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ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ
ФОЛКЛОР ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНО-

ПОЗНАВАТЕЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ

Ас. Красимира Янчева

Според прогнозите на Световната туристическа организация търсенето
на културно-познавателни туристически пътувания до 2020 година ще расте с
изпреварващи темпове, в сравнение със средните темпове на растеж на турис-
тическото търсене като цяло. Според изследване на Европейската комисия, 20%
от туристическите пътувания на континента са свързани с културно-познава-
телни мотиви, а 60% от европейските туристи се интересуват от посещение на
културни атракции по време на своята ваканция.1

Един от най-забележителните културно-исторически ресурси на България
е българският фолклор. Богатото съдържание, разнообразието и динамич-
ността на българските фолклорни песни и танци, представяни в автентична со-
циокултурна среда, могат да бъдат добри предпоставки за развитието на ос-
новни културни атракции за туристите в България.

От тази гледна точка, целта на тази статия е да оцени възможностите на
българския фолклор за реализиране на културно-познавателни туристически
пътувания (КПТП).

1. Възможности на българския фолклор за реализиране
на културно-познавателни туристически пътувания ( КПТП)

България е страна с богато фолклорно наследство. Българският национален
фолклор е почитан в цял свят. Той крие невероятна сила, пленява с неповторимост
и открива пред съвременното общество „отдавна отминали времена”.2 В страната
ни съществуват повече от 50 сватбени обичаи и ритуали, събори и фестивали, запа-
зили автентичния си вид до наши дни. Характерните песни, танци, носии, музикални
инструменти, обичаи, занаяти, традиции, са групирани в 7 фолклорни области: Тра-
кийска, Северняшка, Родопска, Странджанска, Шопска, Пиринска и Добруджанска
фолклорна област. Техният колорит и многообразие предполагат използването им
като средство за привличане на туристи към региона, към който принадлежат.

Богатсвото и разнообразието на българския фолклор е представено в таб-
лица 1. Основните структурни критерии в нея са обособени на база съдържа-
телните области на българското фолклорното изкуство, притежаващи най-изя-
вени качества за задоволяване на познавателните и развлекателните потребнос-
1 http://www.etc-corporate.org/resources/uploads/etc_citytourism&culture_lr.pdf
2 Джуджев, Стоян. Българска народна музика, том I. Наука и изкуство, 1980, с. 9-10.
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ти на туриста. Това са обособените фолклорно-етнографски области, фолклорно-
обредната система, занаятите, съборите и фестивалите, автентичният фолклор.

Таблица 1

Възможности на българския фолклор за реализиране
на културно-познавателни туристически пътувания3

Фолклорно богатство на България
Типология

Елементи на българския фолклор,
подходящи за привличане на туристи

Териториална обособеност на фолклора на България.
1. Български фолклорни области
* Родопска фолклорна област
* Северняшка фолклорна област
* Пиринска фолклорна област
* Шопска фолклорна област
* Тракийска фолклорна област
* Добруджанска фолклорна област
* Странджанска фолклорна област

- характерни музикални инструменти
каба гайда, тъпан, дудук, кавал

- характерни български народни танци
ръценица, буенек, хоро

- характерни носии
сукманена женска носия, чернодрешна
мъжка носия, литаци

- характерен песенен фолклор
„Излел е Делъо хайдутин”, „Ела се вие
превива”

Българска фолклорно-обредна система.
2. Български обичаи и обреди
* есенни – (Димитровден)
* зимни-(Никулден,Иваовденски празници,
Бабинден)
* пролетни – (Трифоновден, Сирница,
Тодоровден, Кукерски игри, Лазаровден,
Великден)
*летни – (Пеперуда, Горещници)
Нестинарство, Енъовден, Енъова буля)
* родилни
* сватбени (женитбени)

- Нестинарство
- Българската сватба
- Кукерски игри

Български народни занаяти.
3. Занаятчийство
* дърворезба сувенири, дървени лъжици, фигури, кукли
* бижутерство накити
* грънчарство глинени съдове
* килимарство карета, килими, месал
* памукчийство носии,облекла
* медникарство чорапи
* хлопкарство хлопки, чанове
* кожарство
* ножарство

3 Таблицата е разработена от автора.
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Наличното фолклорно богатство на България трябва да се използва пълно-
ценно и ефективно при предлагане на КПТП. То може да се превърне в ембле-
матичен за страната ресурс, който да привлича туристи с културни интереси,
търсещи уникални преживявания.

2. Оценка на използване на възможностите на българския фолклор
за реализиране на културно-познавателни туристически пътувания

Оценката на използването на възможностите на българския фолклор за
реализиране на КПТП е свързана със специфичен изследователски процес, по-
ради следните обстоятелства:

o необходимост от полево проучване, тъй като няма официални опера-
тивни и статистически данни, нито вторични източници на информация;

o особеностите на респондентите – туристи, за които се знае твърде
малко като потребители; същевременно те могат да се включат в оцен-
ката на използването на възможностите на българския фолклор за КПТП
само по време на престоя им в страната;

o комплесност на характеристиките на изследвания субект – потре-
бителите туристи имат сложно и разнообразно поведение, което е ре-
зултат от разнопосочните им потребности, преценки, мотиви за пред-
приемане на КПТП;

o трудности и пречки от организационен, езиков и технически характер
за определяне поведението на туристите спрямо предлагани фолклорни
атракции, с оглед на дефиниране на насоки за използване на фолклора за
реализиране на КПТП;

o ограничения, дължащи се на спецификата на българския фолклор и
неговото представяне като туристическа атракция (професионални
състави, пригодност на обектите, реквизити и др.);

Ето защо се осъществи полево проучване, което да осигури информация за
отношението на туристите към българския фолклор, въз основа на предлагани-
те фолклорни програми в туристическите обекти. За да се осигури по-висока
степен на пълнота на информацията, в проучването бяха включени и изпълните-

4. Събори и фестивали
* надпявания
* надсвирвания
* надигравания

- Международен фолклорен фестивал –
Варна

- Международен фолклорен фестивал –
Велико Търново

- Събор за национално творчество-
Копривщица

- Коледно надиграване – Варна
- Децата на България танцуват –

Разград
- Кукерси събори – Рожен, Широка лъка
- Празник на розата – Казанлък

5. Автентичен фолклор Групите за автентичен фолкор от
цялата страна.
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лите на фолклорни програми (танцъори, инструменталисти, хористи, анимато-
ри). Поради различието на двете генерални съвкупности в изследването (на
туристите и на доставчиците на услугата – изпълнителите) се проведоха две
отделни анкетни проучвания.

Въпросникът за туристите съдържа 29 въпроса, докато този за професио-
налистите – 23 въпроса. Въпросникът за изпълнителите е разпространен само
на български език, докато този за туристите е разпространен на руски, англий-
ски и немски езици .

Обектите, в които е проведено изследването са два типични хотел-
ски комплекса с общ капацитет над 1000 стаи, в които се предлагат фол-
клорни програми.4 Хотелите са сезонни, категория 5 и 4 звезди, с разнообраз-
на хотелска анимация. През активния сезон предлагат на туристите шестднев-
на богата анимационна програма, в която българският фолклор е основен еле-
мент.

Конкретен предмет на изследването са нагласите и оценките на тури-
стите и професионалистите относно използването на възможностите на българ-
ския фолклор за реализиране на КПТП.

Целта на изследването е да се събере информация за нагласите и оцен-
ките на туристите и професионалистите по отношение на възможностите на
българския фолклор за реализиране на КПТП. Тази информация трябва да по-
служи за оценка на тези възможности, както и за очертаване на рамката за
организиране и провеждане на КПТП, базирани на фолклора.

С проучването се търсят отговори на следните групи въпроси от-
носно:

Мотивация и интереси на туристите:
• Как туристите възприемат предлагането на българския фолклор?
• Кои националности туристи се интересуват от български фолклор?
• Кои елементи на фолклора впечатляват най-силно и предизвикват най-

голям интерес сред туристите?
• Какво е влиянието на рекламата за познатостта на българския фолклор?
• Търси ли туристът нещо от българския фолклор, което не се предлага?
Оферти на фолклорните програми:
• Какъв тип са програмите, които се предлагат?
• Колко често да бъдат предлагани фолклорни програми в седмичната

анимационната програма ?

4 Хотел  „SOL MELIA GRAND HERMITAGE” – к-с „Златни Пясъци” и Хотел „SOL LUNA BAY”
– гр. Обзор. „Сол Мелиа” е водеща хотелска верига за ваканционни пътувания, 13-та най-голяма
верига в света и заема трето място сред хотелските компании в Европа. Компанията е създадена
през 1956 г. от Габриел Ескарер Хулиа и е базирана в Палма де Майорка. „Сол Мелиа” управ-
лява над 300 хотела с 85 хил. легла в 30 страни.
www.solmelia.com
www.sol-luna-bay-hotel.eurobookings.com
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• Какво е мястото на фолклорните програми в сравнение с другите пред-
ложения за вечерни мероприятия?

• Какво ново да бъде включено в хотелската анимация, на основата на
българския фолклор?

Оценка на фолклорните програми:
• Какво е необходимо за осъществяването на качествени фолклорни про-

грами?
Туристите, взели участие в проучването са от Русия, Германия,

Франция, Англия, Румъния, Израел, т.е от основни и важни за дестинация България
емитивни пазари.

За целите на проучването са разпространени 162 анкетни карти сред
туристите и 96 сред професионалистите-фолклористи. Моделът на из-
вадката е от типа нецелева слуайна извадка, която намира широко приложе-
ние при изучаване удовлетвореността на потребителите при потребление на
услуги, свързани с удовлетвореност на гостите на даден хотел. Представител-
ността е осигурена на база на сходства и аналогия.

3. Анализ на резултатите от изследването на използването
на възможностите на българския фолклор за реализиране на КПТП

Комплексен интерес към всички аспекти на българския фолклор проявя-
ват 43,8% от туристите, а 52,5% проявяват такъв конкретно към отделни не-
гови елементи: българските народни песни (31,5%), а ( 21,0%) от анкетираните
се впечатляват от българските народни танци.

Проучването разкри познаване на българската обредна система от турис-
тите. Анкетираните са реагирали мигновено като 98,8% от тях са отбелязали,
че са гледали Нестинарски танци, 64% от тях знаят за Кукерските игри, а 69,1%
познават ритуала Българска сватба.

Туристите посочват масово, че фолклорните програми в изследваните обек-
ти се провеждат веднъж седмично: 97,5% от анкетираните туристи са посочили
„веднъж седмично”, а 53% от гостите са взели и активно участие в предлага-
ните им анимационни прояви. Според 52,2% от туристите, представянето на
фолклорни спектакли и възможността за участие/включване на госта в тях,
предизвиква достатъчно силен интерес, който да повлияе при вземането на ре-
шение за почивка в България. Фолклорните прояви притежават качествени ха-
рактеристики, които впечатляват госта мигновено. От отговорите на анкетира-
ните става ясно, че зрителят-турист е най-силно завладян от уникалността
(27,2%), грациозността (14,8%), автентичността (8%) и динамиката на фолк-
лорното изкуство (9,9%) (вж. табл. 2).

Таблицата показва, че водещите позиции са за уникалността, грациознос-
тта, красотата, динамиката и ритъма на българските народни песни и танци.
Следователно, тези качествени характеристики на българския фолклор трябва
да бъдат основополагащите при подготовката, организацията и реализацията
на фолклорни изяви за туриста.
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Таблица 2

Качествени характеристики на българския фолклор,
които впечатлява най-силно зрителя-турист

Продължителността на фолклорните изяви, които са наблюдавали или в
които са участвали туристите, както и видът и числеността на изпълнителите,
са важна предпоставка за провеждането на стойностни фолклорни програми.

Информацията от проучването гласи, че според 52,1% от фолклористите,
техните изяви продължават около 20 минути и са изпълнявани от танцови фор-
мации между 4 и 6 души. Според 51,9% от туристите, фолклорните програми,
които са наблюдавали, траят от 20 до 30 мин., а съставите, според 52% от тях,
включват до 10 души.

В анкетното проучване от туристите и фолклористите се иска мнение от-
носно най-предпочитания, най-завладяващия, според тях, вид туристическа ани-
мация от седемдневната анимационна програма на изследваните обекти. Съпо-
ставянето на резултатите от двата въпросника по отношение на фолклорните
вечери, от една страна, и останалите анимационни изяви, от друга, показва, че
за 78,4% от туристите и за 63,5% от професионалистите най-желани са фолк-
лорните анимационни прояви. Критериите, по които е направена съпоставка-
та са: зрителски интерес, изпълнение, емоции, посещаемост, техническо обез-
печаване (вж. табл. 3).

Какво от българския фолклор впечатлява най-силно зрителя-турист?

Възможни отговори туристи (бр) туристи (%)

красота 17 10,5

колорит 10 6,2

уникалност 44 27,2

грациозност 24 14,8

хармония 8 4,9

емоция 4 2,5

динамика 16 9,9

бързина 15 9,3

ритъм 11 6,8

автентичност 13 8,0

визия 0 0

друго 0 0

общо 162 100
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Таблица 3

Най-търсените анимационните изяви в туристическите обекти
според зрителски интерес, изпълнение, емоции,

посещаемост, техническо обезпечаване

Според проучването, 96,3% от гостите не се задоволяват само с наблюда-
ване и участие във фолклорна анимационна програма. Веднъж докоснали се до
българския фолклор, те проявяват последващ интерес към фолклорните тради-
ции и желаят да получат допълнителни и по-задълбочени впечатления и позна-
ния за тях. Обобщените от проучването резултати, разкриват техните желания,
както следва:

• 96,3% от туристите биха облекли българска народна носия и биха изиг-
рали народен танц;

• 67,9% от тях биха запели българска народна песен;
• 47,5% от зрителите желаят да научат нещо повече за „гайдата” като

един от най-запомнящите се народни музикални инструменти;
• 53,7% от гостите с любопитство биха научили нещо за изработката на

музикалните инструменти;
• 31,5% от туристите биха си закупили и са най-силно впечатлени от жен-

ския сукман и тъканите шевици.
Резултатите от изследването показват и кои са реквизитите от българския

фолклор, които впечатляват най-силно гостите и които те биха си закупили като
сувенири. На първо място остава: гегата (93,2%),следвана от шиника (75,2%) и
чана (71,6%). Значителен брой туристи биха си купили дървени лъжици (93,2%),
кърпичка с фолклорни мотиви (64,2%), шарени чорапи (56,8%) (вж. табл. 4).

За 85,2% от анкетираните закупуването на сувенири, фото- и видео- мате-
риали, свързани с българския фолклор е задължителен елемент от почивката.
Според 59,3% от зрителите, фолклорните прояви са били едно вълнуващо пре-
живяване по време на техния престой в България. Думата с която туристите
свързват своето пребиваване в страната с фолклора за 47,5% е „хоро”, за 21,5%
е „ха сега”.

Най-желаните от зрителите-туристи
и фолклористите анимационни прояви

Дадени отговори туристи
(бр)

фолклористи
(бр)

туристи
(%)

фолклористи
(%)

Фолклорна вечер 127 61 78,4 63,5
Латино вечер 17 12 10,5 12,5
Кънтри вечер 0 0 0 0
Кино вечери 7 14 4,3 14,6
Дискотека 11 9 6,8 9,4
Общо 162 96 100 100
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Таблица 4

Реквизити на фолклора, представляващи интерес за туристите

Според 61,5 % от професионалистите-изпълнители, фолклорът и сега пред-
ставлява основен компонент от туристическата анимация. Само 11,5% от анке-
тираните споделят мнение, че фолклорът не се използва като атракция в тури-
стическите обекти (вж. табл. 5).

Таблица 5

Участва ли българският фолклор като елемент
на анимационната програма на обектите?

Най-често българският фолклор присъства почти изцяло само във вечер-
ните анимационни програми, а много рядко или почти не се използва в
дневните анимационни активности за туристите. Налице е и неговото неефек-
тивно приложение в детската анимация. Трябва да отбележим, че 45,8% от
професионалистите-фолклористи са изразили мнение за включването на фолк-
лорни елементи в детските забавления в групите на възраст от 3 до 15 години.
Според тях, уместно би било прилагането на български фолклор не само в дет-
ската анимация, но и сред всички възрастови групи. По този начин, дневната
анимационна програма, включваща обикновено единствено спортни изяви, може
да се разнообрази и обогати на основата на фолклорната анимация.

Реквизити на фолклора, представляващи интерес за туристите

Дадени отговори Туристите са силно
впечатлени

Туристите биха
си закупили

бр % бр %
шиник 123 75,2
гега 151 93,2
чан 116 71,6
дървени лъжици 151 93,2
чорапи 92 56,8
кърпичка 104 64,2

друго Има интерес от туристите още към цървули, калпак,
колани, обувки,пендари, риза.

Възможни отговори Участва ли българският фолклор като елемент
на анимационната програма на обектите?

професионалисти
(%)

професионалисти
(бр.)

Да 61,5% 59
Не 11,5% 11
Отчасти 27,1% 26
ОБЩО 100,0% 96
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Според 53,1% от анкетираните фолклористи, интересът към българския
фолклор от страна на туристите е голям. Той е „изключително вълнуващо пре-
живяване за госта”. Според фолклористите, туристите са впечатлени най-сил-
но от: зрелищността, автентичността, колорита, емоцията на фолклорното изку-
ство. Според 17,7 % от фолклористите, онова, с което фолклорът „грабва” ту-
ристите е неговата зрелищност. На второ място в класацията са емоцията –
13,5% и колорита – 13,5% на фолклорното изкуство, а на трето място следват
неговата автентичност, грациозност – 10,4% и уникалност – 6,2% (вж. табл. 6).

Таблица 6

С какво най-много българският фолклор впечатлява зрителя-турист,
според професионалистите?

Получените резултати се обесняват с характеристиките на фолклорните
елементи (костюми, музика, танц, песен и др.). По-важните акценти се отнасят
до: бързи, неравноделни тактове и размери, динамични, ритмични танци, пъстроц-
ветни народни носии, акапелно изпълненение на народни песни, двугласно пеене,
интересни със своето звучене музикални инструменти и др.

Според резултатите от проучването сред фолклористите, приносът на
българския фолклор за анимационните програми в туристическите обек-
ти е многостранен. За 41,7% от анкетираните фолклорът е начин/средство за
привличане на туристи, а според останалата част от изпълнителите – 58,3%,
приносът на българския фолклор може да се определи като имиджов 39,6%,
като възможност за спечелване на лоялана клиентела 16,7% и дори финансов
2,1%. (вж. резултатите, представени в табл. 7).

С какво най-много българският фолклор впечатлява зрителя-турист?
Възможни отговори професионалисти (бр.) професионалисти (%)

емоция 13 13,5
зрелищност 17 17,7
любопитство 10 10,4
ансамбловост 12 12,5
колорит 13 13,5
грациозност 10 10,4
автентичност 10 10,4
съпричастност 5 5,2
уникалност 6 6,2
общо 96 100
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Таблица 7

Принос на българския фолклор за анимационното обслужване
в туристически обект

Резултатите от проведеното изследване показват интерес към фолклора
на България от всички националности туристи, участвали в проучването. Няма
нито един, който да е посочил, че не харесва фолклорното изкуство на страната.

Оценките на туристите и професионалистите, участвали в проучването
показват, че:

1. Интересът на туристите към елементите на българския фолклор е ком-
плексен.

2. Българският фолклор е впечатляваща атракция, която би мотивирала
туристите да участват в културно-познавателно пътуване в България.

3. Качествените характеристики на фолклорните анимационни програми
определят впечатленията на туристите (музика, песни, танци, инстру-
менти, обичаи, уникалност, автентичност на изпълнение, колорит, дина-
мика, реквизит).

4. Предпоставка за провеждане на стойностни фолклорни програми са:
продължителността на фолклорната проява, числеността на изпълните-
лите, материалните условия (сцена, декор, осветление, озвучаване, рек-
визити).

5. Най-търсените анимационни прояви в туристическите обекти, според
комплексни критерии, са фолклорните вечерни анимационни програми.

6. Туристите проявяват последващ интерес към фолклорните традиции.
7. Българският фолклор представлява основен компонент от туристичес-

ката анимация в хотелските комплекси.
8. Приносът на българския фолклор за анимационното обслужване в обек-

тите е многостранен.

Какъв е приносът на българския фолклор за анимационното обслужване
в туристическите обекти?

Възможни отговори професионалисти (бр.) професионалисти (%)
финансов 2 2,1

имиджов 38 39,6

начин за привличане
на туристи 40 41,7

създава лоялни клиенти 16 16,7

друго 0 0

общо 96 100
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Заключение

Резултатите от проведеното изследване показват, че възможностите на
българския фолклор за реализиране на КПТП са много и изключително разно-
образни. Съхранените обичаи, традиционни носии, обредна система, занаяти и
култура представляват „небивал” интерес за туристите и са предпоставка за
разработване на нестандартни туристически пакети с богат асортимент от допъ-
лнителни услуги и атракции. Те могат да се превърнат в емблематични за стра-
ната ни културни маршрути, което ще привлече много туристи с познавателни
интереси, търсещи емоции, автентичност и уникални преживявания. Следова-
телно, фолклорът може да послужи за изграждането на неподражаема позиция
на България като туристическа дестинация за КПТП.

ASSESSING  THE POTENTIAL OF  BULGARIAN  FOLKLORE
FOR THE REALIZATION  OF  CULTURAL  TOURIST  TRAVEL

Assist.  Prof.  Krasimira  Yancheva

Abstract

Bulgarian folklore is one of the most significant cultural and historical resources of the
country. The rich content, the diversity and dynamism of Bulgarian folk songs and dances, rite
system and handicrafts are good prerequisites for their development as one of the main cultural
attractions of the country. Cultural tourist travel, based on Bulgarian folklore, can become
emblematic of the country, which will attract many tourists with cultural interests to Bulgaria.

ОЦЕНКА  ВОЗМОЖНОСТЕЙ  БОЛГАРСКОГО  ФОЛЬКЛОРАВ  РЕАЛИЗАЦИИ
КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ  ТУРИСТИЧЕСКИХ  ПОЕЗДОК

Асс.  Красимира  Янчева

Резюме

Болгарский фольклор является одним из наиболее значительных культурно-истори-
ческих ресурсов страны. Богатое содержание, разнообразие и динамичность болгарских
народных песен и танцев, система обрядов и народные ремесла являются предпосылкой
развития этого ресурса как одной из основных притягательных сил в культуре страны.
Культурно-познавательные туристические поездки, базирующиеся на ознакомлении с
болгарским фольклором, могут превратиться в одну из эмблем страны, что привлечет
значительное число туристов, у которых интерес к ее культуре.


