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АНОТАЦИЯ В дисциплината се разглеждат проблемите, свързани със същността и
характеристиката на религиозния туризъм в трансграничния регион, България и Гърция. В
тематиката са включени конкретни християнски паметници от различни исторически епохи:
раннохристиянските храмове в Амфиполи и Сандански; средновековните храмове в Серес и
Мелник; възрожденски и поствъзрожденски храмове, които са многобройни на територията на
двете страни. Предлагат се възможности за включване на нови паметници в религиозния
културен туризъм, както и да се разширят познанията за вече известни паметници. Специално
място се отделя на ролята на манастирите като място за религиозен туризъм и поклонничество.
Акцентира се на двата интегриращи религиозни центъра в пограничните региони – Сереския
манастир „Св. Йоан Предтеча“ и Роженския манастир „Св. Богородица“.

ОПИСАНИЕ НА КУРСА Курсът включва 45 академични часа аудиторна заетост /30
часа лекции и 15 часа извънаудиторна заетост. Крайното оценяване е на база текущ
контрол.
ЦЕЛ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА Целта на лекционния курс е студентите да
придобият знания за основните християнски култови паметници в трансграничния
регион. Тези паметници ще бъдат разглеждани чрез тяхното географско разположение
и културно-историческа характеристика, като основен ресурс за развитие на религиозен
туризъм в посочения район. В курса студентите ще придобият умения и компетенции:
за наблюдения и изследвания на вече известни и включването на нови култови
паметници в маршрути за религиозен туризъм и туристическа анимация
ФОРМА НА РОВЕЖДАНЕ НА КУРСА: Редовна
ФОРМИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИП ПРОЦЕС: лекции, дискусии,
аудиторни упражнения, самостоятелни изследвания и презентации на проучени
паметници и резултати от самостоятелни открития на територията в региона
ЕЗИК, НА КОЙТО СЕ ПРОВЕЖДА КУРСЪТ: Български
№ Тема
1

Брой
лекции

Религиозният туризъм в граничния регион. Въведение в 1
тематиката

Брой
упражн.
0

Цели на темата: Въвеждане в проблематиката на религиозния
туризъм, свързани с опознаването на утвърдени религиозни
паметници (църкви и манастири) и изследване на нови
християнски култови обекти
Очаквани резултати: Студентите да придобият начални
знания за същността и значението на религиозния туризъм и
възможностите за него в трансграничния регион
2

Ранно-християнски базилики в трансграничния регион – 2
Амфиполи и Сандански
Цели на темата: Да се представят основните раннохристиянски паметници в трансграничния регион, като се

1

3

4

5

акцентира на тяхната същност, културно-историческа
характеристика и разположението им.
Очаквани резултати: Студентите да придобият познания за
мястото на ранно-християнските базилики в трансграничния
регион като възможност за религиозен туризъм
Средновековни култови паметници в трансграничния 3
регион – Серес и Мелник
Цели на темата: Да се представят значителните
средновековни културни средища Серес и Мелник, като се
проследи историческото, религиозното и културното им място.
Да се представят основните култови паметници: старата
катедрала „Св. Теодор Тирон и св. Теодор Стратилат“ и
църквата „Св. Никола“ в град Серес, епископската църква „Св.
Никола“ и манастира „Св. Богородица“ („Св. Зона“) в град
Мелник
Очаквани резултати: Студентите да придобият знания за
мястото на средновековните културни центрове и техните
основни култови паметници в трансграничния регион и за
възможностите за религиозен туризъм
Възрожденска християнска култова архитектура в 3
трансграничния регион
Цели на темата: Да се представи богатството на
християнската култова архитектура в трансграничния регион,
като се разгледат утвърдени вече паметници и възможности за
включване на нови култови паметници в религиозните
пътувания.Да се обърне внимание на тяхното географско
разположение с оглед на възможности за нови религиозни
маршрути
Очаквани резултати: Студентите да придобият знания за
възрожденската архитектура и за специфичните ѝ страни в
трансграничният регион. На базата на предложените
архитектурни паметници студентите да разработят свои
маршрути за религиозен туризъм
Монументална живопис и иконопис в трансграничния 3
регион
Цели на темата: Да се запознаят студентите със значимите
паметници на монументалната живопис и запазените икони в
трансграничния регион, отразяващи основни периоди в
развитието на иконографията. Да се представят пред
студентите отделни църкви, Църковния музей в гр. Серес,
Музея на иконата в град Банско
Очаквани резултати: Студентите да придобият знания за
основните паметници на християнската живопис и
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иконография, като ресурс за религиозен туризъм
3
Възрожденска дърворезба в трансграничния регион
Цели на темата: Да се запознаят студентите със значимите
паметници на дърворезбата в трансграничния регион,
отразяващи основни периоди в развитието ѝ.
Очаквани резултати Студентите да придобият знания за
основните паметници на християнската дърворезбата и, като
ресурс за религиозен туризъм
Седмичният и годишният литургичен цикъл в 3
трансграничният регион като предпоставка за религиозен
туризъм и поклонничество
Цели на темата: Да се представят пред студентите седмичния
и годишния литургичен цикъл, като се акцентира на
възможностите за религиозен туризъм в трансграничния
регион. Да се представят възможностите за поклонения по
време на неделния празничен ден и големите християнски
празници
Очаквани резултати: Студентите да придобият знания за
седмичния и годишния литургичен цикъл от християнската
религия и за възможностите за религиозен туризъм според
календара в трансграничния регион.
Големите
регион

християнски

манастири

в
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Цели на темата: Да се представят пред студентите
географското разположение на големите християнски обители
в трансграничния регион. Да се разкрие тяхното основаване,
периодизация, културно-историческо развитие с оглед на
възможностите за религиозен туризъм (Серския манастир „Св.
Йоан Продрим (ос)“, „Св. Богородица Икосифиниса“ в
планината Пангей, Роженския манастир „Рождество
Богородично“, Бобошевския и Рилския манастир
Очаквани резултати: Студентите да придобият знания за
основните
християнски
ортодоксални
манастири
в
трансграничния регион. Студентите да осъзнаят мястото им
като основни култови обекти за религиозен туризъм и
поклонничество
9

Храмовите празници в трансграничния регион и ролята 3
им за развитие на религиозния туризъм
Цели на темата: Да се представят пред студентите ролята и
мястото и значението на патроните на светите обители и
енорийските църкви в култовата практика. Да се обърне
внимание на изградения култ към храмовия патрон и

2

ритуалите, които са оформени в негова чест
Очаквани резултати: Студентите да придобият знания за
патронните празници на отделните християнски култови
паметници. Студентите да придобият знания и опит за
използването на храмовите празници в годишния календар за
религиозен туризъм и поклонения.
10 Чудотворни икони и тяхното почитание в трансграничния 3
регион

2

Цели на темата: Студентите да придобият представа за
основните чудотворни икони в трансграничния регион. Да се
запознаят с наложилите се култови практики и почитанието на
иконите по време на храмовия празник или на специфични
други празници
Очаквани резултати: Студентите да придобият знания за
основните чудотворни икони в трансграничния регион и за
възможностите за религиозен туризъм и поклонничество,
свързани с тях
11 Съвременните култови паметници в трансграничния 3
регион като възможност за религиозен туризъм

2

Цели на темата: Да се представят на студентите съвременни
култови паметници в трансграничния регион. Да се проследи
тяхното изграждане и постепенното им включване в
настоящата църковна организация и почитаемост
Очаквани резултати: Студентите да придобият знания за
съвременни култови паметници в трансграничния регион. Да
придобият познания за възможностите за включването им като
туристически ресурс на религиозните пътувания в България и
Гърция
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КОНСПЕКТ

1. Религиозният туризъм в граничния регион. Обща характеристика
2. Древнохристиянски базилики в трансграничния регион – Амфиполи
и Сандански
3. Средновековни култови паметници в трансграничния регион – Серес
и Мелник
4. Възрожденска християнска култова архитектура в трансграничния
регион
5. Монументална живопис и иконопис в трансграничния регион
6. Иконопис в трансграничния регион
7. Възрожденска дърворезба в трансграничния регион
8. Седмичният литургичен цикъл в трансграничният регион като
предпоставка за религиозен туризъм и поклонничество
9. Годишният литургичен цикъл в трансграничният регион като
предпоставка за религиозен туризъм и поклонничество
10. Големите християнски манастири в трансграничния регион
11. Храмовите празници в трансграничния регион и ролята им за
развитие на религиозния туризъм
12. Чудотворни икони и тяхното почитание н трансграничния регион
13. Съвременните култови паметници в трансграничния регион като
възможност за религиозен туризъм
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО Хорариумът на учебната дисциплина се състои
от лекции, упражнения и самостоятелна извънаудиторна работа на студентите.
Лекциите и упражненията са върху основните теми, заложени в учебната програма и

включват класическо представяне, онагледено със богат снимков и видео материал,
представен чрез съвременните технологии и програми на Лабораторията по културен
туризъм. Извънаудиторната заетост е включва изучаване на литературата по
дисциплината; рефериране на литература - статия или книга върху тема от изучавания
материал; самостоятелно онлайн изследване и изготвяне на културен маршрут върху
материални паметници на културата в трансграничния регион, презентация на
изготвения културен маршрут, включено наблюдение на материалното културно
наследство в определен район и презентация, изготвяне на проект за социализиране на
паметнник от материалното културно наследство в трансграничния регион.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОЦЕНЯВАНЕТО Оценяването се базира на следните елементи:
1. Участие в дискусии – 20 %;
2. Провеждане на теренно изследване и презентация – 40 %;
3. Изготвяне на проект за социализиране на материален паметник на културата 30 %;
4. Изготвяне, презентация и защита на курсов проект върху културен маршрут – 10 %.
Окончателна оценка студентите получават оценка по шестобалната система при
следните съответствия с точковата система: Отличен: 90% - 100%; Мн. добър: 75% 90%, Добър: 61% - 74%, Среден: 51% - 60%; Слаб 0% - 50%
Автор: д-р Жана Пенчева

Подпис:
............................................

Учебната програма е обсъдена и приета на заседание на Научния съвет на
Лабораторията по културен туризъм, проведено на ........................, Протокол № .......
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