


 
ТЕМА: Опазване на местната култура 1 – основно ниво 

ОРГАНИЗАЦИЯ-ПАРТНЬОР: EM-TH RDE 

ЗАГЛАВИЕ НА УЕБКУЕСТА: Устойчив туризъм и опазване на местната култура  

ВЪВЕДЕНИЕ: 
Туристическият сектор получава признание за водещата си роля като катализатор 
на икономически растеж и междукултурен обмен; следователно нации, 
правителства и отговорници за изготвяне на политики трябва да са наясно с 
политическите, екологични, социални и културни аспекти на туристическото 
развитие. При изготвянето на туристически планове и програми е важно да се знае, 
че туризмът не трябва да се оценява само посредством материални икономически 
облаги, но и чрез нематериални ефекти, които засягат обществото и културата. 
Сред най-значимите негативни ефекти на туризма са експлоатиране на културните 
ресурси, екологична деградация и съществени социално-културни влияния.  
 
От социално-културна гледна точка трябва да се постави акцент върху намаляване 
на негативните влияния от туризма върху приемните общности и подпомагането им 
в поддържане на техните обичаи, традиционен начин на живот и автентичност, както 
и оценяване на положителните икономически резултати. Настоящите туристически 
тенденции показват нарастващ брой туристи, които търсят местни и автентични 
културни преживявания.  
 
ЗАДАЧИ 

Задачата ви е да проучите ефектите на туризма върху социално-културната среда 
на привлекателна дестинация. 
За да изпълните задачата, трябва да намерите информация за значимостта от 
опазването на културата и традициите, както и ефекта на туризма в тези области.  
 
Преди да изпълните задачата, отговорете на следните въпроси:  
1. Защо е важно да се опазва местната култура? 
2. Как културното наследство отразява ценностите, вярванията и идентичността на 
една общност?  
3. Какво отношение могат да възприемат туристите, когато са в чужбина?  
 
Процес 

● Стъпка 1: Проучване на устойчив културен туризъм  

Културата е както движеща сила, така и фактор за устойчиво развитие. Културното 
наследство на Европа е ценен ресурс в областта на туризма, образованието, 
заетостта и устойчивото развитие. Устойчивият туризъм е важна част от стратегиите 
за регионално и макрорегионално развитие.  

Намерете необходимата информация, използвайки следните линкове: 

o Устойчив културен туризъм 



o https://ec.europa.eu/culture/cultural-heritage/cultural-heritage-eu-
policies/sustainable-cultural-tourism 

 
o Намиране на баланс: опазване на културата и туризъм  

o https://chemonics.com/blog/finding-balance-cultural-preservation-

tourism/ 

o Културната цена на туризма 

o https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-

quarterly/cultural-costs-tourism 

o Как туризмът може да опази културното наследство 

o https://www.solimarinternational.com/how-tourism-can-protect-cultural-

heritage/ 

● Стъпка 2: Като използвате събраната информация и констатациите си, 

попълнете долната таблица като посочите положителните и 

отрицателните ефекти на туризма върху социално-културната среда в 

популярна туристическа дестинация.   

Попълнете следната таблица: 
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ОЦЕНЯВАНЕ 

Представете таблицата си и отговорете на следните въпроси:  

1. Предложените действия насърчават ли информираността за междукултурен 
обмен между туристи и местната общност?  

2. Ефектите демонстрират ли културна информираност?  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Туризмът осигурява финансиране за опазване на културното наследство, 
възстановява културна гордост, поддържа обичаи и традиции и отваря врати за 
културно споделяне и учене (Смит, 2009). Повечето широко разпространени 
положителни ефекти на туризма върху културата включват междукултурно 
взаимодействие; разбиране, поддържане и опазване на местната култура, 
изкуство, занаяти и традиции; овластяване на приемните общности, както и 
укрепване и поддържане на културните ценности. 
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