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АНОТАЦИЯ В дисциплината ще бъдат представени основните паметници на 

материалното културно наследство от област Благоевград, Р България и обл. Серес, Р 

Гърция, като ресурс за развитие на културен туризъм в граничния регион. Ще бъдат 

презентирани както най-значимите недвижими паметници, така и музеите, 

съхраняващи движимите паметници на културата в региона. Акцентът ще бъде 

поставен върху проблематиката, свързана със социализацията на паметниците на 

културата и успешното им вписване в съвременните културни индустрии и в частност в 

културния туризъм в граничния регион. 

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 да се придобият 

знания за материалното културно наследство в трансграничния регион и то да се 

осъзнае като ресурс за развитие на културния туризъм вм района. В рамките на курса 

студентите ще придобият умения и компетентности за: включено наблюдение и 

изследване на образци на материалното културно наследство; за изготвяне на проекти 

за социализиране на материалното културно наследство. 

ФОРМА НА РОВЕЖДАНЕ НА КУРСА: Редовна  

ФОРМИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИП ПРОЦЕС: лекции, дискусии, 

аудиторни упражнения, самостоятелни проучвания и презентации на резултатите 

ЕЗИК, НА КОЙТО СЕ ПРОВЕЖДА КУРСЪТ: Български  

№ Тема Брой 

лекции 

Брой 

упражн. 

1 Културно наследство в трансграничния регион. Въведение 

в проблематиката 

Цели на темата: студентите да бъдат въведени в 

проблематиката на туристическите пътувания, насочени към 

опознаването и изследването на материалното културно 

наследство в трансграничния регион. Представяне на курса: 

предмет, задачи, терминология, основна литература. 

Основният акцент е върху възможностите за включването на 

материалното културно наследство в трансграничния регион 

при реализиране на туристически пътувания и туристическа 

анимация. 

Очаквани резултати: начални знания за преподаваната 

проблематика.  

3 0 

2 Недвижими материални паметници в трансграничния 

регион като ресурс за развитие на културен туризъм 

Цели на темата: да се обърне внимание на комплекса от 

недвижими материални паметници на културата, на тяхната 

3 2 
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периодизация, културно-историческа характеристика и 

стойност, на географското им разположение в трансграничния 

регион. 

Очаквани резултати: постигане на знания за комплекса от 

материални недвижими паметници на културата в региона. 

3 Движими паметници на културата и музеи в 

трансграничния регион като ресурс за развитие на 

културен туризъм 

Цели на темата: да се обърне внимание на комплекса от 

движими материални паметници на културата, на тяхната 

периодизация, културно-историческа характеристика и 

стойност, на географското им разположение в трансграничния 

регион. Да се представят колекциите от движими паметници 

на културата в най-значимите музеи от трансграничния 

регион. 

Очаквани резултати: познания за движимите паметници на 

културата и музеите в региона. 

3 3 

4 Антични недвижими паметници на културата в 

трансграничния регион и проблеми на социализацията им. 

Цели на темата: да се обърне внимание на комплекса от 

недвижими антични паметници на културата, на тяхната 

периодизация, културно-историческа характеристика и 

стойност, на географското им разположение в трансграничния 

регион. 

Очаквани резултати: познания за античните паметници на 

културата в региона като икономически ресурс. 

3 2 

5 Мегалитни и скално изсечени паметници на културата в 

трансграничния регион като ресурс за развитие на 

културния туризъм  

Цели на темата: да се обърне внимание на комплекса от 

мегалитните паметници на културата, на тяхната 

периодизация, културно-историческа характеристика, на 

географското им разположение в трансграничния регион. 

Очаквани резултати: знания за мегалитните паметници като 

ресурс за развитие на културенн туризъм 

3 1 

6 Среднновековни недвижими паметници на културата в 

трансграничния регион като ресурс за развитие на 

културен туризъм  

Цели на темата: да се представи комплекса от недвижими 

средновековни паметници на културата, на културно-

историческата им характеристика и стойност, на географското 

им разположение в трансграничния регион. 

Очаквани резултати: познания за туристически ресурс на 

3 1 
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средновековното културно наследство в трансграничния 

регион, като ресурс за развитие на културен туризъм. 

7 Възрожденски паметници на културата в трансграничния 

регион като ресурс за развитие на културен туризъм 

Цели на темата: да се обърне внимание на комплекса от 

възрожденски паметници на културата, на културно-

историческа им характеристика, на географското им 

разположение с оглед включването им като ресурс за развитие 

на културен туризъм в трансграничния регион. 

Очаквани резултати: студентите да добият знания за 

комплекса от възрожденското материално културно 

наследство в трансграничния регион. 

3 1 

8 Християнска култова архитектура в трансграничния 

регион и проблеми на социализацията и. 

Цели на темата: да запознае студентите със значими 

празници от християнската култова архитектура в 

трансграничния регион – християнски църкви и манастири от 

двете страни на границата. 

Очаквани резултати: знания за християнската култова 

архитектура като ресурс за развитие на културните индустрии 

в трансграничния регион. 

3 2 

9 Християнската монументална живопис в трансграничния 

регион като ресурс за развитие на културен туризъм. 

Цели на темата: да запознае студентите със значими 

празници от християнската монументална живопис в 

трансграничния регион – в най-значими християнски църкви и 

манастири от двете страни на границата. 

Очаквани резултати: знания за християнската култова 

архитектура като ресурс за развитие на културните индустрии 

в трансграничния регион. 

3 2 

10 Традиционната народна архитектура в трансграничнния 

регион като ресурс за развитие нна кутурен туризъм 

Цели на темата: знания за традиционната народна 

архитектура като ресурс за развитие на културните индустрии 

в трансграничния регион. 

Очаквани резултати: традиционната народна архитектура 

като ресурс за развитие на културните индустрии. 

3 1 
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проблеми на социализацията им. 

5. Мегалитни и скално изсечени паметници на културата в трансграничния регион 

като ресурс за развитие на културния туризъм 

6. Среднновековни недвижими паметници на културата в трансграничния регион 

като ресурс за развитие на културен туризъм  

7. Възрожденски паметници на културата в трансграничния регион като ресурс за 

развитие на културен туризъм 

8. Християнска култова архитектура в трансграничния регион и проблеми на 
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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. 
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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: проф. д.н.к. Васил Марков    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 


