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  Бібліотечний туризм є перспективним напрямком роботи, що 

сприяє соціальному та культурному розвитку регіону, вихованню 

патріотизму, національної свідомості, поваги до історії, традицій, 

підвищенню престижу бібліотечних закладів. 

Процес взаємодії туризму і бібліотек останнім часом набу-

ває ширшого значення, тому що це дозволяє забезпечити дозвіллє-

ві та рекреаційні потреби населення, сприяє активізації туристич-

ного бізнесу та залученню інвестицій у розвиток регіону. Ці за-

вдання є комплексними, вимагають системних зусиль влади, насе-

лення та бібліотеки як інформаційного центру.  

Слід зазначити, що 2017 рік оголошено роком туризму в 

Україні. Слоган року - "Подорожуй. Насолоджуйся. Поважай". 

Кабінет міністрів України видав розпорядження "Про схвалення 

Стратегії розвитку туризму та курортів України на період до 2026 

року" від 16 березня 2017 р. №168-р. Реалізація Стратегії передба-

чає формування та просування позитивного іміджу України як 

держави, привабливої для туризму, країни, яка має свої унікальні 

природні можливості, багату історичну та культурну спадщину. 

 Змістовна робота з питань туристичного краєзнавства, ін-

формаційна діяльність, просвітницькі заходи роблять публічні біб-

ліотеки помітними у соціокультурному просторі регіону. Молоді-

жна секція Української бібліотечної асоціації (МС УБА) створила 

Проект «Бібліотечний туризм: пізнай Україну та її бібліотеки» з 

метою обміну досвідом між бібліотекарями України, популяризації 

бібліотек у суспільстві шляхом включення їх до туристичних мар-

шрутів регіону. За допомогою Проекту можна ознайомитися з ро-

ботою колег в інших бібліотеках, дізнатися про архітектурні особ-

ливості їхніх бібліотечних закладів, про рішення з організації ро-

бочого простору, підходи до надання послуг та залучення користу-

вачів, познайомитися з однодумцями, обмінятися досвідом. Якщо 

Ви бажаєте долучити Вашу бібліотеку до бібліотечно - туристич-

ного маршруту, звертайтесь до адміністративного координатора 

УБА, Вікторії Польової, за контактами: +38095-417-45-60, 

victoria.polyova@gmail.com Бібліотечні координатори в різних 

містах допоможуть Вам у питаннях організації найоптимальнішо-

го, найцікавішого бібліотечно-туристичного маршруту . 

mailto:victoria.polyova@gmail.com
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Грунтовна дослідницька робота, наявність краєзнавчих ресу-

рсів бібліотек щодо вивчення історії, традицій району може стати 

основою для запровадження нових послуг для місцевої громади, 

гостей та туристів. А саме:  

- створення та розробка різноманітних туристичних маршру-

тів, що ґрунтуються на краєзнавчих ресурсах та розвідках бібліо-

тек;  

- формування баз даних про цікаві та унікальні туристичні 

об’єкти  а саме: (готелі, транспорт, розважальні заклади, музеї то-

що);  

- збір матеріалів про визначних особистостей краю; 

- підготовка літописів про розвиток краю;  

- накопичення експозицій для формування фотогалерей, му-

зейних кімнат та  музеїв   при бібліотеках;  

- надання туристам довідково-інформаційних послуг щодо 

туристичної сфери як безпосередньо в бібліотеці, так і в онлайн 

режимі;  

- створення  блоґів та сайтів, що представляють туристичну 

привабливість регіону, організація онлайн-дискусій у соціальних 

мережах; 

- співпраця з туристичними фірмами щодо розробки нових 

туристичних маршрутів та допомога екскурсоводам у змістовному 

наповненні екскурсій;  

- популяризація зеленого туризму, як можливість додаткового 

заробітку для сільського населення;  

- навчання та інформування власників садиб стосовно зако-

нодавчої бази;  

- поширення інформації про можливі послуги для відпочинку; 

- надання інформації власникам садиб про історію свого села, 

звичаї і традиції, легенди, цікаві місця краю;  

- залучення волонтерів та громадських організацій до 

екскурсійної роботи.. 

Використовуючи можливості сучасних інформаційних техно-

логій, Інтернет – ресурси, можна створювати туристично приваб-

ливі відеофільми «Стежинами рідного краю», комп'ютерні презен-

тації «Черащина від А до Я», буктрейлери, віртуальні подорожі 
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«Туристичний портрет району», відео презентації «Бібліотека – 

центр туризму». Варто розробити туристичні маршрути «Історич-

ними стежинами краю» по визначним місцях окремих сіл в поєд-

нанні з легендами та змістовними коментарями.  

 Велике значення для туристичної роботи мають краєзнавчі 

видання бібліотек та представлення на сайтах матеріалів туристи-

чної привабливості краю. Наприклад, цікавим буде туристично-

краєзнавчий вісник «Все про відпочінок, подорожі, туризм», де 

можна розміщувати матеріали з питань туристично-рекреаційної 

індустрії краю, ілюстрований етнографічно-туристичний календар 

«Стежинами рідного краю» (світлини ще глибше підкреслюють 

туристичну привабливість регіону: природу, садиби зеленого тури-

зму, пам'ятки архітектури і культури, регіональні фестивалі та ет-

нографічні свята).  

 Ефективними формами масової роботи у бібліотеках є про-

ведення оглядів творчості видатних земляків, мистецьких годин з 

презентацією кращих краєзнавчих матеріалів про життя та діяль-

ність письменників, акторів, митців, поетів, громадських діячів ре-

гіону, краєзнавчі читання. Доцільно проводити масові заходи: лі-

тературні вечори, вітальні, літературно - краєзнавчі подорожі, лі-

тературно - краєзнавчі альманахи, години історії та ін. Як правило, 

комплексні заходи проводяться у співпраці з місцевими установа-

ми та організаціями. На таких заходах бібліотеки представляють 

широку палітру своїх туристично-краєзнавчих послуг, що базу-

ються на нових інформаційних технологіях.  

Для популяризації краєзнавчого туризму необхідно викорис-

товувати: виставки - подорожі «Обрії українського туризму»,  

книжкові виставки – експозиції «Пишаюсь, тобою, мій рідний 

краю», фотовиставки «Черкащина в давній славі, в козацьких при-

годах», фотоквести, виставки - вікторини, виставки - огляди,  пере-

гляди слайд - шоу«Черкащина – духовне серце України», виставки 

нових надходжень, які рекламують усі краєзнавчі документи, що 

надійшли останнім часом, персональні виставки, присвячені вида-

тним діячам краю та ін.   
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Бібліотеки можуть запропонувати своїм користувачам культурно - 

просвітницькі проекти різної тематики, наприклад:  

 

  проект «Туристично - краєзнавчий клуб у бібліотеці: відк-

риваємо нові горизонти», мета якого об’єднати працівників бібліо-

тек, краєзнавців, викладачів,істориків, екскурсоводів, власників 

гостинних садиб, музейних працівників для активізації розвитку 

туристично – краєзнавчої діяльності краю через призму бібліотеч-

них форм і методів роботи. В ході реалізації проекту проводяться 

екскурсії визначними місцями краю, цикли віртуальних мандрівок, 

вікторини, конкурси, розробляється та розповсюджується друко-

вана інформаційно - рекламна продукція, проводяться фото сесії; 

 

 проект: «Туристичними стежками», мета якого зібрати ін-

формацію про цікаві знакові об’єкти, сформувати базу даних, 

скласти туристичні маршрути, проводити екскурсії; 

 

 проект «Бібліотека –центр туризму», який передбачає роз-

робку туристичних маршрутів, проведення заходів щодо історії 

створення та збереження памяток історії та культури на території 

регіону.   

З метою залучення додаткового фінансування для реалізації 

ідей розвитку туризму бажано практикувати розробку різноманіт-

них проектів до міжнародних фондів, потрібно співпрацювати з 

громадськими організаціями, місцевими спонсорами, відшукувати 

партнерів для спільної роботи Чітке спрямування діяльності, інфо-

рмаційних послуг, проектна діяльність, популяризація читання в 

будь - якому форматі сприясприяють формуванню позитивного 

іміджу бібліотеки, її потрібності та привабливості 

Незважаючи на складні умови існування, бібліотеки мають 

знаходити правильні рішення і постійно працювати над вдоскона-

ленням своєї діяльності, наповнюючи її новим змістом, та відкри-

вати нові можливості. 
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