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Бібліотека — структурний підрозділ Львівського інституту економіки і

туризму, який є державним провідним ВНЗ Львівщини у підготовці

висококваліфікованих фахівців для однієї з найперспективніших та

найрентабельніших галузей економіки — туризму.

Наука про туризм – це симбіоз багатьох наук: економічних, історичних,

географічних, екологічних, культурологічних, краєзнавчих, технічних. Сьогодні

праця фахівця з туризму виходить далеко за межі вузькофахових

менеджерських знань, це широкий спектр світоглядних бачень із широкого

кола названих наук, це успішне володіння 2 – 3 - ма іноземними мовами,

інформаційними технологіями, туристичними ресурсами тощо [2].

Для України дуже важливо, на етапі визначення ефективного зростання,

забезпечити домінуючий розвиток в’їзного туризму, як головного чинника

наповнення бюджетів різних рівнів органів господарювання. В Україні, на
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жаль, використовується лише 7-9% внутрішніх туристичних ресурсів в’їзного

туризму.

З огяду на це, для розвитку туристичної галузі першочерговим завданням

є підготовка фахівців, професіоналів цієї сфери.

Виходячи з цього, основна увага у діяльності нашої бібліотеки, у

відповідності із Болонською декларацією, та у контексті поставлених завдань,

спрямована на інформаційне забезпечення навчального процесу, індивідуальної

та самостійної роботи студентів туристичних спеціальностей.

Для надання якісних послуг та забезпечення навчального процесу у

бібліотеці створено базу даних «Навчально – методичне забезпечення

предметів викладачами інституту», де зберігаються усі навчально – методичні

матеірали для забезпечення того чи іншого предмету. Наприклад, навчальний

предмет «Організація туристичної справи» у бібліотеці представлений

робочою програмою навчальної дисципліни; методичними вказівками до

виконання курсової роботи з дисциліни; опорним конспектом лекцій тощо.

Від факультетів отримуємо орієнтовні питання для підготовки до

державного іспиту. Усе це подається у паперовому або електронному варіантах,

і студенти самостійно можуть скористатися навчально – методичним

забезпеченням предмета у відповідності до своїх потреб.

Окрім цього, бібліотекою передплачується понад 40 назв фахових

періодичних видань серед них «Мир туризма», «Гостиничный бизнес»,

«Отельер», «Украинский туризм» та багато інших.

Журнали описуються та формуються у «Прес – реліз статей фахового

спрямування», де подається назва журналу, коротка анотація статті. Прес –

реліз знаходиться у вільному доступі для студентів у читальному залі і

видається раз на місяць.

Наукова і освітня місія науково – педагогічного і студентського

колективів Львівського інституту економіки і туризму – дослідити туризм як

соціально – економічне явище сучасності, як визначальний чинник соціальної

та культурної інтергації людей і народів, базуючись на таких європейських



цінностях як гостинність, традиції та звичаї, форми господарювання для

матеріального і духовного зростання країни [1].

З цією метою професорсько – викладацький склад працює над державною

науково – дослідною темою «Дослідження історії, світової та вітчизняної

культури і застосування їх результатів у туризмі» (№ держ реєстр. 0111 U

003513 від 04.04.2011 р.). У контексті цього бібліотека систематизує отриману

інформацію, формує модульні блоки за тематичними напрямами, готує

бібліографічні списки літератури [3].

Давно уже усім відомо, що практика випереджає теорію, а в туристичній

галузі це відчутно досить суттєво. З огляду на це, бібліотека ЛІЕТ у своїй

діяльності тісно співпрацює з іншими структурними підрозділами, зокрема

навчальні лабораторії, туристично – інформаційний центр, Інтернет – кафе з

поглибленого вивчення іноземних мов, музей культури, освіти та еволюції

туризму тощо.

Спільно з лабораторією готельної та ресторанної інфраструктури

проводяться дослідження останніх світових досягнення з туризму,

використовуючи мережу Інтернет, періодику. Інформація групується,

обробляється та видається у інформаційних виданнях. Згодом формується у

базу даних, яка доступна з локальної мережі бібліотеки також продубльовано у

лабораторії. До прикладу, це «Еко-готель Coworth Park – будь в гармонії з

природою», «Унікальна новинка XXI століття – кафе «Транс – Форс»,

«Вантажний кран –готель в Нідерландській гавані» тощо. Дану інформацію

науково – педагогічні працівники використовують під час лекцій, семінарських

занять, студенти - у подальших дослідженнях та у підготовці до

загальноінститутських науково – пізнавальних заходів.

Лабораторія готельного і туристичного підприємництва працює над

розробленням туристичних продуктів, на прикладі яких студенти мають змогу

вивчати основи підприємництва, бізнес – планування тощо. Усі турпродукти та

інші напрацювання лабораторії дислокуються у бібліотеці і студенти мають

можливість з ними ознайомитись, їх вивчати, доопрацьовувати та апробовувати



на практиці. Нариклад, це одноденний пізнавальний тур: « Поринемо у світ

зелених пагорбів та печер – Миколаївщину!», Туристичний маршрут: « В гості

до Сагайдачного, на чашку кави Кульчицького», «Одноденний пізнавальний

тур «Зарваницька святиня» та багато інших.

Окрім співпраці з лабораторіями бібліотека ЛІЕТ успішно співпрацює з

туристично – інформаційним центром (ТІЦ), який є також структурним

підрозділом інституту. В діяльність центру входить проведення аналітичних

маркетингових досліджень туристичного ринку Західного регіону України і

Львівщини зокрема, експертиза якості туристичних продуктів і послуг,

проходження практики студентів та інші заходи.

У електронній базі даних для навчальних потреб створена та постійно

оновлюється база даних туристичних та рекреаційних ресурсів Львова,

Львівщини, західного регіону, а також акумулюються відомості про

найвизначніші та найбільш привабливі атракції інших регіонів України і світу.

Ця база даних дублюється у бібліотеці і є доступна з локальної мережі

інституту.

Сьогодні у процесі підготовки фахівців сфери туризму важлива роль

відводиться вивченню іноземних мов. З цією метою навчання іноземних мов в

ЛІЕТ є функціональним і професійно орієнтованим. Окрім навчальних занять

студенти відвідують Інтернет – кафе з поглибленого вивчення іноземних мов,

де мають змогу отримувати інформацію та поглиблювати свої мовні навики

безпосередньо в мережі Інтернет, удосконалювати навики аудіювання Для

якісного забезпечення таких видів занять та для наповнення фонду Інтернет –

кафе, бібліотекою було придбано 6 кейсів English in 20 Minutes a Day, які

включають в себе підручник, 6 компат – дисків, довідник, книга з текстами, які

власне моделюють ситуації у туристичному бізнесі.

В інституті ефективно функціонує Львівський навчально – науковий

центр європейської євроатлантичної інтеграції України, на базі якого

здійснюється вивчення соціально – гуманітарних та економічних дисциплін,

впроваджується концепція підготовки «народних дипломатів», відбуваються



круглі столи, семінари, конференції тощо. Для забезпечення навчального

процесу та заходів, які відбуваються на базі Центру, бібліотека передала у

користування понад 800 примірників наукової літератури, інформаційних та

методичних матеріалів з питань євроатлантичної інтеграції.

У ЛІЕТ уже кілька років поспіль функціонує спеціалізований Навчальний

музей культури, освіти та еволюції туризму, який за своїм наповненням є

репрезентативним центром візуальної інформації, оригінальних відомостей,

фактів і знань з історії туризму в його еволюційному розвитку.

На базі музею спільно з бібліотекою було проведено літературний вечір

«Рідне слово бринить, хвилює душу». Мета заходу - це увічнення пам'яті про

великих митців українського слова та підтримання традицій культури мовлення

серед сучасної молоді.

Окрім, освітньо – культурної роботи бібліотека тісно співпрацює з музеєм

і в інших напрямах, зокрема це залучення працівників бібліотеки та

студентської молоді для участі у різноманітних конкурсах. До прикладу, вже

традиційним стало проведення виставки – конкурсу новорічно – різдвяної

атрибутики «Іде Звізда Різдвяная….», на передодні Великодня – проведено

майстер – клас «Грані етнокультури» з створення писанки традиційної та

модерної тощо. Для проведення навчальних занять, у музеї дислокується також

фонд наукової і науково – популярної літератури краєзнавчого характеру, яка є

надбанням музею, опрацьована бібліотекою і доступна з електронного каталогу

локальної мережі інституту [4].

Підсумовуючи роботу бібліотеки у співпраці з іншими структурними

підрозділами ЛІЕТ, можемо констатувати, що бібліотека активно працює над

створенням ефективної системи у пошуку та отриманні інформації. Адже,

прийшовши у бібліотеку студент або науково – педагогічний працівник може

отримати усю необхідну інформацію не тільки, що стосується бібліотечних

фондів, але й інших структурних підрозділів.
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