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АНОТАЦИЯ Дисциплината е посветена на нематериалното кутлурно наследство на
трансграничния регион като ресурс на организиране на културни събития и развитие на
културен туризъм. Студентите ще се запознаят със значими празници от
традициионния календар, със семейни обреди и с някои специфични страни на
традиционната култура, свързани с дома и магическите лечебни практики.
ОПИСАНИЕ НА КУРСА Курсът включва 45 академични часа аудиторна заетост /30
часа лекции + 15 упражнения/ и 90 часа извънаудиторна заетост. Крайното оценяване е
на база текущ контрол.
ЦЕЛ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА Целта на лекионния курс е придобитите знния
за нематериалното културно наследство в трансграничния регион да се осъзнаят като
ресурс за включване на традиционната култура в културния туризъм. В рамките на
курса студентите ще придобият умения и компетентности за: включено наблюдение и
изследване на образци на наматериалното културно наследство; за изготвяне на
проекти за туристическа анимация на фолклорна тематика.
ФОРМА НА РОВЕЖДАНЕ НА КУРСА: Редовна
ФОРМИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИП ПРОЦЕС: лекции, дискусии,
аудиторни упражненип, самостоятелни проучвания и презентации на резултатите
ЕЗИК, НА КОЙТО СЕ ПРОВЕЖДА КУРСЪТ: Български
№ Тема
1

Брой
лекции

Брой
упражн.

1

0

1
Профил и мотивация на етно туриста
Цели на темата: да обърне внимание на профила на
туристите, които предприемат туристически пътувания с цел
опознаване на местната култура.
Очаквани резултати: знания за профила на етно туристите.
1
Екзотиката на местната култура
Цели на темата: да разгледа екзотиката на местната култура,
нейните традиции, фестивали, панаири, културно-исторически
и природни забележителности и т.н. като икономически

1

Етнология и туризъм. Въведение в проблематиката
Цели на темата: студентите да бъдат въведени в
проблематиката на туристическите пътувания, насочени към
опознаването и изследването на посещаваната култура.
Едновременно с това е предвидено представяне на курса,
предмет, задачи, терминология, основна литература и др.
Основният акцент е върху възможностите за включването на
фолклора в трансграничния регион при реализиране на
туристически пътувания и туристическа анимация.
Очаквани резултати: начални знания за преподаваната
проблематика.

2

3
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4

5

6

7

ресурс. Обръща се внимание на формите на консумиране на
местната култура, превръщането на местната култура в
сувенир.
Очаквани резултати: познания за местната култура като
икономически ресурс.
Методи за оживяване на наследството
Цели на темата: да разгледа туристическите методи за
оживяване на културното наследство – тематични маршрути,
информационни пакети, презентации, срещи с местното
население, брошури, аудио-визуални материали и др.
Очаквани резултати: познания за местната култура като
икономически ресурс.
Етнографски и локални музейни сбирки
Цели на темата: да въведе проблематиката за етнографските и
локални музейни сбирки като научно-образователни
институции за събиране, съхраняване, експониране на
регионални движими и недвижими културни ценности и обект
за културен туризъм.
Очаквани резултати: знания за етнографските музеи и
локални музейни сбирки като обектна етно туризъм.
Локални архитектурни резервати, ансамбли и единични
обекти и културния туризъм.
Цели на темата: Разглежда се историческото наследство в
запазените локални архитектурни резервати, ансамбли,
единични обекти в градска и извънградска среда.
Очаквани резултати: познания за туристически ресурс на
архитектурното историческо наследство като част от градския
и извънградски пейзажи.
Традиционният календар

1

1

1

1

1

1

2

0

Празнична система и културен туризъм. Празници и 3
обичаи от зимния календарен цикъл

2

Цели на темата: да се представи традиционната представа за
календара. Прави се преглед на Цикличното време в
традиционната култура и важното значение на календара в
организирането на аграрната година. Разглеждат се основните
периоди в годишния календарен цикъл; деление на годината на
два основни сезона – лято и зима; празници, бележещи
промяната в календара; рационални наблюдения на слънчевата
активност, звездното небе и луната.
Очаквани резултати: студентите да добият знания за
важността на календара в организиране на стопанския цикъл в
традиционната култура
8
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Цели на темата: да запознае студентите със значими
празници от зимния празничен цикъл като туристически
събития и туристическа анимация. Ще бъде обърнато
внимание върху празниците и съпътстващите ги обреди на
Игнажден, Коледа, Поганите дни, Васильовден, Ивановден и
т.н.
Очаквани резултати: знания за празниците от зимния
празничен цикъл като ресурс за събитиен туризъм и
туристическа анимация.
9

Маскарадни обреди и фестивали на маскарадните игри.

2

2

Цели на темата: да запознае студентите с маскарадните
обреди. Включени са обреди с участието на моми и ергени –
кукерски игри, момински игри през пролетта, маскиране по
време на сватба. Специално внимание се обръща на
набиращите
популярност
маскарадни
фестивали
и
организирането на туристически турове.
Очаквани резултати: знания за маскарадните обреди и
фестивали
10 Нестинарството. Нестинарските събори в България и 2
Гърция
Цели на темата: да запознае студентите с нестинарството –
легенди, празници от календара, основни светци, свети места,
обреди с игра върху жарава. Специално внимание се обръща
на набиращите голяма популярност в Странджа нестинарски
събори и възможностите те да са част от турове, посветени на
културния туризъм.
Очаквани резултати: знания за нестинарството и за
нестинарските събори.
11 Празникът на лятното слънцестоене. Фолклорни 1
фестивали на Еньовден. Примерни маршрути
Цели на темата: да запознае студентите с празниците около
празникът на лятното слънцестоене, отбелязван в народния
календар на Еньовден. Обръща се внимание на обредите и
вярванията, свързани с Еньовден. Акцентира се обръща на
организираните и набиращите голяма популярност фестивали
или фолклорни чествания на Еньовден и възможностите те да
са част от турове, посветени на културния туризъм.
Очаквани резултати: знания за обредите и вярванията,
свързани с Еньовден и възможностите за организиране на
Нематериално културно наследство в граничния регион. Традиционни празници и
обреди. Народни лечебни практики

17.09.2018

Version
№1

Page 5 оf 7

туристически турове.
12 Местни обреди, места и събития и културен туризъм

1

1

2

1

Цели на темата: представяне на местните обреди, свети места
и места на памет като ресурс за културен туризъм в съответния
регион на базата на множество съвременни примери.
Очаквани резултати: знания за значението и ролята на
местните традиции и обреди в развитието на културния
туризъм.
13 Фолклорни фестивали и културен туризъм
Цели на темата: да запознае студентите с съвременни
примери за представяне на народното творчество, занаяти,
ритуали и т.н. в събори, фестивали, панаири и ролята им в
развитието на културния туризъм в съответния регион.
Очаквани резултати: знания за фестивалите за автентичен
фолклор като ресурс за културен туризъм.
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6. Празници и обичаи от зимния календарен цикъл
7. Маскарадни обреди и фестивали на маскарадните игри
8. Нестинарството
9. Празникът на лятното слънцестоене
10. Празнуването на св. Марина в Южна България
11. Етнографски музеи и организация на фолклорни събития
12. Местни обреди, места и събития и културен туризъм
13. Фолклорни фестивали и културен туризъм
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО Хорариумът на учебната дисциплина се състои
от лекции и самостоятелна извънаудиторна работа на студентите. Лекциите 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, презентация на изготвения
културен маршрут, включено наблюдение на нематериалното културно наследство в
определен район и презентация, изготвяне на план за организиране на туристическо
събитие с фолклорна тематика.

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 проекто план за организиране на събитие с фолклорна тематика 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: гл. ас. д-р Димитрия Спасова

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

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

Ръководител на Лабораторията по културен туризъм

......................................

Проф. д.н.к. Васил Марков
Нематериално културно наследство в граничния регион. Традиционни празници и
обреди. Народни лечебни практики
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