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КОРПОРАТИВНА 

КУЛЬТУРА

 інструмент організаційного управління, 

поєднання професійних цінностей, 

принципів діяльності, моральних норм 

поведінки



КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА

 сукупність домінантних ціннісних уявлень, 

норм і зразків поведінки, що визначають 

зміст і модель діяльності співробітників 

незалежно від їх посадового становища і 

функціональних обов’язків



КОРПОРАТИВНА 

КУЛЬТУРА

 система колективних цінностей 

(філософія організації, ідеологія та 

місія), 

 норми й стиль керівництва, 

 способи службових та 

міжособистісних взаємовідносин, 

 організаційна поведінка,

 традиції, ритуали, символи тощо



ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ 

КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ

 створення згуртованого колективу; 

формування психологічного клімату; 

створення атмосфери, що сприяє 

інноваційній, професійній діяльності







КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА та 

ІМІДЖ БІБЛІОТЕКИ
 Розвиток моделі сучасної бібліотеки.

 Якісне інформаційне забезпечення.

 Розширення спектру бібліотечного сервісу. 



Професійна свідомість

 Місія бібліотеки

 Професійна етика

 Відношення з керівництвом

 Бібліотечні ідеали

 Міжкорпоративна діяльність



РЕКЛАМА

 інформативна реклама;

 іміджева реклама;

 друкована реклама;

 радіореклама;

 телереклама;

 Інтернет-реклама.



УПРАВЛІННЯ 

 Ключовою фігурою 

формування КК є 

керівник-лідер, що 

виступає генератором 

ідеології бібліотеки. 

 золота формула 

управління колективом –

це керувати командою 

однодумців



Регламентуючі документи

 Регламентуюча документація бібліотеки 

сприяє формуванню та дотриманню КК:

 Посадові іструкції

 Технологічні інструкції

 Корпоративний кодекс бібліотеки



КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА

 фірмовий стиль бібліотеки (інтер’єр, оздоблення 

приміщень, логотип, архітектура бібліотеки, веб-

сайт, візитки працівників, гасло бібліотеки, 

корпоративні заходи, видання, стиль 

спілкування, усталені бібліотечні традиції



ВИДАННЯ БІБЛІОТЕКИ



 Офіційний партнер УБА

 Член Асоціації бібліотек Вінниччини.

 Член корпоративної каталогізації (ЦУКК –

Центрального    Всеукраїнського

корпоративного каталогу та РКК –

Регіонального корпоративного каталогу). 

 Учасник корпоративного проекту зі 

створення загальнодержавної 

реферативної бази даних «Україніка 

наукова».



ПІДВИЩЕННЯ  КВАЛІФІКАЦІЇ



Формування психологічного 

клімату



КРАЄЗНАВЧІ  ПОДОРОЖІ



УЧАСТЬ У КОНКУРСАХ



Культурно-просвітницька 

діяльність



Загальноуніверситетські 

заходи



НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ



ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ 

ВИДАЧІ ДОКУМЕНТІВ

«Перспективний план створення Електронної 
бібліотеки»

«Стратегія розвитку бібліотеки на 2016-2021»

Проект «Бібліотека ВДПУ ім. М. Коцюбинського –
модель сучасної бібліотеки ЗВО»

НАДАННЯ  ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТА ОФІСНИХ  ПОСЛУГ

КОРПОРАТИВНА  ДІЯЛЬНІСТЬ



ВІДЗНАКИ. НАГОРОДИ



БІБЛІОТЕКА ВДПУ




