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Маркетинг в інформаційно-бібліотечному середовищі: спільне бачення,
цінності і стратегічний план

Маркетинг як система управління та трансформації бібліотеки в ринковій економіці ста-
вить її в більш вигідне положення у порівнянні з традиційно працюючими бібліотеками. Ма-
ркетинг принципово перебудовує бібліотеку, мислення бібліотекарів, повертає їх в бік кори-
стувача і тим самим полегшує ідентифікацію їх реакції на вимоги ринку.
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Для успішної адаптації бібліотек до принципово нових умов роботи в незви-

чайному соціальному та економічному середовищі, в умовах обмеженого фі-

нансування необхідні зміни підходів до функціонування бібліотек, розробка

нової моделі розвитку бібліотек, визначення пріоритетів їх розвитку, розробка

концепції управління бібліотекою з використанням елементів маркетингу.

Концепція бібліотечного маркетингу визначає загальні цілі, завдання та фу-

нкції бібліотеки, її пріоритети і напрямки роботи, виходячи з існуючої ситуації.

Концепція - це своєрідне визначення місії бібліотеки. Маркетингова концепція

відрізняється від звичайної тим, що вона розробляється спираючись на теорію

маркетингу і ринкові умови, враховує запити, інтереси і пріоритети користува-

чів. Свій шлях бібліотека повинна шукати між бажаннями, очікуваннями кори-

стувачів і власної культурної місією. Все це і визначається в концепції марке-

тингової діяльності.

Світова практика показує, що більшість організацій, які досягли значних ре-

зультатів, завдячують саме впровадженню стратегічного маркетингу. Згідно з

концепцією стратегічного маркетингу, аналіз зовнішнього та внутрішнього се-

редовища – необхідний елемент визначення місії та цілей організації, стратегії

виступають як інструменти досягнення цілей.

Відносно місії існує широке та вузьке її розуміння. В широкому розумінні

місія це філософія, мета, суть існування організації.
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Філософія функціонування організації - це інтегрована частина управління,

що дає змогу усвідомити майбутнє, керуючись наявною чи бажаною позицією,

способом життя організації, які є основними настановами процесу мислення,

інтелектуальних робіт, що зумовлюють процеси, процедури, технологію та

зміст рішень.

У вузькому розумінні місія - це сформульоване твердження відносно того, для

чого або з якої причини існує підприємство, тобто місія розуміється як твер-

дження, яке розкриває зміст існування організації, в якій проявляються її відмін-

ності від їй подібних.

Місія може бути обґрунтована та визначена лише за умови чіткого уявлення

про продукцію чи послугу, яка може знайти збут на конкретному сегменті рин-

ку; про організаційно-технологічні можливості виготовлення конкурентоспро-

можного продукту; про існування суспільної відповідальності фірми, що поряд

з ідеєю самовизначення та формування неповторного позитивного іміджу є ос-

новою філософії існування підприємства в сучасних умовах.

Місія, як правило, являє собою короткий вислів, що добре запам'ятовується.

Головне - це сформулювати, яку потребу задовольняє організація (бібліотека),

хто "цільовий споживач", чим кращі наші послуги порівняно з послугами інших

бібліотек.

Своєрідне бачення місії за Стівеном Кові, який характеризує кожну людину

відповідно потребам і мотивам на чотири складові своєї природи. (Мал.1)
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Для тіла потреби і мотиви – це виживання – економічне зростання; для ро-

зуму – ріст і розвиток; для серця – любов і взаємовідносини; а для духа – сенс,

внесок в оточуючий світ.

Бібліотека має ті ж самі чотири потреби, тому що будь-яка бібліотека скла-

дається із окремих людей, між якими існують взаємовідносини і які мають спі-

льну ціль. Розглянемо потреби бібліотеки:

1. Виживання – фінансове становище (ТІЛО).

2.  Ріст і розвиток – збільшення числа читачів, розробка нової іннова-

ційної продукції та послуг, підвищення професійної компетентності біб-

ліотекарів (РОЗУМ).

3. Взаємовідносини – міцна синергія, стійні зовнішні зв’язки і парт-

нерство, узгоджена роботи команди, довіра (СЕРЦЕ).

4. Сенс, внесок – служба і забезпечення підйомом всіх зацікавлених

сторін: читачів, бібліотекарів, суспільства, країни (ДУХ).

Ключем для розкриття потенціалу співробітників є те, що називається фор-

мування спільної місії. Це означає формування місії, бачення і цінностей орга-

нізації так, щоб знайти ті точки дотику, де всі чотири потреби окремих співро-

бітників перетинаються з чотирма потребами бібліотеки. Робота кожного спів-

робітника в бібліотеці повинна бути побудованою на спільній місії, щоб задо-

вольнити потреби бібліотекаря і бібліотеки. Сформована місія у бібліотеці, від-

ділі, робочій групі повинна не тільки втілювати в себе дух універсального фор-

мування місії, але й відображати, яким саме чином ми наміряні діяти. Мова піде

про реалізацію стратегічного плану. Стратегічний план – це ваша ціннісна про-

позиція. Суть хорошої бібліотеки, як і будь-якої організації, визначається якіс-

тю взаємовідносин між цільовою аудиторією (читачами) і бібліотекарем. Кожен

бібліотекар надає читачам більше ніж послуги, він дає рішення їхнім пробле-

мам. Нам потрібно зробити все, щоб дізнатися, що для нашої цільової аудиторії

є найцінніше, що має найбільше значення. Тоді стратегічний план матиме сенс.

Після того як сформована місія і стратегічний план стали спільними – за допо-

могою погодження зі сторони співробітників і залучення їх до розробки відпо-



відних документів – половина справи виконана, оскільки творення на розумо-

вому, емоційному і духовному рівні здійснилися. Після цього потрібно творити

на фізичному рівні. Він цілком зводиться до реалізації стратегії плану. Це озна-

чає, що нам потрібно створити структуру, доручити потрібним людям виконан-

ня роботи, давши їм потрібні інструменти і відповідну підтримку, а потім віді-

йти з дороги і допомагати по мірі необхідності.

У вас можуть виникнути питання типу «У нашій бібліотеці працюють пред-

ставники чотирьох поколінь. Яким чином можна об’єднати таких різних людей

спільним баченням і цінностями».

Відповідь: Потрібно проявляти повагу до представників кожного покоління

бібліотекарів і залучати їх у процес синергетичного спілкування. Таким чином

можна знайти Третю альтернативу, основний принцип якої -  залучати людей

до пошуку розв’язання проблеми і знаходити рішення спільними зусиллями.

Якщо так діяти, то у співробітників сформується емоційний зв'язок із знайде-

ним рішенням. Якщо вони по справжньому будуть усвідомлювати проблему і

перестануть розглядати її через призму виключно свого покоління, то всі вони

стануть частиною цілого.

Отже, розробка місії і стратегічного плану – це одне, а процес формування

спільного бачення про цілі – це інша справа, але така ж важлива. Це дуже сер-

йозне завдання для лідера (директора) бібліотеки.  Визначення курсу організації

або робочої групи – це теж саме, що створення образу наслідування для окремої

людини. Це означає прийняття рішення про те, на чому ви повинні бути сфоку-

сованими як організація, як робоча група. Слід задати ті ж самі запитання про

цінності і цілі, які ви задаєте собі самому, тільки тепер колектив це робить су-

місними зусиллями, враховуючи при цьому свою конкретну місію. В результаті

інтерактивного процесу створюється стратегічний план (пропозиції і цілі).

Отже, визначення курсу представляє собою чи саму не найважливішу зада-

чу, оскільки справа йтиме з різними особистостями, життєвими планами,

сприйняття реальності, рівнів довіри і его. Ще раз підкреслюється те, що саме

створення образу наслідування є важливою і центрально визначеною роллю.



Якщо працівники не будуть довіряти лідеру, який ініціює процес курсу, вони не

зможуть ототожнити з ним свої інтереси і захопленість не принесе бажаних ре-

зультатів. В іншому випадку працівники не будуть мати загального уявлення

про цілі, не будуть емоційно налаштовані на стратегічні запитання і в подаль-

шому усе може піти наперекір.

Задачею маркетингу в інформаційно-бібліотечному середовищі є створення

нової бібліотеки зі спільною місією, де кожний бібліотекар знає і з ентузіазмом

відповідає на головні питання НАВІЩО і ХТО, а також має повне представлен-

ня про стратегії (ЯК і КОЛИ). При цьому відділи і окремі співробітники постій-

но сфокусовані на своїх задачах, а працівники несуть відповідальність за досяг-

нення декількох важливих цілей бібліотеки.
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