
Положення 
про обласний конкурс серед публічних бібліотек Харківської області 

на кращу краєзнавчу роботу 
«Ваш гід – бібліотека» 

 
1. Загальні положення 

Положення про обласний конкурс визначає порядок та регламент 
проведення обласного конкурсу серед публічних бібліотек Харківської області. 

Організатори Конкурсу: Департамент культури і туризму Харківської 
обласної державної адміністрації; Харківська обласна універсальна наукова 
бібліотека. 

Учасники Конкурсу: колективи центральних, міських, селищних, 
сільських бібліотек Харківської області. 

 
Мета і завдання Конкурсу: 
1. Популяризація туристичних можливостей рідного краю серед громади, 

краєзнавців, організаторів туристичної справи для подальшого розвитку 
туризму як активної форми відпочинку людей, задоволення їх культурно-
пізнавальних, оздоровчо-спортивних потреб. 

2. Розкриття природних рекреаційних ресурсів Харківського регіону 
(природно-заповідний фонд Харківщини: національні природні парки, 
регіональні ландшафтні парки, заказники, заповідні урочища, пам'ятки природи, 
парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення; 
рекреаційні ліси, зелені зони міст та приміських територій, водні рекреаційні 
ресурси). 

2.1. Природно-оздоровчих ресурсів Харківщини (санаторії, курорти, 
оздоровчі табори та ін.). 

2.2. Історико-культурних ресурсів Харківського регіону (історико-
культурні заповідники, пам'ятки історії та монументального мистецтва, 
пам'ятки архітектури та містобудування, пам'ятки археології, музейно-
колекційні ресурси). 
 
Завдання Конкурсу: 

- випуск туристсько-краєзнавчого посібника; 
- створення туристичної галереї на Інтернет-сторінках (сайтах, блогах, 

соціальних мережах, фото-, відеосервісах, сервісах публікації документів), 
нанесення маршруту на Google- або Яндекс-карту та інше; 

- розробка туристичних подорожей (екскурсії, експедиції, походи); 
- розробка екскурсійного маршруту; 
- створення віртуальної інформаційно-довідкової служби для туристів; 
- розробка туристичної символіки, рекламної продукції. 

 



2. Порядок проведення  
На кожну конкурсну роботу потрібно заповнити заявку (Додаток 1). 
Заявку на конкурс та матеріали (текстові документи, фото і зображення, 

відео, презентації, посилання на веб-сторінки) надсилати на електронну пошту 
nmo@lib.kh.ua з темою «На конкурс». 

Друковані матеріали надсилати на поштову адресу Харківської обласної 
універсальної наукової бібліотеки – 61003 м. Харків, вул. Кооперативна, 13/2.  

 
Роботи приймаються до 15 грудня 2016 року 
 
Всі надіслані і прийняті до участі роботи оцінюються Організаційною 

комісією конкурсу за такими критеріями: 
1. Аргументованість і глибина розкриття 
2. Освітлення пам'яток і унікальних місць району з позиції привабливості 

для відвідування туристами 
3. Кількість і різноманітність послуг, що надаються в ході маршруту 

(екскурсії) 
4. Можливість використання створюваного туристичного маршруту 

(екскурсії) в самодіяльному туризмі (наявність карт, схем, путівників; ступінь 
обладнання: розмітка, покажчики та ін.) 

5. Освітня цінність маршруту. 
 

Оцінювання поданих робіт буде проводитися за такими номінаціями: 
1. Стежками рідного краю (кращий екскурсійний маршрут) 
2. Краща віртуальна екскурсія 
3. Кращий туристсько-краєзнавчий посібник 
4. Туристична галерея на Інтернет сторінках. 

 
Переможці Конкурсу, які посіли 1, 2 і 3 місце по кожній номінації, 

нагороджуються дипломами та призами. 
Всі роботи, що відповідають умовам конкурсу, будуть відзначені 

дипломами учасника. 
Організатори Конкурсу залишають за собою право засновувати спеціальні 

номінації і нагороджувати спеціальними призами. 
Беручи участь у конкурсі, учасники згодні на використання та публікацію 

надісланих матеріалів організатором. За матеріалами конкурсних робіт 
планується створення інтернет-ресурсу. 
 



3. Вимоги до конкурсних робіт 
Конкурсна робота відповідно до номінації має включати такі матеріали: 

 
Номінація „Стежками рідного краю” 
1. Опис туристичного маршруту (опис об’єктів, зупинки) 
 
Туристський (туристичний) маршрут — попередньо спланована 

туристами або суб'єктом туристичної діяльності подорож, що може охоплювати 
один чи декілька туристських шляхів і характеризується визначеним порядком 
пересування туристів через певні географічні пункти. Складниками 
туристського маршруту є початковий, проміжні і кінцевий пункти, стежки і 
дороги, які їх з'єднують безпосередньо чи розгалуженнями. 

Види туристичних маршрутів: 
- вело туризм, 
- водний туризм, 
- етнографічний туризм, 
- гастрономічний туризм, 
- екстремальний туризм, 
- темний туризм (місця катастроф, цвинтарі, містика), 
- бази відпочинку, 
- сільський, зелений, екологічний туризм,  
- соціальний туризм, 
- старовинні садиби, 
- знамениті земляки, 
- культурно-пізнавальний туризм, 
- самостійні подорожі, 
- національні парки – екологічні тропи. 
 
2. Текст екскурсійної лекції. 
3. Список використаних джерел (видання, архівні матеріали, розповіді 

учасників подій та очевидців, кінохроніка, матеріали Інтернет та ін.) 
4. Демонстраційні матеріали (фото, плакати, відео). 

 
Номінація „Краща віртуальна екскурсія” 

1. Віртуальна екскурсія 
- організована підбірка фото та відео зображень про видатні місця, іноді з 

текстовим або аудіосупроводом та засобами навігації; також — перегляд такої 
підбірки. 

2. Віртуальну екскурсію можна створити у вигляді мультимедійної 
презентації, веб-сторінки (сайт, блог, інше) або відео. Конкурсна робота 
повинна бути у вигляді файлу або посилання на веб-сторінку або відеохостинг 



(наприклад, YouTube). Для створення віртуальної екскурсії використовуйте 
програми для створення презентацій (Microsoft Power Point або аналогічна), 
відеоредактори (Windows Movie Maker, Кіностудія Windows Live, Movavi Video 
Editor, Sony Vegas, Nero Vision або аналогічна), аудіоредактори (Audacity). 

3. Список використаних джерел (видання, архівні матеріали, розповіді 
учасників подій та очевидців, кінохроніка, матеріали Інтернет та ін.) 

 
Номінація „Кращий туристсько-краєзнавчий посібник” 

1. Посібник 
- публікація, яка поєднує риси посібника та науково-популярного 

видання, розрахована на туристів, любителів активного відпочинку, на всіх 
читачів, яких цікавить рекреаційний потенціал, природа, історичне минуле 
регіону. Містить стислу краєзнавчу інформацію і є своєрідною візитною 
карткою міста, села. Основна увага приділена унікальним пам'яткам природи та 
іншим природним об'єктам, які викликають найбільший інтерес у туристів. 

2. Випуск рекомендаційних списків літератури, пам’яток читачеві, 
персональних покажчиків, буклетів, тематичних закладок, календарів 
знаменних та пам’ятних дат, прес – досьє „краєзнавчий туризм”. 

3. Список використаних джерел (видання, архівні матеріали, розповіді 
учасників подій та очевидців, кінохроніка, матеріали Інтернет та ін.). 

4. Демонстраційні матеріали (фото, плакати, відео). 
 

Номінація „Туристична галерея на Інтернет сторінках” 
1. Посилання на фото галерею в мережі Інтернет (на блозі, сайті, сторінці 

в соціальній мережі, фото сервісах тощо), яку зібрала бібліотека (власні фото). 
 
 
Конкурсна робота, окрім основного переліку, може включати й інші 

додаткові матеріали за бажанням учасників. 



Додаток 1 
 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА 
Обласний конкурс серед публічних бібліотек Харківської області 

на кращу краєзнавчу роботу 
«Ваш гід - бібліотека» 

 

Назва ЦБС (району, 
міста) 

 

Назва бібліотеки 
 

Контактні дані 
(адреса, тел.,  
е-мейл) 

 

Виконавець 
(виконавці) 

 

 
 

Назва роботи 
 

Опис роботи, цілі і 
завдання 

 

Цільова аудиторія 
 

Перелік матеріалів 
 

Посилання на 
веб-сторінки 

 

 


