
Факултет: МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ
Катедра: АДМИНИСТРАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ
Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Специалност: БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ И МЕНИДЖМЪНТ – МЕНИДЖМЪНТ НА ТУРИЗМА
Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: MAN1431
2. Наименование на курса: Културно наследство
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: червърта
6. Семестър/ триместър, в който се изучава: осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Даниела Попова
9. Резултати от обучението: Целите на курса включват: извеждане на основните характерни черти на
културния туризъм; разкриване на възможностите за развитие на икономическите взаимоотношения
при реализирането на концепцията за моделиране на културния туризъм; представяне на основните
модели за опазване на културното археологическо наследство в България; изучаване на културните
пространства в България като фактор за регионалното развитие и осъществяване на икономическия
потенциал на туристическите дестинации.
10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: От студентите се очаква да имат знания по микро- и
макроикономика, основи на туризма.
12. Съдържание на курса:

Курсът “Културно наследство” изучава основните теоретико - методологически и практико -
приложни въпроси, свързани с организирането на дейности по опазване, популяризиране и опознаване
на историческото и културно богатство и инициирането на мероприятия, обуславящи различни
проявления и форми на културен туризъм в глобалната среда.
13.Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни ресурси /

инструменти:
1. Стаменова, М. Модели за опазване на културното археологическо наследство в България.

Дисертация, С., www.spisanie.ongal.net/broi1/disertacia.pdf, 2012
2. Попова, Д. Културни платформи на туризма през XXI век. Сборник с научни доклади

“Предизвикателства пред туризма през XXI век”, том I, Изд. “Авангард Прима”, София, 2011, стр.195-
203

3. Попова, Д. Културни аспекти на управлението на човешките ресурси в туризма. Университетско
издателство на ВСУ, 2012

4. Popova, D. Cultural Tourism – Platforms and Solutions. http://eschool.vfu.bg/, 2012
14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: Методите на преподаване и обучение
включват лекционния курс по дисциплината, консултации, дискусии, решаване на казуси и
самостоятелна извънаудиторна работа.
15. Методи за оценка и критерии: писмен изпит
16. Език на преподаване: български, английски
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