Протягом 2018-2021 років буде реалізовуватися бібліотечний
туристичний проект "Пізнай Полтавщину та її бібліотеки".
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Умови
бібліотечного туристичного проекту
"Пізнай Полтавщину та її бібліотеки"
І. Загальні положення
1. Бібліотечний туристичний
проект "Пізнай Полтавщину та її
бібліотеки" (далі – проект) є відкритим інноваційним середовищем для
бібліотечних працівників всіх регіонів України.
2. Проект започатковується з ініціативи Полтавської обласної бібліотеки
для юнацтва ім. Олеся Гончара та реалізується за сприяння Департаменту
культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації.
3. До реалізації проекту можуть долучатися державні і недержавні
установи, організації, фонди, компанії як на місцевому, так і на регіональному
рівнях.
4. У проекті можуть приймати участь працівники бібліотек України, що
обслуговують юнацтво та молодь, незалежно від стажу, досвіду роботи, освіти
та віку.
ІІ. Мета та завдання проекту
1. Проект реалізується з метою:
створення середовища для обміну досвідом між бібліотеками України;
популяризацїї книгозбірень у суспільстві шляхом включення бібліотек
до туристичних маршрутів регіону;
пошуку нових інноваційних форм та методів у бібліотечній роботі,
пов’язаних з туристичною галуззю.
2. Завданням проекту є:
сприяння розвитку бібліотечного туризму;
забезпечення користувачів бібліотек повноцінною інформацією про
сучасний туризм на Полтавщині;
формування креативності бібліотечних працівників в процесі планування
та реалізації бібліотечно-туристичних маршрутів.
3. Цінності проекту:
інноваційність – новий аспект роботи у бібліотечній галузі;
відкритість – здатність книгозбірень працювати в сучасних умовах;

партнерство – зв’язки між бібліотеками та туристичними структурними
підрозділами, громадою та владою, утворення взаємовигідних коаліцій задля
спільної мети.
ІІІ. Умови участі та порядок реалізації
1. Проект організовує і проводить Полтавська обласна бібліотека для
юнацтва ім. Олеся Гончара (далі Організатор) за інформаційної підтримки
Державної бібліотеки України для юнацтва.
2. Проект реалізується у вересні протягом 4-х років, поетапно, охоплюючи
всі регіони України.
І етап, 2018 р. – Вінницька, Дніпропетровська, Черкаська, Харківська,
Кіровоградська та Київська області;
ІІ етап, 2019 р. – Сумська, Чернігівська, Житомирська, Донецька,
Луганська та Запорізька області;
ІІІ етап, 2020 р. – Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська,
Тернопільська, Волинська та Хмельницька області;
ІV етап, 2021 р. – Херсонська, Одеська, Миколаївська, Чернівецька та
Рівненська області.
3. Дата, час, місце, заходи проведення проекту затверджуються окремим
наказом Департаменту культури і туризму Полтавської облдержадміністрації.
4. Заходи Проекту можуть передбачати творчі лабораторії, круглі столи,
екскурсії, майстер-класи, поїздки з обміну досвідом роботи в межах
Полтавської області та в інші регіони України.
5. До участі у проекті запрошуються працівники бібліотечних закладів
України (обласного, районного, міського рівнів), що обслуговують юнацтво та
молодь.
6. Для участі в проекті необхідно до 31 травня надіслати на електронну
пошту бібліотеки (pobugonchara@ukr.net ) заявку учасника (зразок додається).
Від однієї області в проекті може взяти участь не більше двох представників
бібліотек.
7. Організатор на кожний етап проекту готує офіційне запрошення та
надсилає в бібліотечні заклади України (обласного, районного, міського рівнів),
що обслуговують юнацтво та молодь.
IV. Ресурсне забезпечення
1. Фінансування проекту здійснюється за рахунок коштів, передбачених
на проведення культурно-мистецьких заходів, відповідно до затвердженого
кошторису.
2. Проїзд та проживання учасників здійснюється за кошти організацій, що
відряджають працівників для участі в проекті.
3. Для здійснення забезпечення підготовки та реалізації проекту можуть
залучатись благодійні внески, спонсорська допомога та інші надходження, що
не заборонені чинним Законодавством України.
Координатор проекту: Сичова Світлана Василівна, тел.: (0532) 67-64-02,
0504041582, еmail: pobugonchara@ukr.net, тема: проект.

