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Сьогодні тема туризму посідає важливе місце як на загальнодержавному так і на
місцевому рівні. 2017 рік оголошено Міжнародним роком сталого розвитку туризму (ООН)
та Роком сталого туризму заради розвитку в Україні. Процес взаємодії туризму і
бібліотек останнім часом набуває ширшого значення для місцевої громади, бо це
дозволяє вирішити декілька важливих завдань: - виконати навчально-просвітницьку і
виховну функцію;
- забезпечити
дозвіллєві та рекреаційні потреби населення;
- сприяти розвитку туристичного бізнесу і залученню інвестицій у розвиток регіону.
Найбільше можливостей розкрити сторінки славної історії краю є у наших бібліотек. Саме
тому надзвичайно важливим завданням, яке постає перед бібліотечними працівниками на
сучасному етапі є розвиток туристичного краєзнавства, формування і розповсюдження
інформаційних матеріалів про той чи інший об’єкт, населений пункт, особистість ,
повернення незаслужено забутих імен. Як пов’язане бібліотечне краєзнавство в
контексті розвитку культури і туризму? А дуже просто, адже саме бібліотека сьогодні
запропонує:
• повну інформацію про документно-інформаційні ресурси та послуги бібліотечного
Інтернет-центру;
• цікаві та новітні форми спілкування: літературні подорожі, прес- калейдоскопи,
читацькі діалоги, брейн-ринги, бліц-вікторини, літературно-краєзнавчі експедиції,
книгомандри, екологічні турніри, презентації книг, зустрічі з цікавими людьми.
Бібліотека підкаже:
• куди краще піти, поїхати;
• де і що цікавого можна побачити;
• що може приємно вразити.
Роль бібліотек на даному етапі - це популяризація зеленого туризму, як виду відпочинку,
сприяння самоорганізації сільських садиб, як можливість додаткового заробітку для
сільського населення, навчання і інформування власників садиб щодо ведення
діяльності, законодавчої бази, поширення інформації про потенціал сільських територій
та можливі послуги для відпочинку, надання інформації власникам садиб про історію
свого села, звичаї і традиції, легенди, цікаві місця краю. Про це велась мова на семінарі
бібліотечних працівників району «Роль публічних бібліотек в розвитку туристичного
краєзнавства», який нещодавно відбувся на базі Центральної районної бібліотеки.
Питанням «Бібліотеки і туризм у новому часі і просторі» відкрила семінар директор
ЦСПШБ – Н. Г. Грановська. Методичні рекомендації «Бібліотечне краєзнавство , як
ресурс розвитку туризму. Інформаційна підтримка розвитку туризму» для бібліотекарів
публічно-шкільних бібліотек підготувала провідний методист ЦСПШБ - О. Суха.
Матеріалами обласного семінару «Як сільська бібліотека допоможе в розвитку
туризму?» проінформувала зав. публічно-шкільною бібліотекою с. Світанок - О. Гоголь, в
якому приймала безпосередньо участь.

О. Ковальковська - пров.бібліотекар відділу інформаційних технологій провела
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презентація сайту «Рівненщина туристична», який створений обласною бібліотекою
спільно з публічними бібліотеками. Бібліотечні працівники зібрали інформацію про
туристичні об’єкти населених пунктів Кореччини. Ресурс пропонує туристу якісні
відомості про об’єкти для відвідування, маршрути, види відпочинку, актуальні події
(фестивалі,концерти, свята, інше). Учасники семінару ознайомились з екскурсійними
маршрутами Кореччиною, отримали інформацію стосовно напрацювання бібліотечних і
туристичних форм роботи.
О.Суха провідний методист централізованої системи публічно-шкільних
бібліотек
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