


 
TEMAT: Ochrona lokalnej kultury 2– poziom podstawowy  

PARTNER PROJEKTU: EM-TH RDE 

TYTUŁ WEBQUEST-u: Zrównoważona turystyka, lokalna kultura&obiekty 

dziedzictwa kulturowego  

WPROWADZENIE:  
Turystyka zbliża ludzi z różnych środowisk, kultur i tradycji. Turyści dzielą się swoimi doświadczeniami 
i wspomnieniami o miejscach, które odwiedzili, i ludziach, których spotkali, co pomaga promować 
pokój i tolerancję. 
Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze jest jednym ze strategicznych czynników zrównoważonego 
rozwoju turystyki, w tym branży hotelarskiej, jako część produktu turystycznego. Z przedmiotu 
ochrony stopniowo przekształcają się w instrument rozwoju. Zintegrowane podejście do ochrony i 
waloryzacji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego jest ważnym czynnikiem zwiększenia 
atrakcyjności regionów zarówno pod względem inwestycyjnym, jak i pod względem rozwoju 
wysokiej jakości środowiska życia, przy jednoczesnym zachowaniu tożsamości regionalnej. 
DZIAŁANIA:  
Twoim zadaniem jest zidentyfikowanie dóbr kultury i podanie przykładów wydarzeń kulturalnych w 
wybranym przez Ciebie miejscu.  

Aby wykonać to zadanie, musisz znaleźć informacje o różnych typach obiektów kulturowych 

 
PROCES  

● Krok 1: Zachowanie kultury lokalnej i obiektów dziedzictwa kulturowego 

Potrzebne informacje można znaleźć w poniższych linkach: 

Zachowanie lokalnej kultury i tradycji dzięki turystyce 

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

Znaczenie turystyki kulturowej i opartej na dziedzictwie  

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

Światowe dziedzictwo - animowany film o Konwencji UNESCO w sprawie Światowego Dziedzictwa 
(angielski) 

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

● Krok 2: Rozpoznawanie rodzajów walorów kulturowych 

Rodzaje walorów kulturowych  

  
● Stanowiska i rezerwaty archeologiczne 
● Dzieła sztuki pięknej i użytkowej 
● Rzemiosło ludowe 
● Obiekty i zespoły architektoniczne 
● Stanowiska i zespoły etnograficzne  
● Obiekty i zespoły zabytkowe 
● Przykłady sztuki parkowej i architektury krajobrazu  

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


● Walory przyrodnicze - szczątki antropologiczne 
● Dziedzictwo przemysłowe 
● Dziedzictwo dokumentalne 
● Dziedzictwo audiowizualne 
● Tradycja i język mówiony 
● Wartości literackie 
● Zwyczaje, rytuały, święta i wierzenia  
●  Muzyka, pieśni i tańce  
● Tradycyjna medycyna 
● Tradycje kulinarne i etnologiczne 
● Gry i zabawy ludowe oraz sport 

Potrzebne informacje można znaleźć w poniższych linkach: 

Jak promować lokalne środowisko i dziedzictwo kulturowe wśród klientów i pracowników? 

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

 

● Krok 3: Przykłady wydarzeń kulturalnych w różnych krajach 

Bułgaria: Narodowy Festiwal Folkloru w Rożen, Wydarzenia kulturalne, festiwale i spotkania w 
Bułgarii, Bulgarian rose; Fire Dancers; 

Francja: Food Festivals in Europe – France, Fête de la gastronomie; 

Niemcy: Food Festivals in Europe – Germany; Oktoberfest: www.oktoberfest.de jarmarki 
świąteczne, festiwale win w Palatynacie, Oktoberfest, festiwale średniowieczne 

Italy: Italian Fairs, Festivals, Holidays and Carnival, Food Festivals in Italy, Food Festivals Europe – 
Italy; 

Polska: Festival of Good Taste in Lodz, International Organic and Regional Food Fair NATURA 
FOOD in Lodz, Festival Lodz of Four Cultures; 

Hiszpania: Human Towers, The romantic tradition lives on the day of Sant Jordi, The Catalan 
Calçotada, Barcelona’s traditional circle dance, Barcelona, Spain Travel Guide – Must-See 
Attractions. 

● Krok 4: Obiekty i wydarzenia kulturalne w wybranym przez Ciebie miejscu.  

Po wykonaniu poprzednich kroków możesz odpowiedzieć na następujące pytania: 

1. Rozpoznaj rodzaje dóbr kultury w wybranym przez siebie miejscu 

2. Podaj przykłady (zdjęcia, filmy itp.) wydarzeń kulturalnych, które miały miejsce w tym miejscu 

EWALUACJA   
Rozpoznaj rodzaje dóbr kultury:  

http://responsalliance.eu/rplearn/?page_id=101
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.foodfestivalseurope.com/italy/
http://www.foodfestivalseurope.com/italy/
http://festiwaldobregosmaku.eu/
http://www.naturafood.pl/
http://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=CzTg4Odf5hU
https://www.youtube.com/watch?v=4huqjRkBR0c
https://www.youtube.com/watch?v=L_bgTJkFk3k
https://www.youtube.com/watch?v=L_bgTJkFk3k


1.  Stanowiska archeologiczne  

 

2.  Rzemiosło ludowe  

 

3.  Zwyczaje, muzyka, taniec 

 

KONKLUZJE  
Gratulacje! Właśnie ukończyłeś Webquest na bardzo ważny temat. 

Dla Twojej kariery w branży turystycznej ważne jest zdobycie praktycznej wiedzy o tym, jak 
szanować, chronić i dbać o lokalną kulturę i miejsca dziedzictwa kulturowego oraz wykazać się 
świadomością kulturową. 
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