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ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ХАРКІВСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ 
З ІНОЗЕМНИМИ ВІДВІДУВАЧАМИ ПІД ЧАС ЄВРО-2012

Розглянуто роботу музейних закладів з іноземними туристами на матеріалі досвіду 
Харківського історичного музею під час проведення футбольного чемпіонату Євро-2012.

За останнє десятиліття в країнах Центральної та Східної Європи, в тому числі в Україні, 
активно розвивалась галузь торгівлі міжнародними туристичними послугами. Водночас, 
українська ситуація відзначається значним дисбалансом в напрямі зовнішнього туризму (на 
виїзд), у порівнянні з внутрішнім туризмом (на в’їзд), незважаючи на його високий потенціал 
[Мазур, 2010, с. 14]. Недостатній рівень розвитку туристичної інфраструктури та відсутність 
перманентного досвіду з приймання груп іноземних туристів також ускладнюють розвитку 
даної галузі.

Приймання українськими містами матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футбо
лу у 2012 році дало змогу українським закладам та установам, в тому числі музеям, набути 
унікального досвіду від перебування великої кількості іноземних туристів та напрацювання 
певних навичок по роботі з ними.



Поряд з економічною складовою, важлива роль заходів подібного рівня також визначаються 
: наявністю додаткових можливостей для формування позитивного бренду країни [Брендінг..., 
2011], участь в чому, певним чином, беруть і заклади культури. Ця ж робота закладів культури 
відноситься і до більш широкого процесу презентації та популяризації національної культури 
на міжнародній арені засобами, що надають глобалізаційні процеси у сучасному світі [Здіорук, 
2012, с. 149-154].

Розглядаючи процеси підготовки та приймання чемпіонату та пов’язані з цим процеси, мож
на відзначити як позитивні так і негативні сторони.

Серед позитивних сторін можна відзначити значне покращення міжнародного іміджу 
країни, розвіювання значної частини негативних стереотипів, що склались відносно України 
у представників західної спільноти [Іноземці...], часто визначеної суспільно-політичною 
нестабільністю у країні [Гордієнко, 2011, с. 141 -  144]. Зокрема, на противагу негативним про
гнозам, що склались на Заході та тиражувались багатьма західними ЗМІ, реальні туристи, в 
більшості, були приємно вражені прийомом та умовами в українських містах [Корреспондент:
; Оранжевое....; Корреспондент: Открытие...; Харьковчане...]. Також це дало змогу подолати 
і стереотипи місцевого населення відносно іноземних футбольних уболівальників. Всупереч 
очікуванню на «футбольних хуліганів», поведінка реальних іноземців, в тому числі тих, що 
за час проведення чемпіонату відвідали Харківський історичний музей, справила позитивне 
враження.

В той же час, серед негативних моментів, що стосуються закладів культури, слід назвати 
незначний рівень охоплення потенційної аудиторії даними закладами і, в результаті, скарги на 
несправдження завищених очікувань від приїзду великої кількості іноземців [Омельчук].

Так, за час проведення фінальної частини чемпіонату український кордон перетнуло 8,3 
мільйона осіб (2,5 мільйони -  іноземці, які в’їхали в Україну; 1,5 мільйони з них -  громадяни 
країн-учасниць турніру) та 2 мільйона транспортних засобів [Рекордна..., 2012]. Харків, що 
був одним із приймаючих міст, з початку чемпіонату та до 20 червня, коли в місті пройшли всі 
З матчі (9, 13 та 17 червня), відвідало 154 тисячі вболівальників [За весь..., 2012]. Безпосе
редньо, матчі відвідало 110 тис. 646 осіб, серед них уболівальників із Нідерландів було понад 
40 тис., Німеччини -  понад 10 тис., Росії -  близько 8 тис., Данії -  близько 5 тис. [Інформація...; 

іМатчі...].
В той же час, у червні, за час проведення чемпіонату Євро-2012, в Харківському історичному 

[музеї іноземцями було придбано 790 квитків на 7 музейних виставок. Таким чином, у порівнянні 
із минулим роком, можна зазначити значне зростання кількості відвідувачів-іноземців, яке 
склало 752% (за той же час у 2011 році іноземцями придбано 105 квитків). Крім того, певне 
зростання кількості іноземних відвідувачів було відмічено ще напередодні чемпіонату, у травні, 
коли іноземцями було придбано 186 квитків (за той же час у 2011 році — 58, тобто зростання 
на 321%). І, незважаючи на зниження кількості відвідувачів-дітей на 42% (що було зумовлено 
переносом навчального року), кількість дорослих відвідувачів, не рахуючи іноземців, за цей 
час зросла на 41%. І, в результаті, у порівнянні із 2011 роком, загальна кількість відвідувачів 
музею зросла.

Однак, поряд із загальною кількістю уболівальників, що за цей час відвідали місто, кількість 
тих, хто прийшов у музей, є незначною (хоч слід зазначити, що на зниження рівня відвідування 
музею могли відіграти будівельні роботи по реконструкції музею). Зважаючи на те, що ува
га іноземців була прикута, в першу чергу до центральних музеїв міста [Иностранных...], а 
в Харкові таким є саме ХІМ, для менш відомих музеїв картина може виглядати ще гіршою. 
Подібну ж ситуацію, зважаючи на загальну кількість туристів, можна відмітити і для музеїв 
міста Києва [Габриадзе, 2012].

Тож доцільним є розглянути комплекс можливих заходів, що, у майбутньому, повинні спри
яти залученню більшого проценту іноземної аудиторії до відвідання музейних закладів.

В першу чергу, зважаючи на те, що підготовка до поїздки та попереднє визначення маршру
ту відвідин починається задовго до чемпіонату, поряд з бронюванням готелів і т.п., необхідним.
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є презентування музею в інформаційному просторі задовго до початку події, щоб дати змогу 1 
іноземцям попередньо ознайомитись з музейними ресурсами, і, при бажанні, включити їх в І  
маршрут відвідин. Велику роль у цьому, поряд із традиційними інформаційними кампаніями, І  
відіграє представництво закладу у сучасних інформаційних мережах. При цьому, варто не зу- І  
пинятися лише на музейному веб-ресурсі, а залучити весь наявний спектр Інтернет-сервісів.

Поряд з цим, необхідно заздалегідь розпочати підготовку для іноземних відвідувачів І  
спеціальних виставок, екскурсій та інших масових заходів, зважаючи при цьому на специфіку Я 
аудиторії та потенційне коло її інтересів. Одночасно слід розглянути і питання залучення Я 
перекладачів — як для організаційно-координуючої роботи (зустріч відвідувачів, допомога І  
зорієнтуватись у музеї і т.п.), так і, безпосередньо, для проведення екскурсій чи масових заходів. І  
При цьому, зважаючи на рівень знань іноземців з місцевої тематики, слід уникати надмірного І  
заглиблення у матеріал, а надавати перевагу більш простому, «загальноосвітньому», рівню ви- 1 
кладення матеріалу. Оскільки, при використанні перекладача під час проведення екскурсій чи І 
масових заходів знижується кількість інформації, переданої музейній аудиторії за екскурсійну І  
годину і водночас погіршується рівень сприйняття інформації аудиторією, то, при можливості, І  
слід використовувати для їх проведення безпосередньо музейних співробітників і лише при І  
неможливості реалізації -  перекладачів. При цьому, можливе використання перекладача на ■ 
етапі відповідей на питання.

Звертаючись до можливої тематики, значну увагу доцільно приділити двом моментам:
1) подіям міжнародного значення, питанням міжнародної взаємодії та історичних контактів І  

з відповідною країною у минулому. Так, у Харківському історичному музеї найбільше І  
зацікавлення у іноземних відвідувачів викликали виставки, присвячені радянському періоду Я 
української історії. Це, в першу чергу, виставка «Велич подвигу народного. 1941 -  1945 рр.», 
де висвітлюються події Великої Вітчизняної війни (слід зауважити, що серед київських І  
музеїв найбільше іноземних відвідувачів було у Музеї ВВВ), а також виставка «Харківщина в 1 
1917 -  1940 рр.», присвячена періоду становлення радянського режиму в Україні.

2) «місцевому колориту» — зовсім нетиповим чи незнайомим для європейської історії мо- І 
ментам («екзотика»). Однак в цьому випадку потрібне окреме акцентування уваги аудиторії, І 
додаткові пояснення, чи, навіть, спеціальні засоби роботи з аудиторією, оскільки при І 
відсутності необхідних пояснень, «екзотика» може зіграти і в інший бік -  на зниження цікавості 1 
відвідувачів. Наприклад, за час відвідин музею іноземцями, небагато уваги приділялось ■ 
етнографічній виставці. В даному випадку, для збільшення уваги відвідувачів, можна було ■ 
підключити окремі елементи інтерактиву, чи навіть проведення певних інтерактивних заходів, і  
щоб допомогти «вживанню» іноземця в нетипову атмосферу. Наприклад, цікавим елементом 1 
було б проведення майстер-класів з традиційних ремесел чи традиційний видів мистецтва 1 
(наприклад, музичного). Цей же момент підводить нас до актуалізації питання щодо впро- І 
вадження так званого анімаційного туризму, що зараз часто називається перспективним на- І 
прямом розвитку туристичних ресурсів [Гуткевич, 2010, с. 205 — 210]. Впровадження даного ■ 
напряму дасть змогу включити в роботу з іноземцями не лише музейні та туристичні ресурси 1  
міста, але і залучити обласні заклади. Для реалізації даного напряму доцільним є залучення як І  
професійних акторів, так і взаємодія зі спільнотами «реконструьсгорів» та «рольовиків».

Наступним кроком підготовки є вдосконалення музейної інфраструктури. Досить ча
сто, в музейних закладах, навіть напередодні заходів з масовим приїздом іноземців, відсутні 
необхідні вказівники відповідною іноземною мовою, не кажучи вже про етикетаж виставок. 
Так, у Харківському історичному музеї, виставки де існувало дублювання етикетажу та пояс
нювальних текстів англійською мовою, викликали значний інтерес у іноземців, а знайомство 
з цими виставками було довшим та більш ретельним, ніж з виставками без такого дублюван
ня. Відповідно, головним побажанням іноземних відвідувачів було створення подібного ду
блювання на всіх виставках. У випадку, якщо очікується група іноземців з конкретної країни, 
можна підготувати тексти відповідною мовою, однак більш універсальним є використан
ня англійської мови -  мови міжнародного спілкування, яка є доступною для розуміння для
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■більшості європейських туристів. Якщо немає можливості продублювати тексти на всіх ви- 
Иставках, слід хоча б розмістити орієнтуючі вказівники -  біля музею та над входом у музей, 
■всередині музею -  поряд з кожною виставкою та іншими обслуговуючими приміщеннями.

Поряд з касою доцільно розмістити короткі анотації щодо кожної музейної виставки, перелік 
Иіослуг, що надається музеєм і т.п. Ці заходи досить прості в реалізації (навіть при знанні 
■ англійської мови в рамках шкільного курсу), однак значно полегшують відвідини музею для 
Иноземного туриста.

Поряд з цим, для полегшення знайомства іноземців з виставками, можна випустити путівник 
Г по музею для іноземних туристів, що містив би карту музею, кожної виставкової зали, при 
»необхідності, - вітрин, з позначенням найважливіших експонатів та короткою інформацією про 
І кожну виставку, тему, комплекс чи окремий експонат (при відсутності можливостей реалізації 
І можна обмежитись картою з невеликими анотаціями). Зважаючи на наявні ресурси музею, 
І  можливо реалізувати це і у  вигляді програмного комплексу з апаратною реалізацією у вигляді 
»«електронного гіда», що може забезпечити іноземця набагато більшим об’ємом інформації 
і щодо моментів, які його зацікавили, ніж це можливо у випадку з будь-яким друкованим видан- 
Іням.

Також, не слід обходити питання організації у  музеї сувенірної крамнички з това- 
І  ром невисокої вартості (зважаючи на кількість грошей, що витрачають туристи [Гості 
[ чемпіонату..., 2012]), де слід зупинитись не лише на сувенірній продукції, але, що є більш 
г значимим, на високоякісній поліграфічній продукції з матеріалами з української історії та 
І культури.

Також заздалегідь слід спланувати випуск рекламних матеріалів та можливість проведення 
\ різноманітних рекламних заходів та акцій. При цьому слід постійно підтримувати взаємодію з 

відповідними державними органами, що займаються організацією чемпіонату, а також коорди- 
Інуючими, інформаційним та волонтерськими центрами. Перспективною може бути відповідна 
[ робота в місцях масового скупчення уболівальників -  у  фан-зоні, на стадіоні і т.п. Так, в дні 

чемпіонату в місті працювало 1200 волонтерів на 12 об’єктах, діяв 21 інформаційний центр, 
за допомогою звернулись близько 20 тисяч разів [Гості Євро..., 2012], фан-зону відвідало 758 

к тисяч уболівальників [Фан-зону..., 2012], що могло дати значну потенційну аудиторію для 
роботи. При цьому, організовуючи подібні заходи, слід зауважити середні фінансові витрати 
( туристів під час чемпіонату. Так, під час перебування в Харкові, кожен уболівальник залишив 
в місті близько 100 євро, а загалом на харчування та купівлю сувенірної продукції витрачено 

г понад 11 млн євро [Гості чемпіонату..., 2012].
Зважаючи на інтерес іноземців до піших оглядових екскурсій містом [Макаренко, 2012], 

можлива активна взаємодія з іншими музейними закладами в плані організації оглядових 
екскурсій містом і областю з включенням в маршрут тематичного відвідання музеїв. При цьо
му, слід звернути увагу на значне збільшення розважального рівня туру, в порівнянні з тим, 
який традиційно склався.

В той же час, зважаючи на інтерес іноземців до самостійного відвідання окремих пам’яток, 
доцільним було б проведення мультимедійних презентацій туристичних ресурсів краю для 
відвідувачів із забезпеченням короткої інформації про кожен та можливою організацією 
відповідних поїздок. Це не лише могло б збільшити кількість іноземців, що відвідали музей, 
але і значно спростити організацію знайомства іноземців з туристичними ресурсами краю. В 
той же час, за час проведення чемпіонату була відмічена значна «самостійність туристів», їх 
бажання самотужки добиратись до відповідних місць та самостійно досліджувати пам’ятки, 
хоч при цьому і зменшувався інформаційний рівень подібної поїздки. Тож для уникнення цьо
го, було б доцільним надання туристам коротких довідників з інформацією про відповідні 
пам’ятки.

Плануючи масову роботу з відвідувачами слід звернути увагу і на те, що під час чемпіонату, 
незважаючи на велику групу уболівальників, що зупинились на довгий час у місті, найбільший 
потік туристів був відмічений саме у дні матчів, що було зумовлено приїздом уболівальників.



із інших міст безпосередньо в день матчу, через що планувати заходи слід виходячи саме з цих 
годин пікового напливу туристів та розрахунку наявного у них вільного часу.

Таким чином, активний розвиток міжнародного туризму на місцевих туристичних ресур
сах є перспективною галуззю української економіки, яка сприяє не лише залученню додатко
вих фінансових ресурсів, але і сприяє формуванню позитивного бренду країни та презентації 
національної культури на міжнародній арені. Можливості, надані проведенням матчів 
фінальної частини футбольного чемпіонату Європи 2012 року в українських містах, активно 
використовувались в тому числі і для презентації української культури, хоча їх і не вдалося 
охопити у повній мірі. Водночас, досвід, здобутий за цей час, дає змогу оцінити всі позитивні 
та негативні моменти попередньої підготовки до приймання іноземних туристів та підготувати 
наявну інфраструктуру до подальшої роботи з іноземцями.
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FEATURES OF WORK OF KHARKIV HISTORICAL MUSEUM 
WITH FOREIGN VISITORS DURING EURO-2012

The article highlights issues o f the work o f museums with foreign tourists, based on the experience 
of Kharkiv Historical Museum at the time o f matches o f the football championship UEFA Euro-2012 
in Kharkiv.
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