
Віртуальна літературна мандрівка  

“Подорожуємо Україною разом”  

(до Всесвітнього дня туризму)  



 Україна має потенціал стати справжньою туристичною "Меккою" 

Європи, але зараз навіть українці віддають перевагу огляду закордонних пам'яток 

та відпочинку за кордоном. І однією з головних причин цієї ситуації, поряд із 

погано розвиненою інфраструктурою, є обмаль якісної інформації про Україну. 

 В запропонованій до Вашої уваги віртуальній мандрівці ми хочемо 

показати Україну з літературної точки зору. І ми впевнені, що у Вас з’явиться 

бажання особисто відвідати куточки України, які вас зацікавили. Отже, починаємо 

знайомство… 

 Ми запрошуємо Вас здійснити 

захоплюючу літературну подорож 

Україною! Наша країна має багату історію, 

яка варта Вашої уваги. На нашій земллі 

збереглося кілька тисяч пам'яток історії та 

культури, чудові природні умови: флора та 

фауна - одні з найбагатших у Європі; 

рельєф, представлений величезними 

рівнинами з великим різноманіттям форм та 

гірськими системами, які вважаються 

одними з наймальовничіших у Європі. 
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Пам'ятники і архітектура Полтави 

[Образотворчий матеріал] = Monuments 
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Приходьте, працюйте, отримуйте задоволення! 

Відділ комплектування та  

наукової обробки документів. 


