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РОЗРОБКА ТА АКТУАЛІЗАЦІЯ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ БІБЛІОТЕКИ  

В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: КРИЗОВІ КОМУНІКАЦІЇ  

 
Мета роботи – визначити загальні тенденції та напрями розвитку комунікаційної політики 

бібліотек в Україні після 24 лютого 2022 року на основі аналізу електронних ресурсів провідних вітчи-

зняних бібліотек. Методологія дослідження полягає в застосуванні загальнонаукових і спеціальних мето-

дів, а саме: методів аналізу, синтезу порівняння та узагальнення, методу документаційного аналізу, що 

дає змогу досягти поставленої мети. Наукова новизна роботи. У статті порушено актуальні питання 

налагодження комунікації бібліотек у період воєнного стану, спричиненого повномасштабною військовою 

агресією проти України, з 24.02.2022 по теперішній час (станом на 14.06.2022). Проаналізовано більше 

40 електронних ресурсів бібліотек України для розуміння загальних тенденцій реакцій бібліотек на воєнні 

дії всередині країни. Враховано й особливості території, де фізично розташовані бібліотеки: тимчасово 

окуповані території, території, на яких відбуваються активні бойові дії або які піддаються постій-

ним ракетним та бомбовим ударам, умовно спокійні – «тилові» території. Досліджено основні пове-

дінкові чинники, що впливають на рівень довіри до організації. Особливу увагу в статті приділено про-

блемі невчасної та недостатньої комунікації бібліотек, відсутності актуальної інформації на голов-

них каналах комунікації. Висновки. У статті доведено необхідність негайної якнайповнішої та що-

найвідвертішої реакції керівництва бібліотек на російське вторгнення. Визначено рекомендації щодо 

проведення комунікаційної політики бібліотек України на сучасному етапі. Розглянуто питання про 

необхідність трансформації діяльності бібліотек відповідно до нових викликів та загроз.  
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DEVELOPMENT AND UPDATING OF THE LIBRARY'S COMMUNICATION POLICY 

UNDER MARTIAL LAW: CRISIS COMMUNICATIONS 
 

The purpose of the article is to determine the general trends and directions of development of the 

communication policy of libraries in Ukraine after February 24, 2022, based on the analysis of electronic 

resources of the leading domestic libraries. The methodology consists of the application of general scientific 

and special methods, namely: methods of analysis, synthesis of comparison and generalization, and the method 

of documentary analysis, which allow to achieve the purpose. Scientific novelty. The article considers topical 

issues of establishing communication among libraries during the martial law caused by full-scale military 

aggression against Ukraine, from 24.02.22 to the present (as of 14.06.22). More than 40 electronic resources 

of libraries in Ukraine were analyzed to understand the general tendencies of libraries' reactions to military 

actions inside the country. The peculiarities of the territory, where the libraries locate, are also taken into 

account – temporarily occupied territories, territories where active hostilities are taking place, or which are 

subject to constant rocket and bomb attacks, conditionally calm – «rear» territories. The main behavioral 

factors that affect the level of trust in the organization are studied. The article pays attention to the problem 

of untimely and insufficient communication of libraries, and the lack of relevant information on the main com-

munication channels. Conclusions. The article proves the need for an immediate, complete, and frank response 

from library management to the Russian invasion. Recommendations for the communication policy of Ukrain-

ian libraries at the present stage are identified. The issue of the need to transform the activities of libraries 

following new challenges and threats is considered.  

Keywords: library, communication, crisis communications, communication policy, electronic re-

source, website, social networks, martial law. 

 

 

Актуальність теми дослідження. Раптова та 

невиправдана агресія з боку рф, яка за три місяці 

відчайдушного протистояння переросла в повно-

масштабну війну, назавжди змінила світогляд кож-

ного українця. Напрацьована роками та скориго-

вана пандемічними обмеженнями комунікація ра-

зом із багатьма іншими сферами життя просто пе-

рестала існувати. Медіа, бізнес та неурядові орга-

нізації постали перед необхідністю пошуків нових 

моделей спілкування, до яких до 24 лютого 2022 року 

ніхто не готувався та які не описував жоден посіб-

ник. Багато комерційних і бюджетних установ, ор-

ганізацій та підприємств в Україні в умовах, що 

склалися, або призупинили, або повністю припи-

нили свою діяльність. Проте в таких важкий і вод-

ночас важливий для країни та її громадян час бібліо-

теки продовжують працювати й активно перефор-

матовують свою роботу. У статті проаналізовано 

актуальну комунікаційну діяльність провідних 

бібліотек України з урахуванням їх місцезнахо-

дження щодо бойових дій (окупована територія, 

територія інтенсивних бойових дії, з масштабними 

руйнуваннями, відносно спокійна – «тилова» тери-

торія); надано рекомендації щодо актуалізації кому-

нікаційної політики в період воєнного стану. 

Аналіз досліджень і публікацій. Тривалий 

час соціальні комунікації, або соціальне спілку-

вання, (спілкування в соціумі) досліджували через 

призму певної галузі науки: філософії, журналіс-

тики, соціології, маркетингу, політології та між-

народних відносин, а терміни «спілкування» та 

«комунікація» фактично розглядали як тотожні. 

І лише після стрімкого розвитку кібернетики й 

комп’ютерної техніки та технологій комуніка-

тивна діяльність почала набувати якісно нового, 

ширшого значення. 

Вивчення соціальних комунікацій у вітчиз-

няній літературі бере свій початок з розпадом 
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СРСР, оскільки тогочасна лінійна система кому-

нікації повністю себе виправдовувала та не потре-

бувала глибоких досліджень. Свої праці з теорії 

комунікації на етапі становлення державності Ук-

раїни присвятили науковці з паблік рилейшенс 

В. Королько, Г. Почепцов, В. Мойсеєв. 

Теоретичні аспекти та практичний досвід 

соціальної комунікації висвітлено в працях В. Іщука, 

Д. Дуцика, В. Різуна, О. Ваганової, С. Коноплиць-

кого, Д. Шидловського й О. Берегової [1]. 

Переважну більшість вітчизняних публіка-

цій присвячено комунікаційній політиці та страте-

гії, проте питання комунікації в період війни (во-

єнного стану), особливо комунікаційну діяльність 

бібліотек в Україні, не розглядали. 

Хоча варто відзначити, що 2015 року ВГО 

«Українська бібліотечна асоціація» (УБА) після 

громадського обговорення сформулювала й опри-

люднила Маніфест «Бібліотеки в умовах кризи», 

у якому підтвердила бачення місії та ролі бібліо-

тек і запропонувала поетапну програму дій в умо-

вах соціально-економічної, організаційної та пси-

хологічної кризи, викликаною бойовими діями на 

сході України [2]. 

Є безліч трактувань кризи, відповідно до 

специфіки конкретної галузі. Одні науковці кри-

зою називають переломний момент, зумовлений 

внутрішніми чи зовнішніми чинниками, інші – що 

це виклик суспільним уявленням про належний 

стан речей, традиції, цінності, захищеність, без-

пеку або цілісність держави. А з погляду кризо-

вого управління («crisis management») криза – це 

й припинення нормального процесу, і непередба-

чена подія, що ставить під загрозу стабільність 

підприємства, і раптова серйозна подія, що має 

потенціал, здатний зашкодити репутації компанії 

або навіть зруйнувати її [3, 4]. 

Деякі науковці вважають, що криза має певну 

структуру й життєвий цикл, тому можна спрогно-

зувати її розвиток і запропонувати можливі шляхи 

вирішення проблеми, що виникла. Але через кілька 

місяців повномасштабних воєнних дій складно 

спрогнозувати найближче майбутнє, не говорячи 

вже про дальші перспективи. 

Мета статті – визначити загальні тенденції 

та напрями розвитку комунікаційної політики 

бібліотек в Україні після 24 лютого 2022 року на 

основі аналізу електронних ресурсів провідних ві-

тчизняних бібліотек.  

Виклад основного матеріалу. 24 лютого 

2022 року поділило життя в Україні на «до» і «після». 

В один момент продумані комунікаційні стратегії 

та контент-плани перестали бути актуальними, 

фокус суспільної уваги змістився, а запити цілої 

нації повернулися до базових потреб безпеки, їжі 

та води. Налагоджена система комунікації більше 

не життєздатна, не ефективна та не доречна. Постало 

питання: як, коли й про що говорити і чи потрібно 

це взагалі? Для чого потрібна комунікація зараз? 

Війна змінила усталений перебіг життя, пе-

рекреслила плани на майбутнє, призвела до 

втрати житла чи рідних людей. В таких умовах 

люди реагують на інформацію та приймають рі-

шення зовсім в інший спосіб, ніж це було за мир-

ного часу. Під час кризових ситуацій під пильну 

увагу потрапляють кожне слово та вчинок, тому 

спілкування повинне відбуватися на принципах 

довіри, відкритості та діалогу, а повідомлення ма-

ють бути чіткими й конкретними. 

Повномасштабна війна в Україні триває вже 

кілька місяців. За цей час частина бібліотек відно-

вила чи переформатувала свою роботу, проте чи 

змінили (трансформували, адаптували) вони свою 

комунікаційну політику? Як і про що комуніку-

ють, які змісти та повідомлення передають? За-

уважимо, що комунікації потрібні для взаємодії, 

для розуміння, для створення іміджу та збере-

ження репутації, для адаптації до нових умов, ус-

відомлення змін і прийняття нових рішень.  

Репутація – це те уявлення про організацію, 

яке формується через цінності, взаємодію, досвід, 

емоції та ставлення. Репутація ґрунтується на фа-

ктах діяльності та їх трактуваннях, і вона або є по-

зитивною і викликає довіру до організації, або є 

негативною та провокує несприйняття та неприй-

няття. Бібліотеки є соціальними інститутами, саме 

тому суспільна довіра й репутація для них є особ-

ливо важливими.  

Світова комунікаційна організація Edelman, 

яка вивчає довіру людей у відповідь на соціально-

економічні чинники, у січні 2022 року проголо-

сила епідемію дезінформації та широкої недовіри. 

Так, у своєму щорічному звіті Edelman Trust 

Barometer 2022 («Барометр довіри 2022») органі-

зація заявила, що недовіра – це стандартна емоція 

суспільства. Рівень довіри до влади та ЗМІ стрімко 

скорочується після пандемії COVID-19 та економіч-

ної кризи, а найбільш надійними членами суспіль-

ства три чверті опитаних вважають науковців. 

Як свідчать статистичні показники, пред-

ставлені у звіті, 58% респондентів готові співпра-

цювати з організаціями на основі своїх переко-

нань та цінностей. А кожен третій перестав купу-

вати бренди, які відповідним чином не відреагу-

вали на кризу у зв’язку з пандемією [5]. Отже, го-

товність комунікувати та користуватися продук-

тами й послугами значною мірою залежить від ко-

мунікаційних посилів та реакцій на певні зміни.  

Крім того, зниження суспільної довіри до ЗМІ, 

з одного боку, та значне зростання користувачів і 

виробників інформаційної продукції в соціаль-

них мережах – з іншого, свідчать, що за увагу 
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користувачів борються не лише професійні медіаре-

сурси, а й фейкові та пропагандистські канали. 

Тому роль бібліотек зростає і в тому сенсі, що 

вони можуть виступати установами, які навчають 

інших критичного мислення та кібербезпеці. 

Схожі висновки 2020 року публікує А. Ки-

ричок, доцент КПІ імені Ігоря Сікорського, у сво-

єму дослідженні критичних помилок влади на 

прикладі замовчування Іловайської трагедії 

2014 року [6]. 

Після 24 лютого 2022 року рівень лояль-

ності до організації почав вимірюватися відпо-

відно до рівня реакції на російську агресію, тому 

що люди стали вразливішими й чутливішими до 

будь-яких способів комунікації.  

Обмін інформацією та теперішньому етапі 

можна віднести до кризових комунікацій, адже 

криза за своєю природою підриває довіру, пору-

шує життєдіяльність і викликає широкий публіч-

ний інтерес. Кризові комунікації не є позитив-

ними меседжами. Вони наповнені проблемами й 

болями цільової аудиторії. Тому кризові комуні-

кації націлені на вчасні та системні заходи, що 

збережуть довіру до організації та її репутацію. 

У сучасному інформаційному полі занадто 

багато суперечливої інформації, через що люди 

шукають підтримки та порозуміння в тих інститу-

ціях, з якими вони звикли працювати. Тому важ-

ливо не лише бути на зв’язку, а й чітко заявити 

про свою позицію. Так, на офіційному порталі 

ВГО «Українська бібліотечна асоціація» (УБА) 

одразу після початку бойових дій було розміщено 

звернення президії УБА до бібліотечної спільноти [7] 

з офіційною позицією щодо ролі бібліотек у гіб-

ридній війні проти України, а згодом заклик до ви-

давців та постачальників наукового контенту [8] 

припинити війну в Україні. 

Також на події в Україні відреагували звер-

неннями на офіційних вебсайтах своїх бібліотек: 

генеральний директор Львівської національної на-

укової бібліотеки України імені В. Стефаника [9], 

директорка Вінницької обласної універсальної на-

укової бібліотеки імені К. А. Тімірязєва [10], 

директорка Дніпропетровської обласної уні-

версальної наукової бібліотеки імені Первоучи-

телів слов’янських Кирила і Мефодія [11].  

Почесний генеральний директор Національ-

ної бібліотеки України імені В. І. Вернадського на 

знак протесту проти російської агресії та зни-

щення культурної спадщини України 29 березня 

2022 року склав із себе повноваження голови Ради 

директорів наукових бібліотек і інформаційних 

центрів академій наук – членів Міжнародної асо-

ціації академій наук (МААН) і вийшов зі складу 

Петровської академії наук і мистецтв (Росія) [12, 13]. 

Варто наголосити, що, проте, і досі сайти 

багатьох вітчизняних бібліотек після початку 

війни жодним чином не транслюють користува-

чам меседж, що їхня робота якось змінилася. Ви-

никає враження, що бібліотека або не функціонує 

взагалі, або працює настільки завзято, що навіть 

не помічає активних бойових дій на території 

своєї держави. На наш погляд, навіть якщо не від-

булося жодних змін у графіку роботи чи послугах 

бібліотеки, доцільно виділити цю інформацію в 

окрему закріплену публікацію, щоб не було хиб-

ного враження, що установа ніяк не реагує на по-

дії всередині країни. На своїх вебсайтах інформа-

цію про зміну режиму роботи окремим блоком ви-

ділили: Національна бібліотека України імені 

Ярослава Мудрого [14], Львівська національна нау-

кової бібліотека України імені В. Стефаника [9], 

Одеська національна наукова бібліотека [15], 

Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді 

імені М. Свєтлова [16], Сумська обласна універсальна 

наукова бібліотека [17], Науково-технічна бібліо-

тека імені Г. І. Денисенка Національного техніч-

ного університету України «Київський політехніч-

ний інститут імені Ігоря Сікорського» [18], Нау-

кова бібліотека НаУКМА [19], Наукова бібліотека 

Херсонського державного університету [20].  

Більшість бібліотек, що не працюють фізично, 

повідомляють про обслуговування користувачів у 

віддаленому режимі та пропонують скористатися 

послугами електронного доставляння документів 

або віртуальної довідки. Щоправда, цю інформа-

цію також доведеться шукати окремо. 

Доречно відмітити, що вдалося зберегти ко-

мунікацію бібліотекам, які знаходяться на терито-

ріях, підконтрольних Україні. Що ж до тимчасово 

окупованих територій, то Херсонська обласна уні-

версальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара [21] 

наразі знаходиться без зв’язку, її сайт та соцме-

режі відключені, а контент не доступний. Новинні 

канали повідомляють, що установу захопили оку-

панти та до неї завозять пропагандистську літера-

туру [22]. Херсонська обласна бібліотека для юна-

цтва імені Бориса Лавреньова має неробочий сайт, 

але до 16 травня працівники вели фейсбук: пере-

давали оперативну інформацію від обласної ради, 

можливості для учнів та переселенців [23]. Херсон-

ська обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової 

Чайки у фейсбуку [24] та в блозі [25] повідомила 

про призупинення своєї роботи, але продовжує 

надавати інформаційну підтримку через блог. 

Вебсайт не вдається завантажити.  

Нестандартним і таким, що потребує окре-

мого дослідження та висвітлення, є досвід Лугансь-

кої обласної універсальної наукової бібліотеки, яка 

2015 року після вимушеної евакуації відновила 

свою роботу в Старобільську, позбулася у своїй 

назві ім'я О. М. Горького (2019) та зробила 
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ребрендинг і назвалася – Good library, наразі пози-

ціонує себе як перша мандрівна бібліотека без 

книг, де головний ресурс – бібліотекарі-переселе-

нці в різних куточках України [26]. За теперішніх 

умов з 4 квітня 2022 року бібліотекарі ведуть ко-

мунікацію через нову фейсбук-сторінку [27] і те-

леграм-канал [28], підтримують діяльність он-

лайн-послуг: курсу з української мови [29], клубу 

програмування для дітей [30], клубу комп’ютер-

ної грамотності – та здійснюють методичний су-

провід бібліотекарів Луганщини. Інші офіційні 

канали комунікації тепер не доступні. 

Донецька обласна бібліотека для дітей, що 

після окупації Донецька 2014 року виїхала до Марі-

уполя і там функціонувала, має робочий сайт та со-

ціальні мережі. Щоправда, інформація в них поши-

рюється доволі загальна й не зрозуміло, у якому 

стані та де перебувають співробітники установи [31, 32]. 

У підконтрольних Україні районах Микола-

ївщини бібліотеки продовжують працювати та ко-

мунікувати з читачами через свої сторінки у фейс-

буці та блоги: публікують офіційну інформацію 

органів державної влади, зміну режимів роботи. 

Миколаївська обласна універсальна наукова біб-

ліотека в період вимушеного припинення роботи 

продовжувала популяризувати власні книжкові 

фонди, проводила віртуальні екскурсії та поши-

рювала поезію місцевих авторів [33]. 

Чернігівська обласна універсальна наукова 

бібліотека імені В. Г. Короленка, що постраждала 

внаслідок ворожих обстрілів, і Чернігівська мі-

ська централізована бібліотечна система через 

фейсбук повідомили про поступове відновлення 

роботи після деокупації [34, 35]. 

Харківська обласна універсальна наукова 

бібліотека та Харківська державна наукова бібліо-

тека імені В. Г. Короленка на своєму вебсайті по-

відомили про припинення роботи, але продовжу-

ють публікувати контент та вести фейсбук-сто-

рінку [36]. Також через соцмережі вдалося дізна-

тися, як на станціях Харківського метрополітену 

бібліотекарі публічних бібліотек Київського, Хо-

лодногірського та Немишлянського районів орга-

нізували буккросинг, імпровізований бібліотеч-

ний пункт та проводили різноманітні майстер-

класи для тимчасових жителів підземелля [37–39]. 

Майже кожна бібліотека, яка не перебуває в 

зоні активних бойових дій, нині стала волонтерсь-

ким осередком не лише для своєї громади, а й для 

тих людей, які тимчасово чи назавжди залишили 

свої домівки. Бібліотекарі Львівщини, Волині, 

Рівненщини, Хмельниччини та Вінниччини ра-

зом з небайдужими плетуть маскувальні сітки, 

збирають і пакують гуманітарну допомогу, ор-

ганізовують притулки для переселенців та тва-

рин, готують їжу для територіальної оборони й 

інформують про надання адміністративних і со-

ціальних послуг тощо. 

Так, наприклад, Тернопільська обласна біб-

ліотека для дітей і Полтавська обласна універсальна 

наукова бібліотека імені І. П. Котляревського 

працюють як пункти допомоги переміщеним осо-

бам, надають також психологічні консультації 

(через фейсбук оголошують про збір одягу для ді-

тей та дорослих, публікують чинний графік ро-

боти абонементів) [40–41]. 

Волинська державна обласна універсальна 

наукова бібліотека імені Олени Пчілки стала од-

нією з локацій для проведення швидких навчань в 

умовах війни. Тематика навчання – домедична та 

психологічна допомоги, інформаційна безпека, 

основи поводження зі зброєю та ін. [42]. 

Закарпатська обласна універсальна наукова 

бібліотека імені Ф. Потушняка започаткувала у своїх 

стінах артцентр з різноманітними майстер-кла-

сами, активностями та ляльковими театрами, орга-

нізовувала збір книг для дітей-переселенців [43]. 

Бібліотеки України не залишилися осторонь 

гуманітарних і психоемоційних проблем своїх ко-

ристувачів і надають всю можливу допомогу сво-

їми силами, долучаючи громадськість. Вони швидко 

адаптувалися до нових реалій і змогли переформа-

тувати роботу, щоб підтримувати роботу бібліотек 

там, де це фізично можливо й безпечно, а також 

дистанційно на тимчасово окупованих територіях. 

Проводячи аналіз комунікаційної діяльності 

бібліотек в умовах війни, вкажемо, що ця робота 

важлива та необхідна, але вона також повинна 

бути висвітлена на офіційних каналах. І якщо біб-

ліотека надає гуманітарну чи психологічну допо-

могу, потрібно про це повідомляти не тільки пуб-

лікацією в соціальних мережах, а й на сайті бібліо-

теки, виділяючи це як важливу інформацію. Зараз, 

після 100 днів війни, про таку діяльність бібліотеки 

переважно можна дізнатися або з архіву новин, або з 

публікації на ресурсах органів державної влади. 

Наповнення сайтів і соцмереж у різних бібліо-

тек кардинально відрізняється: одні публікують 

лише оперативну інформацію, контент інших таких 

установ ніяк не змінився з початком воєнний дій. 

Наукова новизна. Розглянуто актуальні пи-

тання налагодження комунікації бібліотек у період 

воєнного стану, спричиненого повномасштабною 

військовою агресією проти України, з 24.02.2022 по 

теперішній час (станом на червень 2022 р.). Вра-

ховано фізичні й суспільно-політичні ситуації на 

різних ділянках дослідження. Встановлено осно-

вні поведінкові чинники, що впливають на рівень 

довіри до організації. Особливу увагу в статті 

приділено проблемі невчасної та недостатньої ко-

мунікації бібліотек, відсутності актуальної інфор-

мації на головних каналах комунікації. 
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Висновки та рекомендації. Варто заува-

жити, що діяльність бібліотек у різних куточках 

України залежить від ситуації на місцях і тут пот-

рібно діяти залежно від морального стану відвіду-

вачів. Якщо фізично бібліотека відчинена й прий-

має відвідувачів, а в них є час на офлайн та вірту-

альні виставки – такий контент буде доречним.  

Позитивно можна виділити прагнення біб-

ліотек поширювати інструкції та посібники щодо 

дій у разі непередбачуваних ситуацій, можливості 

для вимушених переселенців, доступ до міжнарод-

них баз даних для українських науковців, пояс-

нення щодо здійснення трудових відносин в умо-

вах воєнного стану [44], пояснення та нормативну 

базу про участь і проведення громадських обго-

ворень з питань декомунізації та про підстави й 

умови присвоєння бібліотекам імен фізичних 

осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат істо-

ричних подій [45]. 

У підсумку виділимо кілька рекомендацій 

для комунікації бібліотек у період воєнних дії: 

1. Якщо ви працюєте – повідомте про це. 

Можливо, ви написали у фейсбук, проте там інфор-

мація швидко втрачається. Продублюйте інфор-

мацію на вебсайті. Не маєте вебсайту – зробіть за-

кріплену публікацію в блозі чи у фейсбуці, офор-

міть яскравий банер, який дасть зрозуміти, що ін-

формація критично важлива. 

2. Уникайте репостів та дублювання інфор-

мації ЗМІ. Довіряєте певним офіційним джерелам 

інформації – сформуйте підбірку та розмістіть на 

своєму ресурсі посилання на ці джерела як такі, 

що, на вашу думку, адекватно відображають опе-

ративні новини, і не поширюйте ще раз інформа-

цію, яку ваш споживач може знайти в новинах. 

Важливо публікувати унікальний контент – свою 

думку про конкретну новину, коментар спеціаліста 

чи важливі зміни в діяльності бібліотеки, викли-

кані певною подією. До прикладу, Національна біб-

ліотека України імені Ярослава Мудрого в розділі 

«КультФронт» [46] публікує посилання на що-

денну оперативну інформацію за інтернет-ресур-

сами про те, як культурна галузь проводить свою 

інформаційну кампанію проти російської агресії. 

3. Згрупуйте інформацію в окремий блок на 

сайті або ж за допомогою хештегів у соціальних 

мережах. Новини з’являються швидко, і так само 

оперативно їх витісняють наступні, а важлива 

інформація може загубитися в архіві новин чи 

стрічки. Виділіть ті аспекти своєї роботи, які 

наразі найбільш важливі, і закріпіть їх в окремий 

банер чи закріплений пост з переліком хештегів. 

4. Комунікація тільки через офіційні канали 

не достатня. Підключайте ті канали, які доступні 

вашій цільовій аудиторії зараз. Водночас, якщо 

немає можливості чи ресурсів здійснювати кому-

нікацію на різних каналах, користуйтеся тим, до 

якого маєте доступ, але повідомте, що решта тим-

часово не оновлюються. 

5. Реагуйте. Висловлюйте свої почуття і роз-

повідайте, що з вами коїться. Працівники в без-

пеці – повідомте про це. Не можете фізично напов-

нювати стрічку новин або не знаєте, про що пові-

домити, – пишіть як є, але не залишайтеся скром-

ними мовчунами. Те саме з коментарями в соціаль-

них мережах. Дуже мало бібліотек відповідають 

під своїми ж публікаціями. Але це, по-перше, на-

лагоджує довірливі відносини, а, по-друге, дає 

змогу вашим публікаціям частіше з’являтися в 

стрічці новин. Навіть якщо для вирішення пи-

тання ви скомунікували з клієнтом через приватні 

повідомлення, варто відповісти під коментарем, 

щоб було зрозуміло, що ви опрацювали запит. 

6. Публікуйте інформацію так, щоб корис-

тувач міг її зберегти та поширити. Якщо розміщу-

єте відомості на банері – помістіть їх там повністю, 

посилання замініть на графічні QR-коди. Намагай-

теся не розривати цілісність інформації між картин-

кою та текстом. 

7. Уникайте слів-тригерів, які з початком 

воєнних дій носять негативне емоційне забарв-

лення: «бомба-ракета», «здійняти бучу» (у розу-

мінні галас, переполох), «полювання за новин-

ками» тощо. 

8. Змінюйтеся. За теорією кризових комуні-

кацій, криза – це й нові можливості. Ніхто з нас не 

шукав таких рішень для трансформацій, але наше 

життя більше не буде таким, як до війни. І на цьому 

шляху до змін ваш користувач – найбільший ваш по-

мічник. Дослухайтеся до його потреб і пропонуйте 

ті послуги, які ви в змозі надати просто зараз. 

Ці рекомендації дозволять зробити комуні-

кацію бібліотеки з користувачем більш ефектив-

ною. Ми переконані, що сьогодні в бібліотеках 

України, як і в усій країні, відбуваються історичні 

процеси, які обов’язково необхідно документу-

вати і які вже зараз можна аналізувати. А предме-

том дослідження, зокрема, можуть стати саме ко-

мунікаційні канали та «ключові повідомлення», 

що продукують (транслюють) бібліотеки. 
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