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Своєю чергою, пасивність пересічної більшості ЗМІ до "книжкової" тематики визна
чається переконанням у нерейтинговості культурологічної інформації, зумовленим знову ж 
таки невмінням подати інформацію так, щоб зацікавити нею свою аудиторію. Внаслідок цього 
ЗМІ погоджуються її висвітлювати лише за умови розрахунку як за рекламу. Недоліком є та
кож відсутність стабільної інфраструктури у ЗМІ, орієнтованої на відповідний тип інфор
мації. Особливо гострою проблемою залишається відсутність інформаційного поля книжкової 
справи, у результаті чого інформація про книги просто не потрапляє в поле зору ЗМІ.

Що ж стосується авторів, то їх пасивність щодо просування власних книг найчастіше 
зумовлена переконанням у тому, що їхнім завданням є творення тексту, а все інше -  справа 
видавців і ЗМІ.

Відтак лише цілеспрямовані й послідовні зусилля усіх трьох учасників аналізованого 
процесу дозволять створити у Україні сприятливі умови для просування книги і ширше -  для 
творення престижу книги і розвитку культурного простору.

1. Книжный маркетинг: руководство к действию: Сб. статей. М., 1996. 2. Маркетинг и управление в книгоиздании 
/  Бем Р., Хельгер Ф., Хаард Р. М., 1995.
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КНИГОТОРГОВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ РАЙОННОГО ТОВАРИСТВА 
"ПРОСВІТА" (ФРАНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. ЛЬВОВА)

Г.П. Грет, С.М . Дайновська

Розглянут о структуру, основні ф ункції, завдання та напрям ки діяльност і товариства "Просвіта" 
Ф ранківського району м . Л ьвова.

Рассматрщаются структура, основны е ф ункции, задачи и  направления деят ельности общества 
"Просвита" Ф ранкивскогорайона г . Л ьвова.

Головним завданням товариства "Просвіта" є сприяння розбудові незалежної, демокра
тичної Української держави та утвердженню української мови як державної на території 
України, популяризації та поширенню її серед населення України та за її межами.

До завдань "Просвіти" відносяться здійснення видавничої діяльності і друку, розпо
всюдження та реалізація друкованої продукції.

Вирішення таких важливих завдань покладено на п’ять працівників управи, що ста
новлять штат товариства:

Свою діяльність товариство розпочало у вересні 1990 року. В 1994 році розпорядженням 
Виконкому Франківсько'ї ради було перереєстроване. У роботі керується Законами України 
"Про об’єднання громадян", "Про власність", "Про підприємництво", а також Статутом това
риства.

Пройшовши складний період становлення, сьогодні товариство досягнуло стабільності 
в своїй роботі, значного економічного ефекту, діє на принципах самоокупності, самостійності і 
самофінансування.
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Оскільки товариство займається книготорговельною діяльністю, то воно має товарообо
рот, прибутки (або збитки), сплачує всі податки. В 1996 р. його товарооборот становив 26,121 
тис.грн., а в 1997 — 131,181 тис.грн. Зростання у 1997 р. гуртового й роздрібного товарооборо
ту свідчить про поліпшення асортиментної роботи товариства, про формування позитивного 
іміджу організації, про налагодження сталих взаємозв’язків з видавництвами Києва, Тернополя.

У 1996 р. товариство отримало невеликі прибутки — 8,723 тис.грн., у 1997 р. — 12,325 
тис.грн. Та основний ефект його роботи — це поширення виключно україномовної літератури, 
а відтак сприяння формуванню світогляду населення незалежної України.

Видавництво "Основа" доручило товариству біти дистриб’ютором по західному регіону 
України. Товариство здійснює і гуртову, і роздрібну книжкову торгівлю, формуючи асортимент 
переважно спеціальною україномовною літературою (навчальною, політичною, універсального 
змісту), картографічною продукцією. За традицією намагається використовувати різні форми 
книжкової торгівлі — стаціонарну, пересувну. При цьому маємо раціонально організований 
торговельно-технологічний процес поширення видань. Працівники товариства використовують 
систему кольпортажу, тобто продажу товарів невеликими партіями. Це вигідно книгарням 
Львова й області, оскільки можна дозамовити видання при їх швидкій реалізації. Товариство 
організовує серед школярів львівських шкіл № 2, 51 і 76 конкурси на кращий реферат. Як при
зи переможцям вручаються книги.

На нашу думку, покращенню роботи товариства сприяло б відродження старої традиції 
— проведення свят книги, які б приурочувалися до знаменних дат. При книгарні товариства 
доцільно створити випозичальню, де мешканці Львова за незначну плату могли б брати книги 
для читання. Подальше ж поліпшення роботи товариства неможливе без державної підтримки 
україномовної книги, раціональної законодавчої та податкової політики.
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