


ESTET учебен блок Обекти на световното наследство 

Заглавие на проект 

за практическо 

обучение  

Сътрудничество 

със 

заинтересовани 

страни 

SLP код SLP 2.3 

Вид ресурс 

Проект за 

практическо 

обучение (SLP) 

Вид 

обучение 
Учене чрез провеждане на проучване 

Продължителност 

на дейността (в 

минути) 

 
Учебни 

резултати 

• Запознаване с различни видове 

заинтересовани страни в обектите 

на световното наследство.  

• Придобиване на умения за 

ангажиране на местните общности.  

• Запознаване с основните 

предизвикателства и възможности, 

произхождащи от балансирането 

между туризъм и опазване на 

обектите на световното наследство.  

 

Цел на проекта за 

практическо 

обучение 

Целта на проекта е да осигури на обучаемите знания и 

допълнителни умения за работа със и управление на 

заинтересованите страни в обектите на световното наследство 

(WHS). Обучаемите ще могат да идентифицират ключовите 

заинтересовани страни и някои от предизвикателствата и 

възможностите, свързани с тях.  

Въведение Обектите на световното наследство са безценен културен и/или 

природен ресурс за човечеството. С развитието на културния 

туризъм и екотуризма, броят на посетителите в тези обекти 

постоянно се увеличава. Макар че това е положителна тенденция, 

налице е и риск за опазването на тези обекти. За да се увеличат 

шансовете за опазване, управлението на заинтересованите 

страни е много важно. Заинтересованите страни включват местни 

общности, туристически предприятия, както и правителствени, 

междуправителствени и неправителствени организации. 

Предизвикателство Първо, представете си, че сте мениджър на обект на световното 

наследство в своята държава. След това формулирайте план за 

действие за положително и ефективно сътрудничество със 

заинтересована страна по избор, целящ опазването на обекта.  

 

Проведете свое собствено проучване, за да изпълните това 

предизвикателство. Може да използвате източници в интернет, 

местната библиотека и/или да използвате видеа и уебкуестове от 

ESTET, особено тези свързани с обектите на световното културно-

историческо наследство. Може да посетите уебсайта на ESTET на: 

http://estet-project.com 

http://estet-project.com/


Задача Как ще гарантирате положително сътрудничество с една от 

следните заинтересовани страни?  

 

● Местни общности: 

1. Могат ли да получат икономически облаги от обектите на 

световното наследство? Как? 

2. Могат ли да бъдат насърчени да опазват културния и/или 

природен обект на световното наследство? Как?  

● Туристически предприятия: 

1. Как могат да бъдат насърчени да постигнат баланс между 

максимална печалба и опазване и защита на обектите на 

световното наследство?  

● Правителствени, междуправителствени организации и НПО:  

1. Може ли да се разчита на тях за изграждане на 

капацитет, умения и компетенции на персонала в 

обектите на световното наследство? По какъв начин?  

2. Могат ли да бъдат източник на финансиране за опазване 

на обектите? Как бихте ги убедили да осигурят 

финансиране?  

3. Как може да се поучите от и да интегрирате добрите им 

практики?   

 




