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Бібліотечний туризм є одним з пріоритетних напрямків роботи 
бібліотек Корсунь-Шевченківського району. Саме туристична діяль-
ність дозволяє виділити бібліотеки з числа схожих, зробити унікаль-
ними та перетворити в центр територіальної громади, сприяє соціа-
льному та культурному розвитку регіону, вихованню поваги до історії, 
традицій, активізації туристичного бізнесу та залученню інвестицій у 
розвиток регіону. 

Бібліотеки Корсунщини з 2017 по 2021 рр. реалізують краєзнав-
чо-екскурсійний проект: «Корсунщино моя, ти прославила край імена-
ми, подіями, датами». Роботу у цьому напрямку розпочали з органі-
зації районного конкурсу «Немає милішої серцю мандрівки, як та, що 
удома, у ріднім селі» та проведення загальносистемного заходу: «Ту-
ристичні маршрути рідного краю». Сільські бібліотекарі звертались до 
архівних джерел, свідчень очевидців, а зібрані матеріали використали 
як основу для розробки та проведення туристичних маршрутів села-
ми, що приваблюють туристів та сприяють розвитку «зеленого» тури-
зму. Особливою популярністю користуються маршрути: «Метелене-
завадівські «Карпати», «Сторінки історії села Сотники», «Село з пое-
тичною назвою – Квітки», «Шендерівка та шендерівчани», «Мальов-
ничі куточки Заріччя», «Легендарні місця Миколаївки», «…А назва 
цьому раю – Нетеребка!», «Мирошниківка – село, що в пам’яті жи-
ве…». 

Завдяки краєзнавчому проекту працівники районної бібліотеки 
вивчили потенційно привабливі місцини для туристів та розробили ряд 
пізнавально-туристичних подорожей «одного дня» селами району. Першим 
для туристів було запропоновано маршрут «Перлини корсунської провінції»: 
Корсунь-Шевченківський – Гарбузин – Корнилівка – Бровахи – Кичинці. 
Учасників маршруту познайомили з місцевими пам’ятками, історією 
кожного населеного пункту, біографією відомих людей – уродженців 
цих сіл. 

Кожне село має свою історичну візитку, що приваблює туристів: 
Гарбузин – Онуфріївський монастир, Корнилівка – пам’ятку дерев’яної 
архітектури Середнього Подніпров’я першої половини ХVІІІ ст. Спасо-
Преображенську церкву, Бровахи – пам’ятник Матері-героїні Євдокії 
Лисенко та інші. Центральна районна бібліотека постійно отримує за-
мовлення на проведення екскурсійних маршрутів. Під час проведення 
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обов’язково звертають увагу на краєзнавчі книги, пов’язані з цією міс-
цевістю, використовуючи «книжковий рюкзак». 

Працівники ЦБ у 2018 році брали участь у воркшопі «Створи 
туристичний продукт. Ти зможеш!», який був організований за ініціа-
тиви громадської організації «Корсунь має Потенціал!» та за підтрим-
ки проекту «Київський діалог». Завдяки цьому був підписаний договір 
про співпрацю з розвитку туристичного кластеру Корсунщини між гро-
мадами та Меморандум про співпрацю між тими ж громадами і Всеук-
раїнською Федерацією роботодавців України у сфері туризму. 

Невід’ємною частиною успішної реалізації туристичних проектів 
є партнерство. Бібліотеки співпрацюють з представниками місцевих 
органів влади, спілками, товариствами, клубами, громадськими орга-
нізаціями, школами району. 

Корсунь-Шевченківська ЦРБ є центром туристичної інформації 
та діє за підтримки відділу культури райдержадміністрації, ГО «Кор-
сунь має потенціал» літературно-мистецького об’єднання «Янталка», 
Корсунь-Шевченківського державного історико-культурного заповідни-
ка, краєзнавців міста та району. 

Інформаційні нариси про села та розроблені туристичні марш-
рути презентується на місцевому радіо: «На хвилі Корсуня», «Мій 
край у форматі радіоподорожей». Такі передачі викликають неаби-
який резонанс: жителі району детальніше дізнаються про свою малу 
батьківщину, визначні місця, звичаї і традиції предків, відомих уро-
дженців, які прославили край. 

У ЦРБ постійно діє краєзнавчо-туристична виставка: «Туристи-
чні маршрути Корсунщини», яка не тільки знайомить користувачів з 
історією міста та району, але й дає змогу познайомитися з туристич-
ними об’єктами Корсунщини та сформувати туристичний маршрут. 
Зокрема привабливими для користувачів стали виставки-екскурсії: 
«Вулицями старого міста», «Моє місто в історії України», «Стежками 
рідного краю», «Пам’ятник, я тебе знаю», «Екскурсійне бюро бібліоте-
ки» тощо. 

Цікавим інформаційним продуктом є буклети про кожне з сіл 
району, підготовлені працівниками Корсунь-Шевченківської РБ. Всі 
матеріали об’єднані у два великі томи «Корсунщино моя, ти просла-
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вила край іменами, подіями, датами» та розміщені на книжковій ви-
ставці «Туристичні маршрути Корсунщини». 

У планах – створення інтерактивного туристичного путівника 
«Подорожуємо Корсунським краєм». 

Матеріали про історію сіл району є на сайті центральної район-
ної бібліотеки korslib.net у рубриці «Ваш гід – бібліотека: туристичні 
маршрути». 

Варто зазначити, що історичні довідки, підготовлені працівни-
ками районної бібліотеки про села Глушки та Миропілля, ввійшли до 
видання Енциклопедія Сучасної України. 

Краєзнавчо-туристичний проект, розроблений Корсунь-
Шевченківською ЦРБ, реалізується у співпраці з громадськими органі-
заціями та культурно-освітніми установами міста та району. Відповід-
но до проекту бібліотеки району проводять культурно-мистецькі, про-
світницькі заходи, присвячені знаменним і пам'ятним датам Корсун-
щини, розробляють нові туристичні маршрути краю та впроваджують 
їх у життя, видають краєзнавчі буклети, створюють інформаційні бази 
краєзнавчих документів, проводять індивідуальну роботу з краєзнав-
цями. 

У проведенні краєзнавчо-туристичної роботи надається перева-
га активним формам роботи з користувачами: історико-краєзнавчим 
квестам, вуличним акціям, бібліотечним десантам, літературним пікні-
кам, бібліовелопробігам, флешмобам тощо. 

Серед молоді міста популярності набув квест «Мандрівки вули-
цями міста» та бібліовелопробіг «Відпочиваємо з книжковим рюкза-
ком», організований працівниками Черепинської та Карашинської 
СБФ, який пройшов на території трьох сіл – цікаві факти з історії сіл, 
пам’ятники старовини, цікаві книжки на природі. 

Популяризуючи знання про рідний край, Корсунь-Шевченківська 
районна бібліотека проводить віртуальні екскурсії – знайомства з міс-
том для учнів шкіл та студентів педагогічного коледжу, слухачів уніве-
рситету третього віку територіального центру соціального захисту на-
селення «Корсунь-Шевченківський у фотографіях». Екскурсії прово-
дяться у форматі презентацій Power Point з використанням аудіо та 
фотоматеріалів. Віртуальні прогулянки відрізняються від екскурсій 
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відсутністю послідовного маршруту. Це дає змогу вести діалог із гля-
дачами, доповнювати текст екскурсій. 

Корсунь-Шевченківська районна бібліотека надає методичну 
допомогу сільським бібліотекам щодо роботи з популяризації свого 
краю. 

На базі районної бібліотеки проведено семінар під назвою «Ро-
звиток садиб зеленого туризму на Корсунщині». На заході було нада-
но бібліотечними працівниками інформаційну допомогу з питань роз-
витку приватного підприємництва, розширення сфери впливу бібліо-
тек у позиціонуванні туристичної Корсунщини в регіоні. Як результат – 
створення нових зелених садиб у Карашині, Стеблеві, Квітках, Глуш-
ках, м. Корсунь-Шевченківський. Про умови проживання та бронюван-
ня місць можна дізнатися на сайті районної бібліотеки korslib.net  

Продовженням теми стали заходи сільських бібліотек: відверта 
розмова «Зелений туризм» – реальний спосіб самозайнятості» у Гар-
бузинській бібліотеці, прес-діалог «Стиль життя: подорожі, мандрівки, 
відпочинок» у Дацьківській та Яблунівській бібліотеках, краєзнавчий 
флешмоб «Мій край у всьому неповторний» – у Зарічанській. 

Бібліотеки району є активними учасниками розвитку сільського 
туризму. У ньому вони вбачають основний засіб порятунку села, оріє-
нтацію на економічний розвиток краю та збереження його традицій. 

Перші кроки задля розвитку туризму бібліотечні працівники Ко-
рсунщини вже зробили! Не зупиняються на досягнутому, постійно в 
пошуку інноваційних шляхів розвитку. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com.ua/search?q=korslib.net&oq=korslib.net&aqs=chrome..69i58j69i57.20136j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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