


 
ТЕМА: Опазване на местната култура 2 – основно ниво  

ОРГАНИЗАЦИЯ-ПАРТНЬОР: EM-TH RDE 

ЗАГЛАВИЕ НА УЕБКУЕСТА: Устойчив туризъм, местна култура и обекти на 

културно-историческо наследството  

ВЪВЕДЕНИЕ: 
Туризмът обединява хора от различен произход, култури и традиции. Туристите 
споделят опита и спомените си за места, които са посещавали и хора, с които са 
се срещали, което подпомага постигането на мир и толерантност.  
Културното и природно наследство са сред стратегическите фактори за устойчиво 
развитие на туризма, включително и за хотелиерския сектор като част от 
туристическия продукт. Те постепенно се превръщат от обект на опазване в 
инструмент за развитие. Интегрираният подход за опазване и използване стойността 
на природното и културно наследство е важна предпоставка за повишаване 
привлекателността на регионите, както за инвестиции, така и за развитие на 
качествена жизнена среда при опазване на идентичността на региона. 
 
ЗАДАЧИ 

Задачата ви е да идентифицирате културните характеристики и да дадете примери 
за културни събития на място по избор.  
За да изпълните задачата, трябва да намерите информация за различните видове 
културни характеристики. 
 
ПРОЦЕС 

● Стъпка 1: Опазване на местната култура и обекти на културно-

историческото наследство 

Намерете необходимата информация на долните линкове: 

Опазване на местната култура и традиции чрез туризъм  

https://www.buddyz.co/en/insights/preserving-local-culture-tradition-through-tourism 

Значимостта на културния туризъм  

https://www.youtube.com/watch?v=aU8yHXL2Xy8 

Обяснение на световното наследство – кратка анимация за Конвенцията на 
UNESCO за световното наследство (на английски) 

https://www.youtube.com/watch?v=lOzxUVCCSug&t=65s 

● Стъпка 2: Разпознаване на културните характеристики  

Видове културни обекти 

● Археологически обекти и резервати 

https://www.buddyz.co/en/insights/preserving-local-culture-tradition-through-tourism
https://www.youtube.com/watch?v=aU8yHXL2Xy8
https://www.youtube.com/watch?v=lOzxUVCCSug&t=65s


● Изящно и приложно изкуство 
● Фолклорни занаяти 
● Архитектурни обекти и комплекси 
● Етнографски обекти и комплекси  
● Исторически обекти и комплекси 
● Примери за парково изкуство и ладшафтна архитектура  
● Природни ценности (примери) – антропологични останки 
● Индустриално наследство 
● Документално наследство 
● Аудио-визуално наследство 
● Устна традиция и език  
● Литературни ценности 
● Обичаи, ритуали, чествания и вярвания  
● Музика, песни и танци 
● Традиционна медицина 
● Кулинарни и етноложки традиции  
● Традиционни игри и спортове 

Намерете необходимата информация на долните линкове: 

Как да популяризираме местно природно и културно-историческо наследство 
сред клиенти и персонал?  

http://responsalliance.eu/rplearn/?page_id=101 

● Стъпка 3: Примери за културни събития в различни държави 

България: Национален фолклорен фестивал в Рожен; културни събития, фестивали 
и събори в България;  Българска роза; Нестинари; 

Франция: Фестивали на храна в Европа - Франция, Fête de la gastronomie; 

Германия: Фестивали на храна в Европа – Германия; Oktoberfest Munich: 
www.oktoberfest.de Коледни базари, винени фестивали, Oktoberfest, 
средновековни фестивали  

Италия: Италиански изложения, фестивали, празници и карнавал, Фестивали на 
храна в Италия, Фестивали на храна в Европа – Италия;  

Полша: Фестивал на добрия вкус в Лодж,  Международно изложение за био и 
регионални храни NATURA FOOD в Лодж, Фестивал на четирите култури; 

Испания: Кули от хора, Романтичната традиция е жива в деня на Sant Jordi, 
Каталунската Calçotada, Традиционният танц в кръг на Барселона, Задължителни 
атракции в Барселона, Испания . 

● Стъпка 4: Културни обекти и събития на място по избор  

След като изпълните предходните стъпки, може да отговорите на следните 

въпроси:  

1. Определете културните обекти на място по ваш избор 

http://responsalliance.eu/rplearn/?page_id=101
http://bulgariatravel.org/en/object/249/Folkloren_Sybor_Rojen
http://bulgariatravel.org/en/object/249/Folkloren_Sybor_Rojen
http://bulgariatravel.org/en/brochure/5656#/1/
http://bulgariatravel.org/en/brochure/5677#/2/
http://www.foodfestivalseurope.com/france/
http://www.economie.gouv.fr/fete-gastronomie/accueil
http://www.foodfestivalseurope.com/germany/
http://www.oktoberfest.de/
http://www.knowital.com/tourist/italy-festivals.html
http://www.foodreference.com/html/italy-food-shows.html
http://www.foodreference.com/html/italy-food-shows.html
http://www.foodfestivalseurope.com/italy/
http://festiwaldobregosmaku.eu/
https://www.naturafood.pl/
https://www.naturafood.pl/
http://www.4kultury.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=-iSHfrmGdyo
https://www.youtube.com/watch?v=miH0fv3FZG8&index=2&list=PLjDCKlXHQBGbizyXJqruJ_qxtpvH7sD7P
https://www.youtube.com/watch?v=CzTg4Odf5hU
https://www.youtube.com/watch?v=4huqjRkBR0c
https://www.youtube.com/watch?v=L_bgTJkFk3k
https://www.youtube.com/watch?v=L_bgTJkFk3k


2. Дайте примери (снимки, видеа и др.) на културни събития на това място  

ОЦЕНЯВАНЕ 

Разпознайте видовете културни обекти:  

1.  Археологически обект 

 

2.  Фолклорни занаяти 

 

3.  Обичаи, музика и танци 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Поздравления! Приключихте уебкуест на много важна тема.  

За кариерата ви в туристическия сектор е важно да придобиете практически 
знания за това как да уважавате, опазвате и да се грижите за местната култура и 
обекти на наследството, както и да демонстрирате културна информираност. 
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