
 

 

 

ЛАБОРАТОРИЯ ПО КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ 

Курс за квалификация 
 

Културен туризъм в граничния регион 
 

Основен двумесечен курс  

 

Базови учебни дисциплини 

№ Наименвание на 

дисциплината 

Препо-

давател  

Лекции  Форма на 

оценяване 

Съдържание на курса 

1. 1 Оснви  на Доц.д-р 

Мария 

4 дни х  6 Текуща Има характер на въвеждаща дисциплина за курса. Ще се разглеждат 

проблеми, свързани със същността  на културния туризъм като 



културния туризъм  Станкова часа  оценка самостоятелна  форма на туризъм или  като допълващ елемент в 

комплексни форми на туризъм. Основни характеристики на 

културния туризъм. Важни  тенденции в съвременното развитие ...... 

Фактори за развитие на културния туризъм в Благоевградския 

регион. Връзки на културния туризъм  с други отрасли. 

Материално-техническа база и инфраструктура. Туристическо 

търсене и предлагане. 

2 Материално 

културно 

наследство в 

граничния регион и 

неговата 

социализация 

Проф.д.н. 

Васил 

Марков  

4 дни х  6 

часа  

Текуща 

оценка 

 

3 Нематериално 

културно 

наследство в 

граничния регион 

като обект на 

културен туризъм. 

Традиционни 

празници и обреди. 

Народни  лечебни 

практики. 

Гл.ас. д-р 

Димитрия 

Спасова 

4 дни х  6 

часа  

Текуща 

оценка 

 

4 Алтернативни 

форми на туризъм в 

граничния регион. 

Възможности за 

селски туризъм; 

екотуризъм; 

гл.ас.д-р  

Руска 

Кръстева 

4 дни х  6 

часа  

Текуща 

оценка 

 



приключенчески 

туризъм; спортен 

туризъм.  
      

5 Музикално 

културно 

наследство и 

културен  туризъм  
 

проф.д.н. 

Йордан 

Гошев  

 

4 дни х  6 

часа  

Текуща 

оценка 

Пиринският край е безкраен извор на музикално песенно наследство, на  

ритми и инструментално изпълнителско творчество. Спецификата на това 

богатство и опознаването му като възможност за културен туризъм ще 

даде нови възможности за емоционално съпреживяване, за опознаване на 

душевността на населението от този регион. Курсът ще предостави 

информация за най-ярките автентични образци, ще запознае участниците 

с възможностите за включване на музикалното изкуство като елемент от 

културния туризъм.    

6 Възможности за 

религиозен туризъм 

в граничния регион 
 

д-р  Жана 

Маркова 

4 дни х  6 

часа  

Текуща 

оценка 

 

7 Съвременно 

изкуство като обект 

на културен 

туризъм  в 

граничния регион 
 

проф.д-р 

Емил Куков 

4 дни х  6 

часа  

Текуща 

оценка 
Съвременното изкуство с неговите многообразни прояви би 

представлявало интерес, а също и обект на културен туризъм в 

граничния Югозападен регион. 

Целта на този квалификационен курс е запознаване  с 

пластическите изкуства, като важна част от съвременната 

художествена култура и специализиране в представянето и 

социализацията на артефактите и включването им в пакета от 

туристически продукти, необходима предпоставка за културния 

туризъм. 

Курсът предвижда групово и ако е наложително – индивидуално 

обучение. 

Завършилите курса ще притежават управленски, организационни и 

експертни компетентности, за работа в сферата на културата. 



8 Разработване на 

културни 

туристически 

маршрути в 

граничния регион. 
 

Гл.ас.д-р 

Антон Генов 

4 дни х  6 

часа  

Текуща 

оценка 

 

9 Разработване на 

туристически 

пътеводители за 

културен туризъм в 

граничния регион  

Проф.д-р 

Георги 

Георгиев 

4 дни х  6 

часа  

Текуща 

оценка 

 

10 Мениджмънт и 

маркетинг на 

културния туризъм  
 

Проф.д-р Рая 

Мадгерова 

4 дни х  6 

часа  

Текуща 

оценка 

 

 

 

11 Психология на 

културния туризъм 

 

Доц.д-р 

Мария 

Вълкова 

4 дни х  6 

часа  

Текуща 

оценка 

 

12

.  

Стаж в туристическа 

агенция,хотелски 

комплекс, НПО и пр. 

 5 дни х 8 

часа 

Текущ 

контрол 

 

 

Форма на завършване:  Защита на курсов проект  



Забележка: след завършване на основния курс курсистите могат да продължат обучението си в допълнителен специализиран курс 

според интересите си.  

Предвижда се към Лабораторията да бъдат открити и да  функционират допълнителни   специализирани курсове  в различни сфери от 

културния туризъм. Ще се използва богатият потенциал от преподаватели  от Факултета по изкуствата, Стопанския факултет, Факултет 

Обществено здраве, здравни грижи и спорт,Филологически факултет и пр.  

Културна анимация в туризма; 

Изкуства и културен туризъм; 

Креативен туризъм; 

Мениджмънт на културния туризъм; 

Реклама и маркетинг на културния туризъм; 

Създаване на видеоклипове за туризма; 

Културни маршрути в граничния регион; 

Кулинарен и винен туризъм в граничния регион; 

Специализиран вид туризъм /примерно балнеоложки, екотуризъм, планински туризъм и пр./ 

Чужд език  

 


