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АСПЕКТИ НА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ
НА ФЕСТИВАЛНИЯ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ

Ас. д-р Красимира Янчева

Въведение

Туризмът има все по-голямо значение, в съвременната социална система,
въпреки индикациите за спад в туристическото търсене, вследствие на кризис-
ните процеси в икономиката. Една от основните тенденции е развитието на ал-
тернативни форми на туризъм. Същността на алтернативния туризъм е застъ-
пена в неговото наименование – той е алтернатива на масовия или традиционен
туризъм, като именно в това се крие неговото значение – чрез допълване на
формите на масовото туристическо предлагане, алтернативният туризъм доп-
ринася за:

• подобряване на туристическия продукт на региона или дестинацията;
• привличане на нови целеви групи туристи;
• популяризиране и последващо опазване на природните и антропогенните

туристически ресурси за региона или дестинацията;
• предоставяне на допълнителна заетост на местното население и пр.
Фестивалният туризъм е също вид алтернативен туризъм, който изисква

разнообразни ресурси – природни и антропогенни. Днес той е предпочитан зара-
ди уникалния туристически продукт, който предлага, но развитието му в Бълга-
рия се нуждае от подобряване и усъвършенстване. Добър пример за това как
фестивалните прояви задоволяват потребностите на повече и различни целеви
групи туристи е Фестивалът на народната носия в село Жеравна.

Обект на изследване в тази статия е фестивалът на носията в село
Жеравна.

Предмет на изследване в разработката е положителният опит за орга-
низиране и провеждане на фестивални събития в България.

Цел на статията е анализ и оценка на фестивала в Жеравна като добра
практика за развитие на фестивален туризъм в България.

Актуалността на темата се мотивира от следното:
• България предлага разнообразни възможности за развитие на фестива-

лен туризъм. Счита се, че той е в основата на подобряване на туристи-
ческото търсене и предлагане и преодоляването на много от икономи-
ческите и социалните проблеми в страната.

• Село Жеравна е пример за място, което разполага с ресурси за предла-
гане на алтернативни форми на туризъм и по-специално с възможности
за развитие на фестивален туризъм.
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• Наличието на някои проблеми в село Жеравна, например, обезлюдява-
не, проблеми с инфраструктурата и безработица, намаляват конкурен-
тоспособността на дестинацията, като се счита, че подобряване на пред-
лагането чрез активизиране и популяризиране на фестивалния туризъм
допринася за повишаване на туристическото търсене в региона.

Задачите, които се поставят за реализиране на поставената в статията цел
са следните:

o да се направи кратка характеристика на същността и значението на фе-
стивалния туризъм в България;

o да се представи концепцията на фестивала на народната носия в Жеравна;
o да се използва добрият пример на Жеравна за успешно развитие на фе-

стивален туризъм в България.
Информационна база за това изследване са литература по темата, лични

интервюта, както и анкетно проучване, свързано с развитието на фестивалния
туризъм в региона.

1. Същност и специфика на фестивалния туризъм

Фестивалите като явление обхващат най-широк спектър от дейности в
сферата на изкуството, културното наследство и културните и творческите ин-
дустрии. В специализираната литература фестивалът се определя като „съби-
тие, което се създава по особено празничен повод, юбилеи, дни на спомен
или на почит или чрез особен избор на изпълнителите” (Кутин, 2004) Фести-
вал (от латински произход “festum” или “festus”) означава празник – събитие с
празничен характер. Фестивалът е програма от различни изпълнения с художе-
ствен характер, която постига едно ново ниво на празничност на събитието.

Фестивалът постига изключителна празничност на определено място.
Неговата уникална привлекателност може да бъде поддържана само за опре-
делен период от време. Тази характерност трябва да бъде подчертана от висо-
ко качество на изпълняваното произведение и стремеж към съвършенство,
в което пейзажът, характерът на града, ангажираността на неговите
жители и културната традиция на целия регион, са допринасящи фактори.”

Уставът на Европейската асоциация на фестивалите допълва характерис-
тиката на фестивалите с още няколко важни особености. (European Festivals
Association, http://www.efa-aef.eu/en/festivals/, 02.07.2014)

• всеки фестивал e със специфично име и представителство;
• фестивалите гарантират свободното движение – на програми, ар-

тисти, посетители, медии;
• всеки фестивал трябва да има солидна, проверима финансова база;
Фестивалният туризъм се отличава с масовост, с богато жанрово раз-

нообразие и предлага на туристите участие в различни форми на традиционни и
съвременни културни празници. Това са фестивали на различните видове изку-
ства, автентични събития и др. Във фестивалния туризъм са и адаптациите на
известните народни празненства, празници на специфични национални символи.
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Фестивалните културно-познавателни туристически пътувания (фес-
тивали и демонстрации на различните видове изкуства, фолклорни празници,
празници на традиционни национални производства) са тези пътувания, поро-
дени от интерес към традиционни или съвременни възстановки на кул-
турни събития, както и участие в тях. Най-често тези събития и фестивали
са подчинени на определени видове изкуства. Към тази група могат да се вклю-
чат още традиционни производства, посещения на панаири, базари и др.

Фестивалният туризъм представлява един от най-бързо развиващите се
видове на целия туристически сектор. Свързаните с определени събития пъту-
вания са изключително популярни и са резултат от повишената необходимост
от преживявания. Става въпрос за специално инсценирани събития, чиито ос-
новни характеристики са неповторимост, краткотрайност, рядкост, така, че да
се отличават от останалите естествени и постоянни културни предложения.
Културното им многообразие обхваща различни събития в областта на музика-
та, театъра, изкуството и религията, както и традициите, обичаите, науката,
техниката и медиите. Все повече региони виждат във фестивалния туризъм
възможността чрез големи и мащабни проекти да привлекат вниманието и ин-
тереса към себе си, с което да увеличат своя културен капитал, а това да дове-
де до привличането на повече посетители и увеличаване на икономическите
приходи.

Фестивалният туризъм, според изведените характеристики, е вид събити-
ен туризъм, който се практикува от специфична група потребители. Целевата
група е готова да измине големи разстояния за да присъства на фестивалната
проява. Основните потребители на този вид туристически продукт са от една
по-зряла и финансово силна прослойка на обществото.

Първообразите на фестивалите се откриват в древността и Средновеко-
вието, когато при религиозни или династични празненства много изпълнители
представят своето изкуство в храмове, дворци, градски панаири. (Апостолов,
2003). Те обхващат различни жанрове на културата, което се отразява върху
мястото на провеждане, структурата и броя на участващите изпълнители и зри-
телите, необходимите технически съоръжения, периода на провеждане и т.н.

Могат да се използват различни критерии за класификация на многообрази-
ето от фестивални събития като тематика, периодичност на провеждане, про-
странствени измерения и др. Примерна класификация е представена в таблица 1.
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Таблица 11

Класификация на фестивалните прояви

Критерии Видове фестивали

Основна тема на
фестивалната проява

 бароков фестивал
 фестивал на изкуствата
 фестивал на киното
 музикален фестивал
 театрален фестивал
 фестивал на литературата
 кулинарен фестивал
 религиозен фестивал
 пролетен фестивал
 научен фестивал
 младежки фестивал
 фолклорни фестивали
 други видове фестивали.

Периодичност на провеждане
на фестивалната проява

 редовни; с утвърдена повторяемост на
кръгли години;

 на 4-5 години;
 през две години;
 всяка година;
 полугодишни;
 сезонни или месечни.

От гледна точка на играта  състезателни
 представителни

От гледна точка на
пространствените
измерения

 регионални,
 национални
 международни

От гледна точка на времето
(сезона) на провеждане

 пролетни,
 летни,
 есенни
 зимни

1 Таблицата е разработена от автора.

Източник: Класификацията е на автора.



61
Статии

Голямото видово разнообразие на фестивалите определя дълбочината на
тяхното социално и културно значение.

1.1. Специфика и особености на фестивалния туризъм

Фестивалните прояви имат значителни различия по своето съдържание и
място в живота на обществото. Обединява ги сходната организация на турис-
тическото обслужване и постигането на близки ефекти от развлекателно-емо-
ционален и културно-интелектуален характер.

Съвременните фестивални прояви са видимо проявление на световните и
европейските тенденции за повишаване на междукултурния обмен и интензив-
ността на социалните контакти. Тези важни съвременни процеси съществуват и
се развиват чрез непрекъснат информационен поток от икономико-финансово,
технологично, политическо и културно естество.

Важна е ролята на специфичната атмосфера, в която се провежда фести-
валът. Към нея спадат природо-географски (пейзаж), социално-културни (ха-
рактер на мястото, културна традиция на целия регион) и социално-психологи-
чески фактори (ангажираност на местните жители, изпълнители и туристите).

Главните особености на всяко фестивално събитие се свеждат до: (Кос-
тов, 2001)

• Периодичност на провеждане. Обикновено има обратнопропорцио-
нална връзка между дължината на времевата дистанция и броя на уча-
стниците, респективн, приходите. Тези фестивали, които се провеждат
по-рядко, привличат повече участници и гости, докато срещите с ме-
сечна или сезонна дистанция имат по-ограничена публика, при това с
по- хомогенна професионална, институционална, образователна, култур-
на структура.

• Място на мероприятието. Най-подходящи са големите градове и осо-
бено столиците, защото разполагат с необходимата инфраструктура –
зали, дворци на културата, средства за медийна и друга комуникация, а
също така и разнообразна хотелска и друга настанителна база за учас-
тниците. С оглед на спокойната атмосфера за работа, търсенето на ан-
тиурбанизационна среда или автентичност, фестивалите се провеждат в
утвърдени луксозни курорти или колоритни малки селища с интересна
природа, замъци и др.

• Транспортна достъпност. В големите градове и особено в столиците
тя обективно съществува заради техните разнообразни и мащабни фун-
кции. Във вътрешноградската морфология обикновено има райони с по-
добра достъпност, които са подходящи за делови и културни прояви, като
централния делови район, големите паркове, пространствата в и около
железопътни и автогари, а напоследък особено край летищата.

• Годишна календарна диспозиция. Макар да не зависят пряко от кли-
матичните сезони, тези мероприятия, подобно на рекреативния туризъм,
имат също специфични сезонни концентрации. Сравнително изравнени
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са къснопролетният и ранноесенният максимум, докато в разгара на ля-
тото (юли-август) и в типичния зимен период те са доста ограничени. За
научните прояви значение при техния ранноесенен максимум има по-мал-
ката учебна заангажираност на участниците. В пределите на седмицата
почти винаги се наблюдава крайноседмична (четвъртък-петък-събота)
концентрация. Тя се дължи, както на възможността да се използва едини-
ят от почивните дни (събота) за част от програмата и за пътуване, така и
на по-голямата трудова заангажираност в началото на седмицата.

Годишното разпределение на фестивалите се отличава с дисперсия, но за
отделните жанрове има предпочитани месеци и сезони.

• Национална структура на участниците. Когато проявата е между-
народна, възникват допълнителни организационни трудности: (трансфе-
ри; евентуални закъснения; протоколно съобразяване на специфичните
национални изисквания и други).

• Културна програма извън основната тематика на проявата. Тя се
отнася за всички участници и придружаващите ги членове, включително
техните семейства. Продължителността може да бъде полудневна или
по-дълга, в зависимост от съдържанието и мястото – радиален или кръгов
маршрут за атрактивните природни и антропогенни обекти в близкия хин-
терланд. Възможно е включването на посещения на гастрономични обек-
ти с характерни местна кухня и интериор, както и на други инициативи.

• Йерархичност на проявите и мястото на провеждането им. Йерар-
хичността е резултат от подреждането на проявите според тяхното значе-
ние и общественото признание на изпълнителите. На челно място са тези
от световен ранг и уникалност, следвани от националните и местните.

• Многократност на провеждане. Зависи от интереса към събитието.
При един театрален фестивал, например, представленията могат да се
показват по време на културния сезон или в определен период от него.
Това позволява да се разширява многократно аудиторията от зрители и
да расте общественото влияние на театралното изкуство. Броят на зри-
телите в значителна степен зависи и от мястото на провеждане на съби-
тието – капацитет на залите, летните театри, стадионите или другите
използвани закрити и открити пространства.

• Диференцираност и разнопосочност на туристическия интерес.
Възприемането на мултикултурните ценности обикновено има интуитивна
оценъчна основа, но зависи и от възрастта, етноса, социалния произход
и други личностни характеристики на туристите. Това обстоятелсвто
поставя изискването при организирането на фестивални прояви да има
конкретна ориентация към конкретен потребител (пазарна ниша). В много
от случаите диференцираността се дължи на туристически интерес, уни-
калността и антиподния характер спрямо местната култура на туристи-
те. Това обстоятелсвто обуславя засилената съпричастност на турис-
тите към културния живот в туристическите райони.
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Същевременно следва да се посочи, че поради липсата на систематична
информация за опознаване на зрителите (туристите), трудно може да се прока-
ра точна граница между интереса на местното население и туристите към кон-
кретната фестивална проява.

По силата на Закона за местното самоуправление и местна администра-
ция, общините имат право да организират фестивални събития. Това е и най-
често срещаната форма в организацията на традиционните и утвърдени фести-
вални събития, които се провеждат в България. По-голямата част от значими-
те фестивални събития се финансират със средства от параграф „Други дейно-
сти по културата” на общинските бюджети. Фестивалите създават най-мощна-
та институция за оценка на изкуството днес в лицето на публиката. В много отно-
шения тя има съдбоносно влияние, както за развитието на художествените дейнос-
ти – жанрове, стилове и направления, така и върху творците-създатели и изпълни-
тели на художествени произведения. Ето защо професионалното популяризиране на
фестивалите, освен непосредствения обществен и икономически ефект, изпълнява
важни и отговорни функции в националната културна политика.

Европейският опит показва, че фестивалите, привличащи туристи, могат да
бъдат изключително надежден инструмент, както за взаимното опознаване и
сътрудничество между европейските народи, така и за социално-икономическия
растеж на регионите. Поради своята специфика, фестивалите създават естествена
среда и условия за разгръщане на разнообразен тип услуги. Това е една добра
основа за развитие на туризма, за стимулирането на малкия и средния бизнес по
места, за промяна в цялостния социално-икономически профил на регионите и
повишаване качеството на живот. Един пример за добра практика за развитие на
фестивален туризъм в България е фестивалът на народната носия в Жеравна.

2. Характеристика и положителни страни на фестивала
на народната носия в село Жеравна

Оценката за използването на възможностите на фестивалa на народната
носия в Жеравна, като добър пример за развитие на фестивалния туризъм в
България, се свързва със специфичен изследователски процес, фокусиран върху:

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

o разкриване особеностите на турстите, за които се знае твърде малко
като потребители;

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 участие
във фестивалната проява;

o разкриване на трудностите и пречките от организационен, езиков и
технически характер за определяне поведението на туристите спрямо
предлагания фолклорен продукт, с оглед на дефиниране на насоки за
използване на фолклора във фестивалната проява;
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o формулиране на ограниченията, дължащи се на спецификата на
българския фолклор и неговото представяне във фестивална проява (про-
фесионални състави, пригодност на обектите, реквизити и др.).

Полево проучване осигури информация за отношението на туристите към
българския фолклор въз основа на участието им във фестивалa на народната
носия в село Жеравна. Изследването се проведе през август 2013 година на
базата на анкетни карти. Изследваните лица включват:

30 лица туристи, участници във фестивала на народната носия в Жерав-
на, провел се през август 2013 г.;

30 лица, изпълнители, участници във фестивалната програма (танцъори,
инструменталисти, хористи), в това число и организатори на събитието,
служители на Община Жеравна – с цел да се осигури по-висока степен
на пълнота на информацията.

Поради различието на двете генерални съвкупности в изследването (на
туристите и на доставчиците на услугата – изпълнителите, организаторите) се
осъществиха две отделни анкетни проучвания, а допълнителна информа-
ция се потърси чрез три лични интервюта.

Фестивалът на народната носия е създаден по идея и инициатива на про-
дуцента, хорограф и режисъор на Национален танцов ансамбъл „Българе” –
Христо Димитров2. Неговите характеристики са:

а) Провежда се всяка година през месец август за седми пореден път
след 2008 година в парк „Добромерец” край Жеравна. Датите за тради-
ционната проява през 2014 година са 23, 24, и 25 август. Фестивалът на
народната носия е частно организиран – определена е входна такса в
размер на 20 лв. По данни на интервюираните още от първото си изда-
ние той е замислен като международен фестивал, но в такъв се пре-
връща едва от 2009 година. През 2008 година ансамбъл „Българе” из-
пълнява ролята на домакин и основен участник във фестивалната про-
грама.

б) Основната цел на фестивалната проява е богатата фолклорна програ-
ма, както и преживяването на участниците от обличането на народна
носия. Фестивалът кара хората „да потърсят нещо завещано им в рак-
лите на баба......”.3

в) В първата фестивална вечер се състои концерт на професионален танцов
ансамбъл от България. До момента във фестивала са участвали: Ан-
самбъл Тракия, Северняшки ансамбъл, Фолклорен ансамбъл Пирин,
Ансамбъл Филип Кутев и Национален ансамбъл Българе (професио-
налният анасамбъл за тази година е все още неизвестен). Втората ве-
чер на фестивала представя чуждестранни ансамбли – през 2013 г. те

2 Лични интервюта, проведени през юни 2014 г. с госпожа Цветелина Шопова – артистичен дирек-
тор на Национален фолклорен Ансамбъл „Българе” и госпожа Антоанета Цветанова – връзки с
обществеността (ПР) на ансамбъла.

3 Интервю с артистичния директор на фестивала.
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са били от Индонезия, Румъния, Холандия, Сърбия, Полша, Кипър. Ру-
сия е била гост за втори пореден път. Представянето на чуждестран-
ните гости е по регламент с времетраене 35 минути, след предварител-
но подадена и потвърдена заявка за участие. През третата фестивална
вечер се пали т.нар. „лагерен огън”, с участието на Нестинари.

г) На фестивала ежегодно присъстват официални гости от регионални
структури, както и представители на властта. През 2013 г. фестивалът
е посетен от около 15 000 участника.

д) В радиус от 70 км няма възможности за нощуване в региона. Резерваци-
ите за фестивала през 2014 г. започват още през м. декември на 2013 г. За
преодоляване на проблема е изграден палатков лагер.

е) Акцентът на фестивала е върху обличането на народна носия, опитване
на вкусна храна от преди 180 г., както и демонстрация на занаяти. Фес-
тивалната проява е възможност за популяризиране и разпространение
на българските занаяти.4 Фестивалът на народната носия в Жеравна
събира майстори на музикални инструменти, тъкачи, дъврорезбари,
грънчари и изключително стимулира развитието на сувенирната индус-
трия. Акцентът на фестивала не са народните танци, а съпреживяване-
то – да се върнеш 200 години назад във времето. За целта всеки учас-
тник следва да познава и спазва правилата на проявата:

Организацията на фестивала включва:5

o Задължително условие: участниците да са облечени с фолклорна но-
сия (автентична, сценична или стилизирана). Допускат се и облекла от
началото на ХХ век, както и традиционни за други държави, старинни
военни униформи и оръжия.

o Забранено е:
- използването на камери и фотоапарати на територията на фестивала;6

- използването на мобилни телефони, освен на определените за целта
места;

- внасянето на алкохол и безалкохолни напитки, както и използването
на пластмасови чаши, чинии, бутилки, термоси, вилици, лъжици, сал-
фетки и др;

- носенето на съвременни дамски и мъжки чанти, куфари, раници, сако-
ве и др;

- употребата на одеяла и постелки, шапки и кърпи;
- използването на слънчеви очила.

4 За целите на рарзработката е проведено интервю с Ивайло Стоев, производител на български
тъпани и шиници от град Варна, участвал за 4-ти пореден път на фестивала на народната носия в
Жеравна. За него фестивалната проява е възможност за популяризиране и разпространение на
българските занаяти. Контактите, създадени по време на фестивала са безценни. Участието му в
Жеравна е предпоставката за повишаване на продажбите през цялата година.

5 Фестивал на фолклорната носия – Жеравна 2014, http://www.jeravna.com/festival.php, 18.06.2014.
6 На разположение на гостите има фотографи, при които желаещите могат да си направят снимка

или да заявят DVD.
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o Позволено е: използването на калпаци, бели кърпи против слънце и
забрадки, кибрит.

o Фестивалът е атрактивен с: автентичното изживяване, напо-
добяващо машина на времето.

За установяване на състоянието и възможностите за развитие на фести-
валния туризъм в село Жеравна, полевото проучване предостави ценна инфор-
мацията в следните няколко направления:

• състояние на информираността на местното население и гостите на
Жеравна относно събитието, използваните източници на информация и
реклама, както и оценката на цялата комуникационна кампания;

• обща удовлетвореност и оценка на организацията на фестивала;
• готовност за препоръчване на фестивала на други познати аудитории,

близки и познати, живеещи в България и чужбина;
• приноса на Фестивала за изграждане на имидж на Жеравна като дести-

нация за културен и събитиен туризъм.
Резултатите от проучването са обобщени в приложените графики.
Степента на влияние на фестивала на народната носия върху развитието

на туризма в Жеравна и отношението на туристите към него, да се анализират
въз основа на отговорите на въпросите от проведената анкета.

Графика 1. Как научихте за проявата?

От графика 1 се вижда, че проявата е достигнала до туристите най-вече
„от уста на уста”. Това показва, че общината следва да оптимизира своята
маркетингово-комуникационна политика и да насочи действията си към сключ-
ване на договори с повече туроператори, които да промотират фестивала на на-
родната носия в Жеравна, тъй като едва 5% от анкетираните лица са научили за
проявата от туроператор. Сравнително малък процент са информирани от интер-
нет, което означава, че общината трябва да увеличи и рекламирането онлайн.

По-голямата част от анкетираните лица са посещавали и преди Жеравна,
което говори, че познават региона. На фестивала те са придружени от семей-
ство, приятели или роднини. Основна цел на по-голямата част от гостите на
Жеравна, практикуващи фестивален туризъм, е забавлението и приятните емо-
ции. 35% от анкетираните лица са със семейтвото си, което означава, че Же-
равна и фестивалът на народната носия е предпочитан и от семейства с деца.
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Фестивалната проява, която се провежда в Жеравна, привлича аудитория от
всички възрастови групи.

Графика 2. Транспортна достъпност до Жеравна

Графика 3. Информационна достъпност на Жеравна

Според графики 2 и 3, една част от анкетираните оценяват транспортната
и информационната достъпност като отлични. Това са около 40% от анкетира-
ните лица. Около 25% дават задоволителна оценка, което показва, че общинс-
ките власти следва да работят върху подобряването на тези два елемента от
туристическото предлагане. За 15% от туристите транспортната достъпност е
незадоволителна, поради липсата на директни редовни автобусни линии.

Графика 4. Оценка на туристическото обслужване на проявата

Оценките за туристическото обслужване на проявата са категорични –
по-голямата част от туристите са го определили като отлично и много добро,
което показва добрата организация на НФА „Българе”.
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Графика 5. Повторно посещение на региона и фестивала
на народната носия

Графика 5 показва положителното отношение на туристите към фестивал-
ния туризъм в селото (65% биха посетили отново Жеравна и фестивала) и го-
товността им да го препоръчат на близки и приятели.

Графика 6. Отношение към фестивалната проява в село Жеравна

Графика 7. Нови работни места в региона,
на основа на фестивалната проява

От графики 6 и 7 става ясно, че служителите на община Жеравна са едино-
душни в положителното си отношение към провеждания фестивал на народната
носия. Те характеризират фестивалната проява като краткотрайна – почти 50%
смятат, че се създават работни места само временно. Кратката продължител-
ност на проявата е пречка за устойчивото развитие на туризма, което се по-
твърждава и от факта, че никой от анкетираните лица не приема фестивалната
проява в селото като основно средство за препитание.
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Графика 8. Изследване наличието на конфликти между фестивала
на народната носия и местното население

Според 50% от анкетираните служители на община Жеравна, има положи-
телен принос от фестивала на народната носия за развитието на туризма в Же-
равна. Според графика 8, обаче, 40% от анкетираните професионалисти и орга-
низатори изразяват мнение, че въпреки ползата от фестивалната проява, тя създа-
ва проблеми на местното население. Тези проблеми са свързани с различни
аспекти на този вид мероприятия – шумът, специфичният сегмент туристи, ко-
ито псещават феставала, замърсяването, натоварването на инфра- и суперструк-
турата в региона.

Графика 9. Ангажираността на местните власти
за развитието на фестивалния туризъм в село Жеравна

Графика 10. Възможности за по-добро развитие
на фестивален туризъм в село Жеравна
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Резултатите от графики 9 и 10 сочат, че според анкетираните лица, мест-
ните власти не подпомагат достатъчно развитието на фестивалния туризъм в
село Жеравна. Оценките доказват с цифри частната инициатива на организаци-
ята на фестивала на народната носия. По-голямата част от анкетираните смя-
тат, че последните години общината е работила за развитието на този вид ту-
ризъм, но има още какво да се направи, за да се използва целият му ресурсен
потенциал. 65% от професионалистите и организаторите препоръчват да се уве-
личи рекламата на фестивалните събития, особено в чужбина. Нужно е и подо-
бряване на инфраструктурата на село Жеравна и провеждането и на други ви-
дове фестивали.

С оглед на показаните данните можем да обобщим, че нагласите на тури-
стите към фестивала на народната носия в село Жеравна са положителни и по-
голямата част от тях освен, че биха посетили селото отново, биха го препоръ-
чали на близки и познати. Местните власти трябва да насочат вниманието си
към подобряване на транспортната и информационната достъпност до Жерав-
на, както и към по-качествено туристическо обслужване.

Според другия бенефициент на изследването – професионалисти и органи-
затори, фестивалният туризъм има принос за изграждане на положителен имидж
на селото и силно влияе върху идентичността му. Има, обаче, върху какво да се
работи за намаляване на проблемите, които фестивалите създават на местното
население, както и за привличането на по-голям брой туристи.

Заключение

Анализът на уникалността, организацията, състоянието на фестивала на
народната носия в село Жеравна и резултатите от проучването показа, че про-
явата е добра практика за развитие и насърчаване на фестивален туризъм в
България. Голямото видово разнообразие на фестивалите в страната определя
тяхното дълбоко социално и културно значение и трябва да се обвърже по-тяс-
но с подобряване на възможностите за развитие на фестивален туризъм в Бълга-
рия. Към тях трябва да се прибавят още:

• разширяване на рекламната дейност, свързана с фестивалните събития
в страната – рекламни кампании, организирани чрез съвместни прояви
с бизнеса;

• организиране на партньорства между общините, с цел популяризиране
на проявите;

• обучение на безработни и други лица, на които да се предлага работа,
свързана с фестивалните прояви;

• прилагане на добрите практики на други региони, в това число и извън
България, по отношение на организация, провеждане и справяне с про-
блемите, свързани с фестивалните прояви;

• популяризиране на значението на фестивалния туризъм сред бизнеса в
регоните, с цел получаване на съдействие при рекламата и маркетинга
на проявите;
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• сътрудничество с неправителствени организации, чрез които да се по-
виши знанието и информацията за фестивалните прояви;

• внедряване на стажантски и други програми, свързани с висшите учи-
лища в региона, с цел обезпечаване с кадри;

• проучване на възможностите за организиране и на различни по темати-
ка фестивални прояви, с цел привличане на туристи със специфични ин-
тереси;

• детайлен и подробен анализ на дейностите на общините, насочени към
популяризиране на фестивалните практики и подобряване на тези дейно-
сти, с цел повишаване на познаваемостта на фестивалния туристически
продукт;

• участие на общините в международни конкурси, форуми и презентации
за популяризиране на фестивалния туризъм в България;

• сключване на договори с чуждестранни туроператори и организиране на
пътувания, с включени посещения на фестивални събития в страната.

Вследствие на изведените възможности и пропуски при развитие на фес-
тиалния туризъм в Жеравна, може да се формулира изводът, че налице са всич-
ки предпоставки за превръщането на фестивалните прояви в конкурен-
тно предимство на туристическия продукт и утвърждаването на Бълга-
рия като интересна и атрактивна дестинация за фестивален туризъм.
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Abstract

Festival tourism represents one of the fastest developing kinds in the entire tourism
sector. Trips connected with certain events are extremely popular and are the result of the
increased necessity for experiences. It’s about specially staged events whose main features
are uniqueness, transience, rarity, thus they differ from the remaining natural and permanent
cultural offers. Their cultural variety encompasses different events in the area of music, theatre,
art and religion, as well as traditions, customs, science, technology and the media. More and
more regions see in festival tourism the possibility - through big and large-scale projects - to
attract the attention and interest to themselves, by which to increase their cultural capital, and
which would lead to attracting more visitors and increasing economic revenues. One example
of such a region is the village of Zheravna and the festival of the national costume.
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