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Віртуальні екскурсії на базі тривимірних панорам сьогодні є
найпоширенішим способом візуального представлення об’єктів,
що дозволяє відійти від статичного двовимірного зображення,
створивши ефект присутності. Ці програмні продукти
передбачають
різні
зручні
інструменти
навігації,
використовуючи які, можна вільно переходити з одного
приміщення в інше.
Створення віртуальних екскурсій у всьому світі визнано
відмінним інструментом популяризації туристичних маршрутів,
а також просування об’єктів комерційної нерухомості,
готельних комплексів тощо. Перевагою цих турів є можливість
їх перегляду через Інтернет.
Проект "ЛННБУ 360" присвячений панорамній фотографії
ЛННБУ ім. В. Стефаника. Він є цікавий для читачів, які
відвідували, відвідують або будуть відвідувати бібліотеку,
оскільки з часом інтер’єр та розміщення структурних
підрозділів змінюється, а панорамна фотографія, як тимчасовий
зріз життя будівлі, дозволяє відобразити їх актуальний вигляд.
На сьогодні розроблено і є готовою до показу віртуальну
екскурсію головним корпусом бібліотеки (Рис. 1), що
знаходиться на вул. Стефаника, 2.
Друга науково практична конференція «Сучасні проблеми діяльності
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Рис. 1. Приклад віртуальної екскурсії
Тур двоповерховою будівлею передбачає перегляд десятків
об’єктів, починаючи від зображення гардеробу і, закінчуючи
панорамами читальних та виставкових залів. При перегляді
будь-якого з цих об’єктів, передбачена можливість
ознайомитися з ними не лише візуально, але і додатково
отримати коротку інформаційну довідку, яка містить дані про
фонди структурних підрозділів бібліотеки, їх керівників,
графіки роботи та контактну інформацію. В майбутньому
планується створення віртуальних екскурсій усіма філіями
бібліотеки, оскільки кожна з цих будівель має цікаву історію та
неповторний інтер’єр.
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