Всесвітній день туризму — свято, що
відзначається
щорічно 27
вересня з
метою
пропаганди туризму, висвітлення його внеску
в економіку світової спільноти, розвитку зв'язків між
народами різних країн.

Свято встановлено Генеральною асамблеєю Всесвітньої
туристської організації в 1979 році в місті Торремолінос, Іспанія.
У
жовтні 1997 року Україна стала
дійсним
членом
Всесвітньої туристської організації — головної міжнародної
міжурядової організації у сфері подорожей і туризму, що є
виконавчим органом ООН та займається активізацією та розвитком
туризму, розробкою та впровадженням світової туристичної
політики.
У вересні 1999 року на XIII сесії Генеральної асамблеї
Всесвітньої
туристської
організації,
що
проходила
у
м. Сантьяго (Чилі), Україну було обрано до Виконавчої ради
організації.
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Слово «туризм» походить від французького “tourisme” –
прогулянка, подорож – подорожі у вільний час пов’язані з від’їздом
за межі постійного проживання і один з видів активного
відпочинку, який поєднує відновлення продуктивних сил людини з
оздоровчими, пізнавальними, спортивними та культурнорозважальними цілями.
В міжнародній практиці до туристів відносять осіб, які
тимчасово і добровільно змінили місце проживання з будь-якою
метою, крім діяльності, яка винагороджується в місці тимчасового
перебування. Різні форми туризму віддають перевагу засобам
організації раціонального дозвілля, активного відпочинку і
проявлення здорового способу життя для широких верст населення
і різних за віком.
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Туризм залежно від мети подорожі поділяється на
спортивний,
пізнавальний
(екскурсійний),
діловий,
любительський (мисливський, рибальський), кулінарний та інші;
залежно від засобів пересування – пішоходний, лижний,
автобусний, автомобільний, авіаційний, велисопедний, водний,
залізничний, комбінований та інші.
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Під час своїх мандрівок і походів, як в межах своєї країни
так і за кордоном, подорожуючі знайомляться з країною і її
людьми, їх життям, знайомляться з національною культурою.
Вони розширюють і поглиблюють знання в області
ботаніки, зоології, геології, географії, метереології, астрономії.
Крім того, туризм сприяє вивченню історії і формуванню
світогляду, веде до зауваження і активного захисту природних
багатств.
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учбової літератури, 2007. – 431, [1] c. – Бібліогр.:
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Туристська діяльність також сприяє формуванню активної
життєвої позиції молодої людини. Наприклад, в туристичних
походах молодь загартовує свій організм, зміцнює здоров’я,
розвиває витривалість, силу й інші фізичні якості, здобуває
прикладні навички й уміння орієнтування на місцевості, подолання
природних перешкод, самообслуговування та інше.

Педагогіка туризму [Текст] : рек. МОН України як
навч. посібник для студ. ВНЗ / В. К. Федорченко,
Н. А. Фоменко, М. І. Скрипник, Г. С. Цехмістрова ;
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Особливі умови туристської діяльності сприяють
вихованню моральних якостей особистості: взаємопідтримки,
взаємодопомоги, організованості і дисципліни, принциповості,
чуйності й уваги до товаришів, сміливості, стійкості і мужності,
почуття відповідальності.
Особливо важливе значення туризму заключається в
організації дозвілля для молоді. Він являється ефективним
замінником фізичної праці, пробуджує в людині радість до життя,
служить загартуванню і підвищує життєдіяльність організму.
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День туризму - свято всіх, хто хоч раз відчув себе в ролі
мандрівника, вибираючись з щоденної буденної суєти в ліс або на
поле, на берег річки або озера, на море чи курорт, а також в інші
місця, на які так багата наша улюблена земля!
Цілком природно, що це свято і тих, хто сам
безпосередньо зайнятий у цій сфері - сфері туристичного бізнесу.
Свято персоналу та керівників готельних комплексів,
співробітників туристичних компаній і музейних працівників, а
також всіх, хто намагається професійно забезпечувати наш
повноцінний відпочинок.
Зі святом всіх, небайдужих до туризму людей!

