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Културен туризъм в селските райони - възможности и особености
Едва ли всяка част от туристическата икономика се развива толкова бързо, колкото културния
туризъм през последното десетилетие. В последно време тя е една от малкото области на растеж
при търсенето на туризма изобщо и може да се определи като един от мега трендовете в туризма.
Независимо от това, културният туризъм в селските райони се различава от културния туризъм в
големите градове: европейските градове отдавна са въвели систематично отваряне на пазара към
културния туризъм. Те съсредоточават своето развитие върху своите възможности и предлагане в
областта на културата и придружаващия ги туризъм. Участващите в този процес координират
дейностите и офертите и са свързани в добре изградена мрежа с институциите на местната
икономика.
Въпреки това концепциите и опита на големите градове за организацията на културния туризъм
не могат лесно да бъдат прехвърлени към селските райони, защото предпоставките там са
различни:


Слабо чувствителна среда; културният туризъм често (все още) не се възприема като
икономически фактор.



Данните обикновено са елементарни; данните за културния туризъм не се отчитат
систематично и не се анализират.



Липсват квалифицирани участници, които да насърчават културния туризъм на място и
които да възприемат себе си като "посланици" на техния регион.



Доставчиците на услуги - културни институции, доставчици на настаняване, гастрономия и
много други, остават пасивни и очакват "пълно обслужване" от местните туристически
офиси.



Туристическите служители знаят твърде малко за функционирането на културните
институции.



Професионално контролирани и икономически ориентирани мрежи липсват.



Особено малки общини често се намират в селските райони със сравнително ниска
гъстотата на населението, която поставя по-сложни изисквания към комуникационните
процеси и логистика, отколкото в градските уплътнени центрове.



Местата за културна комуникация са по-рядко и често трябва да бъдат създавани чрез
организиране на събития например, докато в големите градове такива места (арт-кафета,
и клубове, театри, опера и др.) са естествена инфраструктура.

Освен посочените бариери, от опита на културния туризъм в селските райони до сега, ние вече
знаем много за характеристиките на туристите и техните очакванията:


Туристите, с настройка за културен туризъм, са интересна целева група от икономическа
гледна точка за селските райони, защото са с висока покупателна способност, с над
средното образование и имат висока добавена стойност.



Преобладават възрастовата група над 50 години, но също така и семейства с деца,
офертите за културен туризъм (особено офертите при лошо време) са изключително в
полза на гостите.
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Когато говорим за култура ние нямаме предвид висока култура. По-важно от посещението
на музеи е посещението на места, които обекти на културното наследство, както и
изучаването на местни обичаи, традиции и регионални особености.



Автентичността, регионализмът, контактите със земята и хората играят важна роля. Опитът
в местното кулинарно изкуство също е високо ценен, защото е продукт на историческия
културен пейзаж.



Туристите, с интерес към културата, искат да се потопят в културни пейзажи, не само чрез
посещение на сайтове или музеи, но също така и чрез срещи с хора и лично обогатяване с
автентични преживявания.

Какво позволява и насърчава успешното и устойчиво културно
развитие туристическите инициативи в селските райони?
1. Климат на признание и подкрепа
Навсякъде, където културата е призната като ценност, където има политически ангажимент, могат
да бъдат постигнати икономически ефекти.
2. Желание за сътрудничество
Културният туризъм цели сътрудничество в различни сфери на дейност. С други думи,
институциите на насърчаването на местния и регионалния туризъм, както и общинската политика
и администрация са сред решаващите партньори в допълнение към културния и туристическия
местен бизнес - гастрономия, хотелска индустрия, търговия на дребно, спорт и свободно време.
3. Икономически ориентирани мрежи, които се прилагат във всички сектори и дават локални
участието на актьорите и възможностите за дизайн
Успешните икономически инициативи обикновено включват устойчиви дългогодишни мрежи или
талантливи специалисти, които обединяват ресурси и създават такива мрежи за взаимна
подкрепа.
4. Професионализъм
Културният туризъм изисква професионална квалификация (в туризма, в управление на
туристически мрежи, комуникационни умения) и социални умения (чувствителност към различни
култури, издръжливост, толерантност към фрустрация). Мрежите, с най-вече икономическа
насоченост, не трябва да се организират "между другото", а трябва да се прилагат от
професионалисти.
5. Интеграция на иновативни технологии
Гостите носят своите ежедневни преживявания с тях на почивката си и използват мобилните си
устройства, като например таблети и смартфони дори и в свободното си време. За да ги
"достигнете" там, съответните услуги като мобилни приложения и QR кодове са налични и могате
да се използват вместо създаване на допълнителни оферти
6. Използване на социални мрежи
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Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat и други социални мрежи могат да бъдат ценни помощници
в културния туризъм, особено в развитието на общности, които се информират взаимно. Затова е
професионализъм в предоставянето на културната дестинация, както и в Това и също така
изискват управление на жалбите чрез подходящо обучен персонал.
7. Индивидуални оферти въз основа на съществуващите традиции в селската среда
Примерите включват преоткриването и съживяването на старите техники на занаятите и
изкуството (производство на порцелан и керамика, дизайн на бижута, издухване на стъкло, ръчно
тъкане, боядисване за тъкани), или творчески оферти, които използват селските ресурси (пример
за това са модерните курсове за дърво скулптура за проектирането на големи формати дървени
скулптури с моторни триони и други).
8. Фактор за високо ниво забавно и социален живот
Културните туристически дейности в селските райони обикновено не се основават на културно
съзнание, а на факта, че хората се радват взаимно един на друг и с това обогатяват социалният си
живот.
9. Време и търпение
Културните туристически проекти в селските райони често произлизат от логиката за временна
подкрепа, каквато е практиката в градския културен туризъм, където проектите се подпомагат
чрез финансиране. Тяхната устойчивост се дължи на факта, че участниците могат да избегнат
дадената продължителност на проекта и да контролират използването на ресурсите според
собствените им времеви възможности. Това означава, че нещата могат да растат бавно.
10. Доброволческа работа и възможност (и) за краткосрочно ангажиране
Клубният живот (например в България е в читалищата) е голяма сила на селския живот. Дори ако
едно участие в читалищния живот и поемането на отговорност в него стават все редки и по-трудно
изпълними, желанието за ангажиране у хората е непрекъсната. Доброволната ангажираност е
безспорно с висока стойност и част от разбирането за селските райони. Кратки задачи също
помагат при реализирането на ориентирани към туристите оферти в културния туризъм.
11. Квалификация за селски културен туризъм
Културният туризъм се нуждае от квалификация. Ето защо EUROPETOUR разработи тренинг
програма, която е отворена за всички заинтересовани страни в областта на културния туризъм. В
осем учебни модула основните изисквания за културен туризъм в селските райони могат да се
тренират и научат.
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Защо обучение в културен туризъм?
Културният туризъм в селските райони е шанс за повишаване на осведомеността и създаване на
заетост, доходи и по-добри условия на живот. Въпреки това, за културният туризъм в селските
райони не достига необходимото ниво на професионална квалификация и комуникация,
сравнима с културния туризъм в градските райони. Необходимостта от квалификация е очевидна
– както за доброволците, така и за професионалистите от сферата на културата, туризма и всички
видове доставчици на услуги, предлагащи туристически услуги, настаняване, гастрономия,
транспорт, ферми, културни институции и др.
Участниците в културата и туризма обикновено не са обучени да работят заедно; те "говорят на
различни езици ". Сътрудничеството е основен въпрос за туроператорите и особено за работещите
в селските културни институции. Те се нуждаят от добри учебни материали, за да подобрят
уменията си в областта разработването и позиционирането на техните културно-туристически
продукти и услуги, в маркетинга, каналите за продажба, финансовото планиране и накрая
развитието на бизнеса. Казано кратко: този тренинг е възможност да се приложи и използва
огромния потенциал, който селските райони предлагат!

Курсът за обучение EUROPETOUR
За да отговори на търсенето на обучение най-важните по важните въпроси в сферата на културния
туризъм в селските райони, EUROPETOUR разработи многоезичен курс на обучение, съдържащ
набор от осем модула, които обхващат следните теми:









M1. Характеристика на дестинацията (силни и слаби страни, политики в областта на
туризма, анализ на данните);
М2. Развитие и позициониране на туристическите продукти и услуги (целеви групи,
партньори, въздействие);
М3. Маркетингова стратегия и планиране (инструменти, оценка);
М4. Маркетинг микс: дистрибуция и канали за продажба (партньори за продажби на
културни туристически продукти);
M5. Комуникационна стратегия и планиране (PR, социални медии, връзки с пресата,
анализ на данни);
М6. Мрежи и сътрудничество (идентифициране на заинтересованите страни, развитие на
мрежата инфраструктура);
М7. Финансово планиране (достъп до финансиране, модели на финансиране, умения за
финансиране);
M8. Разработване на бизнес план.

Искате ли да знаете дали това обучение е за вас?
Този курс е от интерес за всички, работещи в културния и туристическия сектор в селските райони
като:




Малки и средни музеи, които се фокусират върху местната среда и история;
Доброволци, работещи в културни институции;
Любителски театри и оркестри;
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Поети;
Историци;
Екскурзоводи
Творчески художници;
Изкуство и занаяти;
Оператори на селскостопански магазини, кулинарни фабрики и други.

Това обучение е насочено и към служители в регионални или местни туристически агенции към
общините, които имат друг професионален опит, напр. в публична администрация.
Вие със сигурност имате много добри познания и опит във вашата конкретна област на работа.
Въпреки това, може би вашите специфични знанията и уменията относно културния туризъм не са
добре развити. Ето защо EUROPETOUR ви предлага такова знание, защото международната
конкуренция в сектора на културния туризъм все повече се увеличава и става все по-интензивна.
Знаем, че работата ви е трудоемка и отнема много време, затова ние сме проектирали материали
за самообучение или дистанционно обучение: можете да коригирате обучението си по свой
собствен график и няма да имате напрежение при изпълнението на задачите от определени
модули, свързано с тесни времеви рамки.

Как е структуриран тренинга на EUROPETOUR?
За да подпомогне вашето обучение, тренинг програмата на EUROPETOUR е разделена на осем
модула.
Всеки модул представлява определени стъпки за придобиване на всички умения, необходими за
успешна дейност в сферата на културния туризъм. Можете да изберете себе си в кой ред ще
преминете тренинг програма EUROPETOUR и как да задълбочите и разширите знанията и
компетенциите си.
Всеки модул е структуриран по установени стъпки. Трябва да спазвате реда на съдържание и
упражнения в модула, като по този начин ще подобрите знанията си.
Всички модули са структурирани и се състоят от учебни единици, които са съчетание от
информация и упражнение, и завършват с списък за проверка и примери за най-добри практики.
Те представят ноу-хау, съобразено с изискванията на културния туризъм в селските райони и
техните услуги и продукти:






Информация: Ще бъдете въведени в модула;
Упражнения: В кратки упражнения ще се замислите върху информацията, която сте
получили в този модул и ще тренирате прилагането ѝ;
Списък за проверка като единица "Проверка": Тук можете да приложите новите знания
във вашия бизнес. Можете да следвате стъпка по стъпка, като използвате приложените
въпроси;
Най-добри практики: Те ще ви помогнат с примери за успешни инициативи и практики в
културния туризъм. Ще ви помогнат да се разбере как модулите за обучение могат да се
използват ефективно.
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Да започваме!
Добре дошли в курса на EUROPETOUR! Оценяваме Вашата мотивация да разширите знанията си и
експертизата си.
Вероятно Ви е било препоръчано от някого да погледнете www.Europetour.tips уеб страница. Или
сте ни намерили по случайност. Поздравления! Всъщност има списък на съставките, които ще
трябва да съберете, за да премине курса: това са преди всичко любопитството, много мотивация
да четете, да мислите да наблюдавате и да изпробвате нови неща.
За да извлечете максимума от курса, събрахме няколко съвета и предложения за успешния Ви
процес на обучение:
Съвети за очите ви:




Отпечатайте модулите и другите учебни материали и ги прегледайте, докато не станат на
пръсти и набръчкани.
Подчертайте важните неща с различни цветове (разработете собствената си система за
употреба на цветове за различни текстови елементи).
Начертайте схеми и карти на ума на специални листи и ги поставете на стената в учебния
ъгъл (или поне временно на вратата на хладилника или на вратата на банята).

Съвети за вашите уши








Ако сте в контакт с други обучаеми, създайте група за учене и се срещайте редовно, за да
научете уроците стъпка по стъпка. Прочетете на глас един на друг, обяснете вашата гледна
точка и обсъдете колкото е възможно повече.
Повечето мобилни телефони или MP3 плейъри са оборудвани със записващо устройство.
Направете свое четене на личен запис по модула, върху който работите. Ако не можете да
понасяте собствения си глас, помолете ваш приятел, съпруга ви или вашите деца.
Докато учите, четете бележките си на глас. Ако това е полезно, направете кратки
обобщения, рими или изречения, които ще Ви помогнат да запомните ключовите
концепции.
Намерете някой, който би се заинтересувал от темата и в края на всеки елемент от модула
му обяснете основите неща, които сте научили.

Съвети за останалата част от вашите сетива







Опитайте се да получите колкото е възможно по-комплексна картина. Преминавайки през
упражненията, ще има много задачи за изпълнение на практика. Съберете впечатления и
винаги включвайте всичките свои сетива.
Ако конкретен абзац в учебните материали ви припомни ситуация от реалния живот или
пример от работата, свържете тази идея с текста като запишете ясна бележка към него.
Организирайте експериментално парти за няколко приятели и ги помолете да ви помогнат
с упражненията. Изпробвайте колкото се може повече неща, включително ролева игра,
която е най-добрия начин да научите нещата интензивно. Освен това две глави са подобри от една, а четири глави са по-добри от две.
Свържете обучението с ежедневието си. Докато пазарувате, направете домашното за
различните уроци. Не е нужно да организирате допълнителни пътувания, за да
изпълнявате задачите, описани в упражненията. Има една стара мъдрост, в която се казва:
"Този, който пита, научава и изследва, може да изглежда глупав за секунда. Този, който не
прави това, остава глупав завинаги. "
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Съвети за Вашия общ напредък в обучението






Разделете учебните уроци на малки парченца. В началото може да сте много мотивирани
с много апетит за нови неща и опит. Въпреки това, понякога твърде много енергия,
инвестирана в началото, води до бърза умора и забавяне, дори ако някои уроци са кратки
и разбираеми. По-скоро отделете повече време, за да включите наученото във Вашата
ежедневна практика. Обсъдете го с приятели, семейство и колеги. Включете научените
практики и познания от даден урок във вашия бизнес. Работете с тях. Нека темата да се
уталожи и затвърди, преди да преминете към следващия урок.
Включете вашите „ други значими" в процеса на учене, което означава всички хора, чието
мнение означава нещо за вас. Те могат да извършват различни дейности заедно с вас. Или
можете да изпробвате различни версии поотделно и след това да сравните резултатите.
Те може веднъж да играят роля на ваши клиенти, друг път - те могат да бъдат независими
съветници предлагащи идеи. Така че колкото повече хора участват във вашия тренинг
процес, толкова повече шансове имате да включите новите познания във вашата дейност.
Не се предавайте! Ако се уморите, вземете почивка и се върнете в курса по-късно. Би било
жалко, ако се откажете, когато сте вложили много енергия. Ако установите, че Ви мързи
или губите мотивация, помолете приятели за помощ или се свържете с нашия местен
партньор:
ИНИ-Новация България ООД
Анжела Иванова, email: angela.ivanova@ini-novation.com
Волфганг Книйски, email: kniejski@ini-novation.com
Учете за себе си!

Екипът EUROPETOUR ви пожелава много удоволствие и успех!
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