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ШЛЯХ Е-КНИГИ в Бібліотеці  
• ВІДБІР:   Ресурси вільного доступу та ліцензовані   
• СТВОРЕННЯ  
• ТЕСТУВАННЯ  
• Придбання у ДОВІЧНЕ володіння  
• Придбання у ТИМЧАСОВЕ використання:  
• ПЕРЕДПЛАТА або Pay-per-View  
• Patron Driven Acquisition (PDA)  
• ЛІЦЕНЗІЯ  
• ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСТУПУ  
• ОБЛІК   та КАТАЛОГІЗАЦІЯ  
• Видача користувачам: організація  
ЛОКАЛЬНОГО (в бібліотеці) та ВІДДАЛЕНОГО ДОСТУПУ) 
• МБА – обмеження!  
• Аналіз статистики використання 
• Навчання  
• Підтримка: технічна – програмна!  
• Зберігання та збереження   
• Списання  

 



Е-книжки в бібліотеках: Маркетинг 

і реклама нової послуги 

 



Реклама книги 

 



 







Маркетинг - організований процес планування і та   

просування і розподілу ідей, сервісів та послуг, які 

задовільняють (клієнтів) користувачів .  

 

 

Маркетинг в бібліотеці - концепція обслуговування, 

направлена  на максимально повне задоволення 

реальних та потенційних потреб користувачів, 

управління процесом обслуговування, ефективного 

управління та взаємовідносин з різними групами 

користувачів.  

 

Основні компоненти:   

 

• Аналіз та прогнозування діяльності бібліотеки 

• Аналіз потреб реальних та потенційних 

користувачів (виявлення основних цільових груп, 

вивчення їхніх запитів тощо) 

• Аналіз ресурсів та створення номенклатури послуг  

• Пошук партнерів 



Формування маркетингової 
стратегії 

Бібліотека повинна сформувати  маркетингову 
стратегію щодо просування е-ресурсів, в т.ч. е-книг 
до читача:  
 

•визначити інструменти, що використовуються для 
просування електронних книг;   
•дослідити потреби та сприйняття користувачів, 
•оцінити ступінь і характер  короткотермінових та 
довготермінових планів.  



Специфіка рекламної діяльності в бібліотечній сфері:  

реклама одночасно виступає і як елемент маркетинга, і як  суттєвий 
компонент культури  

 

Основні цілі реклами:  
• привернути увагу потенційного користувача;  
• детально описувати переваги послуг, котрі пропонує 

бібліотека;  
• створювати сприятливий імідж і високу репутацію 

бібліотеки у населення, адміністрації, ділових партнерів;  
• формувати читацькі потреби;  
• формувати постійний круг читачів;  
• стимулювати попит на послуги;  
• нагадувати користувачам про бібліотеку, її діяльність та 

послуги.  
 



Рекламна діяльність бібліотеки 

За цільовим призначенням реклама може бути:  

 

• Першопочаткова – нова послуга та знайомство з 
нею користувачів  

• Конкурентна  (наше місце серед б-к, книгарень, 
провайдерів): які наші переваги?   

• Зберігаюча (підтримка та активізація попиту на  
послугу) 



Реклама е-книги в бібліотеці 

• Що ? 

• Як ? 

• Де?  

• Хто ? 

• Коли?   

 



Що?  

 Електронна книга як контент  

 Електронна книга як пристрій  

 Видача е-книжок як нова послуга  



 
Як і де?  

Канали розповсюдження  
 • Бібліотечний веб-сайт 

• Бібліотечний блог  
• Соціальні мережі : Сторінка бібліотеки на Twitter, Facebook … 
• QR коди  
• Powerpoint/Prezi – презентації  
• Обкладинки е-книг на плазмі/ ксерокопії на дошках оголошень 
• Лінки в бібліографії чи списках рекомендованої літератури  
• Бюлетень «Ebooks newsletter/feature in Library newsletter» 
• Буклети. Постери. Листівки…. 
• Закладки (роздільники) в традиційному бібліотечному фонді 
• Стікери на друкованих копіях книжок (у разі, якщо є ще електронна)  
• Закладки 
• Сувенірна продукція – пакети, ручки, олівці, футболки…  
• LibraryThing 
• ЗМІ  



Наліпка “Ця книга є також в е-

форматі”  

Sacramento Public Library  



Закладки у відкритому фонді (між 

друкованими книгами)  

Sacramento Public Library  





Бібліотечний сайт (блог)  

Розмістіть на сайті розділ (банер) з переліком книг  до 

завантаження та (чи) рекламою послуги    









 



 

















Міська бібліотека Шанхаю, Китай 







Реклама 

Університетська бібліотека в Кембриджі, Велика Британія 











Луганська ОУНБ 

 





 
 
 
 
 

ОГОЛОШЕННЯ  
 
 
 
 

Львівська ОУНБ 
Користуйтеся сучасними послугами в сучасній бібліотеці! 
Шановні користувачі!  
Запрошуємо Вас скористатися новою послугою 
«абонемент електронних видань». 
За сприяння Української бібліотечної асоціації з 26 березня по 30 квітня 2014 року з метою впровадження нової 
бібліотечної послуги та надання можливості користувачам отримати доступ до е-книг українських видавництв 
Львівська обласна універсальна наукова бібліотека тестує новий сервіс для користувачів. 
Користувачі ЛОУНБ можуть скористатися безкоштовним доступом до електронної бібліотеки «Кассіопея», яка 
містить твори сучасної української літератури, переклади світових бестселерів; навчальну, довідкову літературу 
тощо. 
Ви можете ЛЕГАЛЬНО і АБСОЛЮТНО БЕЗКОШТОВНО оформити замовлення на книги у цифровому форматі 
українських видавництв, серед яких Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», «Наш час» та інші; читати їх, 
використовуючи технічні засоби бібліотеки, власні ноутбуки або мобільні пристрої на платформі Android та iOS 
або дистанційно. 
База електронних книг «Кассіопея» налічує близько 16 тисяч видань українською та російською мовами з різних 
галузей знань, а також художню літературу. Сайт має зручний інтерфейс з можливістю онлайн-читання, 
створення закладок, zoom та режиму автоматичного гортання сторінок. Кожен зареєстрований користувач 
отримує так звану «книжкову полицю», куди потрапляють усі обрані для читання книги. 
З переліком книг, які доступні через наш новий сервіс, ви можете ознайомитися за цією адресою: 
http://library.kassiopeya.com/ 
Щоб стати користувачем «Кассіопеї», необхідно звернутися до працівників відділу автоматизації бібліотечних 
процесів Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки (просп. Шевченка, 13) або надіслати заявку на e-
mail kassiopeya-lounb@ukr.net Після цього працівники відділу нададуть Вам логін і пароль. Для оформлення 
заявки та реєстрації на порталі «Кассіопея – сузір’я українських книжок» необхідно вказати своє ім’я та 
прізвище, номер читацького квитка 2014 року та адресу Вашої електронної скриньки. 
Після реєстрації на вашу електронну адресу надійде Ваш логін і пароль для входу на сайт. 
Консультації з використання сервісу ви можете отримати в відділі автоматизації бібліотечних процесів ЛОУНБ, 
свої коментарі та зауваження надсилайте на e-mail: kassiopeya-lounb@ukr.net 
Запрошуємо Вас скористатися безкоштовним доступом  
до електронної бібліотеки «Кассіопея»!!! 
 

http://library.kassiopeya.com/


Barcodes on steroids? QR codes, ebooks and cake! 
What are QR codes?  
“A QR code (abbreviated from Quick Response code) is a type of matrix 
barcode (or two-dimensional code) first designed for the automotive 
industry.” - Wikipedia  
 
These barcodes are readable by smartphones and can link to a URL, contact 
details, display text on the phone or prompt the phone to call a number or 
send a text message. There is an international standard so they can be used 
worldwide. 
 
If you have a mobile phone with camera and internet access, here’s an 
example you can try out. If you don’t already have a QR code reader on your 
phone, these can usually be downloaded for free. Just google QR reader and 
the model of your phone. The code below should link to the 
ebooks@cambridge webpage: 
 
 
 

 
 
 
Who is using QR codes? 
These are some of the libraries in Cambridge that are using QR codes: 
•Judge Business Information Centre 

• Currently in the process of creating QR codes for ebooks.  
• Shelfmarks are already in place for ebooks, which sit on the 

shelf where the printed book would be.  
• QR codes are being added to these, to link directly to the 

ebook where possible. 
•Haddon Library  

• Using QR codes on library notices and handouts for new users. 
These link to the library webpages. 

 

Using QR codes for marketing ebooks 
Some new ebooks available to University of Cambridge users can be 
accessed via these QR codes: 
 

Harrison’s Online 
 
 
 
 

 
Why not socialism? - G.A. Cohen 

 
 
 
 

 Creating QR codes  
Some Cambridge librarians discovered QR codes through the Cam23 2.0 
programme which ran during summer 2011. There are many easy to use QR 
code generators freely available online. The codes on this poster were 
created using Kaywa (http://qrcode.kaywa.com/), myQR (http://myqr.co/) 
and Vanity QR Code Generator (http://vanity-qrcode.com/). 
 
An image is generated which can be saved and inserted into posters, 
signage, and shelf labels. A line of html code is also generated, which can be 
used to embed the QR code into websites or blogs. 
 
The University of Huddersfield Library are using QR codes for a variety of 
purposes. These include: 
•QR codes on shelf-labels and in the library catalogue linking to full-text 
ebooks and ejournals  
•QR codes linking to help and instruction pages 
•QR codes linking to mobile-friendly videos, including library tours 
 
It is also possible to track usage of QR codes via some of the QR code 
generators. It will be interesting to see how often they are used. 
 
What do you think of QR codes? Do you think you will start using them to 
promote ebooks in your library? What other methods of promoting and 
marketing ebooks are you using? Let us know via ebooks@lib.cam.ac.uk 

Poster created by the ebooks@cambridge team  
(Jayne Kelly and Rhiannon Taylor) with thanks to Sarah Burton at the Judge 
Business Information Centre, Aidan Baker at the Haddon Library and Katie 
Birkwood, UL. 
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http://bit.ly/ogZta4






Кіровоградська обласна універсальна 
наукова бібліотека 



ЯК ЩЕ?  

• E-книга тижня (місяця, року) 

• Статистика “Топ завантажень”  

• Квест “Моя улюблена е-книга”  

• Приєднати лінк на е-книгу до новини  

• Програми читання  

• Акції, флешмоби … 

• І не тільки!    

Запропонуйте, колеги, Ваші ідеї!   

 

 



Програми читання 



Тиждень читання е-книг 

 



Клуб любителів е-книги  





 

Want to try out ebooks on mobile devices? 

Image by ‘Med’ and used under the terms of GNU Free Documentation license, v1.2  

 

Want to know more about finding or using ebooks? 
downloading ebooks? 

 

Come along to an ebooks@cambridge  
drop-in session. All welcome.  

Tuesday 22nd January 11am-12pm,  
North Reading Room, University Library 



ЗМІ   

«Vancouver Public Library started loaning 60 Sony 
T3 ebook readers, each can be borrowed for 
three weeks».  









Кампанія УБА: «Бібліотек@: читай! 
Формат не має значення!» 

 5-й Львівський бібліотечний форум 
«Бібліотек@: читай! Формат не має 
значення!», 10-13 вересня 2014 р. у 
рамках Львівського форуму видавців 

 



 
Організатори: 
УБА, Львівське 
обласне 
відділення УБА 
«Галичина» 
Львівська 
обласна 
бібліотека для 
дітей. Читали 
твори 
Т.Г.Шевченка  
 

Акція «Читай! Формат не має значення!» біля 
пам’ятника Т.Г. Шевченку, м. Львів, вересень, 

2013 р. 





http://www.ekmair 


