


ESTET учебен блок Защита на местната култура  

Заглавие на проект 

за вътрешно 

обучение  

Как да защитим 

местната култура?  
SLP код SLP 2.1 

Вид ресурс 
Проект за практическо 

обучение (SLP) 

Вид 

обучение 
 Смесено обучение 

Продължителност на 

дейността (в минути) 
 

Учебни 

резултати 

● Проучване как 

туристите и 

персоналът могат да 

стимулират уважение 

към местната култура  

● Разбиране как 

културното 

наследство отразява 

ценностите, 

вярванията и 

идентичността на 

една общност  

● Идентифициране на 

методи за 

образоване на 

другите и уважение 

към културните 

традиции на 

общностите  

● Повишаване на 

информираността 

относно 

междукултурен 

обмен между туристи 

и местната общност 

Цел на проекта за 

вътрешно обучение 

Основната цел на този проект е да помогне на ПОО 

обучаемите да разберат по-добре ползите от защита на 

местната култура.  

Трябва да се обърне внимание на смекчаване на негативното 

влияние на туризма върху приемните общности и помощ за 

поддържане на техните обичаи, традиционен начин на живот и 

автентичност, като се отбелязват положителните икономически 

резултати. 

Практическият опит и умения могат да се прилагат в 

професионалния живот. Обучаемите ще придобият основни 

знания за значимостта на опазване на местната култура.  



Въведение Туристическият сектор бива признат за водещата си роля за 

икономическия растеж и междукултурен обмен. Важно е обаче 

да се осъзнае, че при планирането на туризма той не трябва да 

се оценява само на базата на икономическите ползи, но и на 

базата на нематериалния ефект върху обществото и културата. 

Сред най-съществените негативни ефекти на туризма са 

експлоатиране на културни ресурси, деградация на околната 

среда и съществени социално-културни ефекти. Настоящите 

тенденции в туризма показват увеличение в броя на туристите, 

които търсят местни и автентични културни преживявания.  

Предизвикателство 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 културен туризъм е жизнено важна част от 

стратегиите за регионално и макрорегионално развитие.  

Идеята на този проект е да насърчи ПОО обучаемите да 

разгледат следните аспекти: 

1. Значимостта на опазване на местната култура 

2. Културното наследство и неговото отражение върху 

ценностите, вярванията и идентичността на общността  

Задача 
За първата част от този проект ПОО обучаемите трябва да 

проучат теоретичната основа на устойчивия туризъм.  

Във втората част могат да използват констатациите си, за да 

изготвят доклад относно положителните и отрицателните 

ефекти от туризма върху социално-културното развитие на 

популярна туристическа дестинация по техен избор. Докладът 

ще включва констатации за влиянието на местно ниво.  

Местни компании и общини могат да помагат на обучаемите 

като партньори от общността.  

Основната цел да доклада е: 

• да отбележи значимостта на устойчивия културен туризъм  

• да включи резултати за конкретна дестинация 

• да разграничи положителните и отрицателните ефекти на 

туризма 

След приключване на задачата може да се изготви PPT 

презентация с информация и снимки, представящи 

констатациите и да се споделят:  

● стъпките на изпълнение на проекта 

● основните предизвикателства при изпълнение на задачата 

● постигнатите резултати 

 

 

 

 

 




