингову політику бібліотеки, необхідно
враховувати основні її складники і турбуватися не тільки про

інноваційні технології, веб-простір, бібліометричні та
наукометричні дані, про накопичення ресурсного потенціалу,

надаючи оперативну та якісну інформацію, але й замислюватися
над створенням образу бібліотекаря –

головного посередника
між джерелом інформації і споживачем



Чи матиме бібліотека майбутнє, а чи
залишиться пережитком минулого, залежить
певною мірою від людей, які в ній працюють

Чи матиме бібліотека майбутнє, а чи
залишиться пережитком минулого, залежить
певною мірою від людей, які в ній працюють



Дякую за увагу!Дякую за увагу!


