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З ПИТАНЬ ТУРИЗМУ 

 

На сьогодні туризм є популярним різновидом дозвілля, який з кожним 

роком вабить усе більше людей. Це й не дивно, адже саме завдяки туризму ми 

збагачуємо свій культурний і духовний світ, спілкуємось із природою, 

зміцнюємо здоров'я, отримуємо найяскравіші враження, які проносимо через 

усе життя. Водночас туризм є одним із потужних секторів світової економіки, 

галуззю спеціалізації господарства багатьох країн і регіонів. Туристична галузь 

України набуває дедалі більшого значення для розвитку економіки та 

соціальної сфери держави, стрімко інтегрується у світову туристичну 

індустрію. 

Бібліотека ВП «МФ КНУКіМ» – це інформаційний та культурно-освітній 

центр, який бачить свою основну задачу в сприянні освітнім, інноваційним та 

науковим процесам університету. Сучасна вузівська бібліотека покликана 

виконувати завдання, покладені на неї суспільством, зокрема університетом, а 

саме функції забезпечення збору і зберігання інформації за різними напрямками 

підготовки студентів та надання до неї вільного доступу всім користувачам. 

В Україні створена мережа навчальних закладів, які займаються 

професійною підготовкою фахівців у сфері туризму. Наш вуз може пишатися 

тим, що проводить підготовку спеціалістів в цій сфері, а бібліотека як 

інформаційний центр забезпечує навчальний процес необхідною літературою з 

питань туризму. 

Впродовж останніх років бібліотека вузу сформувала необхідний та 

цінний фонд літератури з туризму та робить все можливе, щоб значно 

урізноманітнити його. 

У фонді бібліотеки представлені видання які розкривають теоретичні 

аспекти розвитку туризму, які дають характеристику туристичної діяльності, 

туристичних ресурсів. Менеджер туризму повинен мати уявлення про  

напрямки та тенденції розвитку світового туризму, щоб у своїй практичній 

діяльності керуватися ними, створюючи новий турпродукт та просуваючи його 

на ринок. Тому серед видань виділяються посібники, що висвітлюють сучасні 

підходи до організації туризму. 

Останнім часом ми мали можливість придбати книги які висвітлюють 

основні етапи й періоди розвитку світового туризму, серед них є видання які 

присвячені історії туризму в нашій державі та акцентують увагу на сучасному 

стані вітчизняного туризму. 
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Не меншої уваги заслуговують ряд видань що стосуються географії 

туризму, міжнародного туризму та видання що надають інформацію стосовно 

туристичних ресурсів України. 

Останнім часом у сучасному світі спостерігається зміщення масового 

туристичного інтересу від звичайних відпочинкових поїздок до змістовніших, 

пізнавальніших подорожей. На зміну концепцій трьох «S» (“Sun-Sea-Sand“) – 

сонце, море, пісок приходить концепція трьох «L» (“Landscape-Lore-Leisure“) – 

пейзажі, традиції, дозвілля. Відтак, туристична мода піднімає на пік масової 

популярності такі види як: зелений туризм, замковий туризм, екотуризм. В 

нашій бібліотеці користувачі мають можливість ознайомитись з літературою 

яка детально розповідає саме про ці види туризму. 

Пріоритетними виданнями з туризму в нашій бібліотеці є видання з 

економіки туризму; в яких розглянуті теоретичні та практичні аспекти 

маркетингової діяльності в туристичному бізнесі згідно із сучасними вимогами 

ведення бізнесу. 

Є такі види туризму які пов’язані з певними ризиками для життя людини. 

Тому варто приділити увагу літературі в якій міститься інформація щодо 

забезпечення безпеки життєдіяльності туристів і працівників туристичної 

індустрії. 

Фонд бібліотеки також налічує періодичні видання з питань  туризму, 

такі як «Міжнародний туризм», «Мир туризма», «Вояж и отдых», 

«Ресторанный и гостиничный бизнес». В 2014 р. ми отримали можливість 

користуватися електронною версією журналу «Міжнародний туризм». 

Підводячи підсумок, сподіваємось, що діяльність бібліотеки вузу 

допоможе зацікавити та залучити студентів до літератури з питань туризму. 
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