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Відвідайте найкраще місце для життя!

Найкраща кава в місті

Життя, що вирує за межами печер

Приєднайтеся до подорожі

Важко не закохатися в Банську Штявницю – маленьке середньовічне містечко

Джазові та рок-концерти, національні танці та пісні, вуличні театри, ярмарки
народних промислів, походи в природу, мистецькі виставки – все це та багато
іншого можна побачити в одному місці. Протягом 10 днів фестивалю Гомор-Торна
відвідувачі мають вибір серед більш ніж 100 заходів. У 2006 році фестиваль
проходив у 12 селах з обох боків угорсько-словацького кордону.

Наша мета – зробити туризм у країнах Центральної та Східної Європи сталим.
Такий туризм принесе вигоди місцевим громадам і природі, а також забезпечить
незабутні враження туристам. Ми – громадські організації з Болгарії, Естонії,
Угорщини, Німеччини, Румунії, Польщі, Сербії та України та інших країн, які
працюють разом під егідою Робочої групи зі сталого туризму міжнародної
організації CEEWEB. Ми докладаємо зусилля для досягнення мети через здійснення
спільних заходів, таких, як обмін інформацією, пропагування успішних прикладів,
проведення тренінгів і освітніх заходів, формування політики, впровадження
пілотних проектів та відстоювання спільних інтересів.

у південній Словаччині. Колись давно тут видобували золото і срібло, і будинки
старого міста свідчать про минуле багатство шукачів дорогоцінних металів.
Ви можете розпочати день в «Арт Кафе» з розмови з його власником, який є
членом Асоціації сталого туризму. Він також може допомогти вам знайти нічліг –
ви матимете шанс зупинитися в будинку XVI або XVII століття, що зберіг свою
початкову красу, яка чудово поєднується з сучасними зручностями всередині.

Під час фестивалю місцеві жителі запрошують взяти участь у різних заходах.
Ви можете вивчити традиційні танці, зробити своїми руками сувенір або
приготувати традиційну страву за стародавніми рецептами і, звичайно, ви можете
зберегти (або з’їсти) свій витвір. Місцевість, де проходить фестиваль, є відомою
завдяки прекрасним карстовим печерам. Раніше туристи мали звичку
приїжджати і від’їжджати в один і той самий день, що дещо обмежувало
місцеву громаду в можливостях отримання доходів.

Якщо ви приїдете у визначений час, або сплануєте свою поїздку наперед,
ви зможете взяти участь в одному з численних вуличних фестивалів, які влітку
організовує Асоціація. Іншими чудовими варіантами відпочинку є походи
мальовничою місцевістю, екскурсії до музею золотодобування або ботанічного
саду. Відмінна словацька кухня задовольнить вашу цікавість до місцевих
страв і принесе величезну насолоду.

Ми сподіваємося, що ця брошура допоможе вам знайти шлях до тих місць, де люди
насолоджуються життям, і куди туристи завжди хочуть повернутися. Звертайтеся до
нас, якщо хочете дізнатися більше про сталий туризм, приєднуйтеся до робочої
групи, або підтримайте наші заходи.

Організація фестивалю підтримується проектом, присвяченим розвитку
туризму в біосферних заповідниках. Поряд з наданням якісних розваг для
туристів, фестиваль має на меті принести дохід місцевим жителям, зберігаючи
традиції та заохочуючи співпрацю між прикордонними регіонами.

Банська Штявниця є одним з перших у світі практичних прикладів впровадження
Настанов з біорізноманіття та розвитку туризму в рамках Конвенції
з біологічного різноманіття.

CEEWEB
Вул. Куруцлеші 11/a
1021 Будапешт, Угорщина
тел: +36 1 398 0135
факс: +36 1 398 0136
office@ceeweb.org
www.ceeweb.org

За детальною інформацією звертайтеся до п. Жужи Толноі, начальника відділу
екотуризму та екоосвіти Адміністрації Національного парку Огтелек за
електронною адресою <tolnayzs@mail.kvvm.hu>.

Розвиток сталого туризму в Банській Штявниці був започаткований міжнародною
організацією «Екологічний Туризм в Європі» (ЕТЕ) та Асоціацією Бурштинового
Шляху у 2001 році. За детальною інформацією звертайтеся до п. Майкла Мейера,
члена ради ETE, за електронною адресою <m.meyer@oete.de>.
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Сталий туризм сьогодні і в майбутньому
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CEEWEB Робоча група
зі сталого туризму
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CEEWEB Sustainable Tourism Working Group
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Сучасні традиції

Щоденні дива

Ваша найкраща робота влітку

П’ять маленьких сіл громади Нава створюють бездоганне місце для знайомства
з традиційним стилем життя у підніжжі Карпатських гір у Румунії. Дітям буде
цікаво дізнатися, як ковалі роблять підкову, або як пасічник обережно виймає з
вулика медові соти. Такі традиційні заняття проводяться в літній Лісовій Школі
разом із походами, спостеріганням за птахами та вивченням навколишнього
природного середовища.

Отець Ромуальд Вільк і вітряний млин є двома визначними явищами громади
Прислоп. Отець, який керує монастирем Ордену босоногих кармелітів,
розташованим у селі, надихає громаду на організацію різних заходів у цьому
регіоні. Жителі цього маленького села, яке знаходиться поряд із національним
парком та біосферним заповідником Баб’я Гура в Польщі, живуть «в гармонії з
десятьма заповідями і природою».

Ви втратите мову від краси навколишніх краєвидів, якщо подорожуватимете човном
через Спеціальний Природний Заповідник Засавіца, розташований у північній Сербії.
Також варто відвідати сусіднє місто Сремська Мітровіца, де знаходиться пам‘ятка
древньої Римської Імперії, або село Засавіца, де місцева сім’я знайомить із
традиціями та справжнім сільським життям.

Музей побуту цікавий і туристам, і місцевим жителям. На фермі музею поряд
з іншими тваринами живуть буйволи та свині-мангали. Вирощування цих тварин є
частиною традиційного життя регіону, і ці традиції починають відроджуватися.
Відновлення й модернізація традиційного сільського господарства є, мабуть,
найкращим шляхом покращення добробуту та досягнення благополуччя громади.

Село маленьке – лише 500 осіб, але вони роблять надзвичайні речі. Наприклад,
вони запобігли закриттю місцевої школи шляхом створення в школі навчального
центру з питань довкілля. Крім цього, вони розробили навчальну стежку, яка стала
складовою частиною Бурштинового Шляху і приваблює досить багато туристів.
Бурштиновий Шлях починається у Будапешті, Угорщині, проходить через Банську
Штявницю, в Словаччині, в напрямку Кракова у Польщі. Подорожування на
велосипеді вздовж цього 300-кілометрового шляху є, безперечно, подією
всього літа.

Під час робочих зустрічей щодо бачення майбутнього громади тваринництво
і сільський туризм були визначені місцевими жителями як найбільш перспективні
шляхи розвитку даного регіону. Проект зі сталого регіонального розвитку
виконується організаціями CEEWEB та Група Мільвус з обов’язковим активним
залученням місцевих жителів та за фінансової підтримки Фундації DOEN та
Румунської Фундації Партнерства з питань навколишнього середовища.
За детальною інформацією звертайтеся до п. Мартон Аттіла Келемена, віцепрезидента Групи Мільвус за електронною адресою <marton.kelemen@milvus.ro>.

За детальною інформацією звертайтеся до Асоціації з сталого розвитку
м. Прислоп через електронну пошту <zawojasp4@interia.pl> або до п. Домініки
Зареби, національного менеджера Грінвейз Польської фундації партнерства з
питань довкілля за електронною адресою <dominika.zareba@epce.org.pl>.

Час, сповнений пригод, гарантовано людям з усього світу, які приїжджають у
національний заповідник, щоб провести свою відпустку неординарно. Добровільна
робота в Міжнародному трудовому таборі включає виготовлення сувенірів з
природних матеріалів або догляд за водними ресурсами – очищення поверхні річок
від небажаної рослинності. Розважальна частина складається з екскурсій,
вечірок та самої роботи.
Відданість менеджера охоронної території та інших учасників робить реальним
виконання плану туристичної діяльності для цієї території. Проект плану був
розроблений у 2004 році міжнародною організацією «Екологічний Туризм в Європі»
та громадською організацією «Горансько-еколоські покрет», які здійснюють
управління охоронною територією з допомогою інших громадських організацій:
CenORT, E-Team та CEEWEB.
За детальною інформацією звертайтеся до п. Слободана Сіміча, директора ГО
«Горансько-еколоські покрет» за електронною адресою <zasavica@zasavica.org.yu>.

© CEEWEB, 2006. Розроблено робочою групою з сталого туризму CEEWEB. Текст: Крістіна Вілімайте. Основні учасники: Марія Ахова, Катрін Гебгард, Мілка Гвозденовіч, Домініка Зареба. Переклад на українську мову та редагування: команда проекту FORZA. Дизайн та верстка: Крістіна Вілімайте.
Фото на передній обкладинці: Леся Лойко.

Як зробити туризм сталим
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Прочитайте книгу про сталий туризм.
Купуйте місцеві вироби. Подорожуйте
потягом. Станьте сталим туристом.
Ознайомтеся з місцевими традиціями.
Насолоджуйтеся тим, що робите.
Збирайте різних людей, щоб поговорити про
сталий туризм і про те, що ви можете
зробити для його розвитку.
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Замисліться над тим, що можна додати до
цього списку.

7

Напишіть в office@ceeweb.org або
pcu@forza-ic.com.ua – розкажіть нам про свої
плани в сфері сталого туризму.

Приймаючи рішення разом
Місце, де всі впевнені у своєму
майбутньому
Приміщення сільської ради, де проходять чергові зустрічі
Асоціації зі сталого туризму
Сільський голова є одним з ініціаторів розвитку сталого туризму в селі. «Ми зробили це
разом з місцевими людьми, у тому числі з місцевими підприємцями», – каже голова.
Можливо саме тому ми змогли успішно втілити наші рішення в життя. Коли ми почали
роботу в 2006 році – шість років тому, просто не віриться, як швидко промайнув
час – у нашому селі був високий рівень безробіття і практично не було туристів. Ми жили
в такій прекрасній місцевості, але незважаючи на це, молодь залишала село заради
міста». Сільський голова сміється: «Чесно кажучи, коли я вперше був обраний на посаду,
ситуація в селі виглядала безнадійною. Я навіть не мав уяви, що з цим робити».
«Думаю, найбільш важлива зміна, що сталася протягом шести років розвитку сталого
туризму в селі – це не тільки те, що люди стали краще жити, але й те, що жителі села
усвідомили, що вони можуть покращити своє життя власними силами. Ми приймали
рішення щодо нашого майбутнього разом і ми справді задоволені своїм рішенням»
– додає він з гордістю.
«На самому початку нам допомагала громадська організація, яка була не з села.
Представники організації організовували навчання, пояснювали, як зацікавити
туристів і в той самий час зберегти нашу культуру і природу, аби туристи
продовжували до нас приїздити. Але план розвитку ми розробили повністю самі. Ми
втілюємо власне бачення майбутнього нашого села і виконуємо наші плани».

Насолоджуючись природою і здоров’ям
Сім’я Росох має еко-ферму та ресторан і пов’язує успіх своєї діяльності цілковито
з розвитком сталого туризму в селі. «Ми брали участь у розробці плану розвитку
сталого туризму з самого початку», – розповідає пані Росоха. «Я увійшла до
Асоціації зі сталого туризму з початку її діяльності – три роки тому, у 2009 році.
Члени асоціації зустрічаються раз на кілька місяців, щоб обговорити питання
покращення розвитку туризму. Все більше і більше туристів приїздить, і одного разу
ми навіть отримали пропозицію від іноземного інвестора щодо будівництва в нас
великого готелю. Ми обговорили це на зустрічі Асоціації і прийняли рішення
відмовити. Ми хотіли б, щоби доходи від туризму залишалися нашим,
місцевим людям».

Активний відпочинок
Велостежка
Човнова станція
Туристична стежка

«Ми приїхали сюди на два тижні. Насправді
шкода, що ми не можемо залишитися на довше.
Нашим дітям тут дуже подобається», каже
молоде подружжя, дивлячись на своїх двох
синів і доньку, яким не більше десяти
років і які зараз плещуться у воді.

«Так, коли ми тут, то часто приходимо на пляж. Ці два тижні купання, вело-прогулянок
та пішохідних походів для нас багато значать, оскільки цим всім важко займатися у місті.
Досконале місце для відпочинку! Тут є багато туристичних стежок, можна взяти в
оренду велосипед або грати у волейбол на пляжі.

«Як ми це зробили?» – пан Росоха думає перед тим, як відповісти. «Все розпочалося
з навчання. Після того ми розробили план розвитку сталого туризму для нашого
села і зараз ми його виконуємо. Ні, це тільки звучить легко. Навіть ми з жінкою
маємо іноді різні погляди», – додає він. «Уявіть собі, як ми з сусідами приймали
рішення про те, яким повинне бути наше село через 50 років. Але це було весело».

Минулого тижня ми перетнули річку на човні і замовили екскурсію з провідником у
заповідну територію. Я думаю, наші діти ніколи не забудуть цю подорож. Як тільки
стемніє, Петро, наш наймолодший, постійно шукає сов на кожному дереві».

Село сталого туризму в 2012 році

Місцевість, вказана на мапі, не існує насправді.
Село, так само, як і люди, які дають інтерв’ю, вигадані
для того, щоб полегшити читачеві сприйняття концепції
сталого туризму.

Межі заповідної
території
Ліс, болото

«Я дуже радий, що можу тут працювати і показати цю красу іншим», – з гордістю
каже 26-річний провідник. «У минулому у нас були дуже важкі часи – були плани
побудувати величезну фабрику неподалік. Я думав, що весь ліс вирубають, річка
стане забруднена, а болота осушені. Але потім якісь розумні люди знайшли
рішення – розвивати туризм і створити робочі місця без руйнування природи.
Ми взяли до уваги Рекомендації з біорізноманіття та розвитку туризму
Конвенції з біорізноманіття».
Пані Добош є власницею туристичного агентства, яке привозить туристів у село.
Вона з повагою говорить про людей, які розпочали зміни: «Я рада, що в той момент
люди прийняли розумне рішення. Природний заповідник є однією з найбільших
атракцій для туристів, а отже, наша компанія робить багато для того, щоб
зберегти її. Ми також беремо на роботу місцевих провідників. Жителі села
цінують ліс – багато з них мають роботу, яка залежить від лісу».

Завод з очищення стічних вод, завод з
відновлювальної енергії
Автобусна зупинка, залізнична зупинка
«Туристи приїжджають і від’їжджають, але мені б хотілося, щоб річка завжди
залишилася чистою, щоб я на пенсії міг рибалити», – шепоче спеціаліст з довкілля
сільської ради так, ніби розповідає чийсь секрет. «Наш завод з переробки стічних
вод є досить новий. Сільська рада не змогла б створити такий завод до того, як туризм
почав розвиватися. Вітрові млини теж нові. Ми отримали кошти від донорів на
виконання плану розвитку туризму – тому в нас є млини.

Туристи насолоджуються стравами
і напоями місцевого виробництва

Частину податків, отриманих від туризму, ми витратили на облаштування велостежок.
Коли ми працювали над планом розвитку, люди казали, що їм потрібно більше
туристів, але не потрібно автомобілів у селі. Тому ми розробили програму заохочення
туристів приїжджати на громадському транспорті. Наприклад, якщо в пансіонаті ви
пред’явите квиток на потяг, вам дадуть знижку».

Пан і пані Бурок вирощують виноград.
Кілька років тому вони відкрили свій
винний підвал для відвідувачів. Пані
Бурок каже: «Ми раніше продавали
весь свій виноград великому виробнику
і робили вино тільки для себе.

Але коли туристи почали приходити в наше село, ми поставили кілька столів у підвалі, і
почали подавати вино. Ви не зможете дістати таке вино деінде – вам потрібно приїхати
до нас в село, щоб скуштувати цей чудовий напій. Ми маємо постійних гостей, які
приїжджають за нашим вином і за історіями мого чоловіка. Він любить розказувати, як
вирощується виноград і як робиться вино».

Регіон, сповнений життя

Пан Бурок додає: «Було нелегко розпочати власну справу. Сусіди переконали мене це
зробити. Вони мають еко-ферму і ресторан. Туристи приїжджають за якісною їжею, яка
вирощується і зберігається у екологічно чистих, натуральних умовах, і яку не потрібно
транспортувати сотні кілометрів, а отже вона залишається свіжою. Їх бізнес
дуже успішний».

Живі традиції

i

Замок
Еко-поселення

Дохід від туристів, які лишаються на нічліг
Кемпінг
Готель,
пансіонат

Довгострокове працевлаштування

i

Церква

Пансіонат сім’ї Ковач був сертифікований як заклад
сталого туризму десять місяців тому. Пансіонату
більше 15 років, він почав працювати з 1995 року.
«Ми думали, це добра нагода отримати сертифікацію,
аби до нас приходило ще більше гостей», – каже власник.

«Ми очікували, що буде достатньо встановити енергозберігаючі лампочки та
економити воду (і ми це робили, щоб зменшити витрати). Але коли ми розпочали
процес сертифікації, ми зрозуміли, що нам потрібно змінити підходи до управління
пансіонатом. Нам все одно потрібно було робити ремонт, нові меблі, які ви бачите,
зроблені місцевим теслярем. Сьогодні ми купуємо більшість продуктів для сніданків
від наших сусідів. Таким шляхом ми допомагаємо нашому селу жити краще. Що мені
найбільше подобається у всіх цих змінах, це те, що нашим гостям подобається наш
пансіон набагато більше, ніж раніше. Наша гостьова книга повна записів на кшталт
«їжа була просто чудова», «дуже затишне місце», «ми приїдемо знову
наступного року».

Інформаційний пункт

Асоціація зі сталого туризму збирає інформацію про місця в селі, де можна
переночувати, поїсти або придбати сувеніри. Вона видала карту з цікавими
місцевостями та брошури з корисною для відвідувачів інформацією. «Я приїхала сюди
на один день, щоб відвідати замок, розташований неподалік, але гадаю, я залишуся
тут ще на день або два», – каже Камілла з Англії. «У селі є стільки цікавих місць.
Завтра я планую відвідати музей, а ще я бачила афішу літнього фестивалю».
Пан Попович відповідає в асоціації за пропагування села. «Ми намагаємося привабити
туристів, які цінять культуру і природу. Дуже важливо, щоби велика кількість туристів
не зіпсувала те, що ми любимо і про що піклуємося. Не тільки тому, що ми любимо
своє село, але й тому, що ми хочемо, щоб туристи до нас поверталися».

Мирослав працює туристичним
провідником у природному
заповіднику. Він народився в селі і
каже, що величні ліси, гори і річка
надихнули його стати біологом.

Легко доїхати, напрочуд чисто

Довготривале процвітання

Пивоварня, винні
підвали
Сільськогосподарська
земля, еко-ферма
Ресторан

Природа завжди приноситиме користь

Місцеві жителі продають вироби
народних промислів
Крамниця народних промислів

Промисли та мистецтво відроджуються
Семінар-навчання з народних промислів

Пані Пригара є власницею крамниці виробів народних умільців. «Я вклала сюди все
своє серце. У мене нема чоловіка, нема дітей. Ця крамниця – це все моє життя.
Усі ці речі навколо мене зберігають свою енергетику. Я добре знаю людей, які їх
зробили. Добре, просто подивіться на цю коренепластику – її зробив Василь Боднар.
Він – справжній художник! Він був таким гарним у молоді роки…

Пан Мельник ніколи не покидав свого заняття промислами, але зморшки на його
обличчі свідчать про важкі часи, які він пережив. «Колись це село славилося
своєю керамікою. Я щасливий бачити, що ця слава до нього повертається», –
каже сивоволосий чоловік. «Я вчив свого сина промислу, якому в свій час навчив
мене батько, але бідний хлопець не міг заробити собі на життя, і поїхав у місто.
З приходом туристів Мирослав повернувся, і зараз наші вироби продаються так
добре, що ми рідко коли маємо вільну хвилину поза роботою».

А гляньте на цю дерев’яну лавичку, правда вона гарна? Микола Бердар робить меблі
з місцевої деревини. Ковачі замовили йому усі меблі для свого пансіонату. Я завжди
намагаюся познайомити людей, щоб вони мали взаємну вигоду. Хоч село мале, без
мене деякі люди напевно би і не познайомилися.

Мирослав, син кераміста, додає: «Багато чого змінилося в селі, тож я вирішив
повернутися і не шкодую. Ми продаємо роботи через сувенірну крамницю,
на Фестивалі і робимо тарілки для місцевого ресторану. Я також даю уроки
кераміки для дітей.

Але я найбільш щаслива, коли туристи щось купують. Завжди уявляю собі місце,
де буде жити сувенір. Чи буде це подарунок комусь, чи просто згадка про гарну
подорож? Звичайно ж, я рада, що заробляю на цьому гроші», – і додає, що вона
може продовжувати говорити про свою справу годинами.

Добре бути вдома. Я бачу, що інші промисли також добре розвиваються.
Чи помітили ви, що багато будинків у селі оздоблено дерев’яним різьбленням?
Як і кераміка, цей промисел був майже забутий, але зараз у селі знову є кілька
гарних майстрів».

«Пам’ятаєте, все змінилося на краще,
коли прийшов молодий священик.
З того часу стільки багато людей
збирається на Церковний фестиваль,
як за часів нашої молодості»,
– шепочуться дві старші жінки.

«Безумовно, після того, як священик приєднався до Асоціації сталого туризму,
сталося багато гарних речей», – підтвердив Віктор – високий молодий чоловік.
«Хтось може сказати, що еко-поселення – це музей, де можна цікаво відпочити.
Але це також мій дім», – у роздумах каже він. «На тому боці річки було багато
покинутих сільських будинків. Я архітектор за освітою, отже, подумав,
чому б їх не відновити? Звичайно, мені потрібна була допомога. Протягом чотирьох
років ми організовували трудові табори на тему традиційної архітектури.
Тепер у поселенні живуть три сім’ї, кожна з них має дітей. Ми маємо екологічне
господарство, етнографічний музей в одному з будинків і сувенірну крамницю.
Ми продовжуємо організовувати літні табори з народних промислів цього регіону.
Останній – з лозоплетіння та різьблення по дереву – вдався особливо добре».

Фестивалі, які святкують неповторність
Сцена під відкритим небом
Ольга є спеціалістом зі зв’язків з громадськістю національного парку, який також
має статус біосферного заповідника ЮНЕСКО. «Сцена під відкритим небом
належить до сільської ради і знаходиться за межами території національного
парку. Але вона є в буферній зоні біосферного заповідника, отже мені вдалося
організувати невелике фінансування для її поновлення і утримання. Це найкраще
місце для Фестивалю культури і природи, який ми проводимо щороку».
«Нам дуже приємно працювати з Ольгою», – підтвердив сільський голова.
«Фестиваль завжди проходить з великим успіхом. Для мене найбільш важливим
є те, що мої односельчани отримують таку саму радість від фестивалю,
як і туристи і виконавці. Ми маємо багату культуру і пишаємося нею. Я особисто
є учасником народного танцювального колективу, і ми виступаємо щороку.
Крім того, фестиваль приваблює сотні людей, а отже, і приносить прибуток
місцевому населенню».

