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Abstract: This article looks at the 
adaptation of the new socio-cultural models 
at the tourism practice in South-East 
Europe. For clear up at the new models were 
indicated economical and cultural reasons. 
The analyzing models are: behaviorism, over 
again arrive and models of alternative forms at 
tourism. For make clear the purpose, examine 
before everything base and new streams in 
the culture.
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През последните десетилетия се 
наблюдават съществени промени в 
социо-културното пространство на 
част от страните на Югоизточна Европа. 
Промените в тези страни, очертават 
неравномерния преход във всички 
области на живота. От една страна са 
фундаменталните промени в икономиката 
на страните, от друга - налагането 
на нови социо-културни модели над 
традиционната култура. Протичащите 
процеси имат нелинейно развитие, пряко 
зависимо и свързано с културологичното 
при формиране на нивата и аспектите на 
общественото самосъзнание. Всичко това, 
отличава страни като България, Румъния 
и Македония от Западноевропейския 
еволюционен модел на развитие. Това 
предопределя и целта на тази работа -  
разкриване на причините и формите 
на налагащите се в съвремието социо- 
културни модели в страните наЮгоизточна 
Европа и преди всичко влиянието им за 
развитието на туристическата практика.

Промените в културното пространство 
и адаптирането на нови социални 
модели е процес, който има различно 
проявление. Търсенето на отговорите и
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функционалната значимост на промените 
в страните на Западна Европа започва в 
средата на 50-те години на миналия век. 
Тогавазапочвадебатът, който се ориентира 
към въпросите за характеристиките на 
културната промяна и свързаното с това 
институционализиране на социалните 
модели. Във връзка с това се анализират 
въпросите за свободата за пътуване на 
човека, за новото му място, разглеждащо 
го не като фрагмент от тълпата, както и 
налагащото се дефиниране на проблема за 
същността на консуматорското общество.

Критичният анализ на промените 
в културата не налага описанието на 
всичките им аспекти. По-важно е да се 
подчертае, че съществените структурни 
и функционални промени в културата са 
резултат и „израз на силата на духа и са 
непосредствена проява на един независим 
принцип”. (Касирер Е., Философия на 
символичните форми, 1998 г.). В тази 
връзка, те трябва да се възприемат като 
активизиращ импулс за обективиране 
на потенциалната енергия на духа. 
Така формираната основа позволява 
тяхната рационална интерпретация на 
функционално значими социални модели.

Адаптирането на социалните модели в 
туризманастранитеотЮгоизточнаЕвропа 
следват наложените образци, възприемани 
като еталон за възпроизвеждане от 
страните на Западна Европа. Наложените 
западноевропейски образци са резултат от 
еволюционното развитие, което съчетава 
икономическите предпоставки с древните 
основания и възприемането на нови 
ориентири в културата. Общото социално 
развитие на западноевропейците е при 
утвърдило водещите принципи за израза 
на културата - свобода на избора и свобода
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на пътуванията. Крайният резултат на 
всичко това е налагането на социалния 
модел на бихевиоризма, подражанието. 
Първите прояви на този модел може да се 
проследят през 20-те години на миналия 
век в Западна Европа. Заимстването 
на модела от страните в Югоизточна 
Европа и налагането му в контекста 
на международните туристически 
пристигания е от началото на 60-те г. на XX 
в. Разширяването на бихевиористичния 
модел в последните години е резултат 
от приемането на България и Румъния в 
Европейския съюз. Синхронизирането на 
законодателствата на страните членки на 
Европейския съюз, както и изпълняването 
на общи договорености от Лисабонската 
среща позволяват трайното налагане на 
бихевиористичния социален модел.

Изработената Лисабонска стратегия 
на страните от Европейския съюз 
очертава насоки за: активизиране на 
между културния диалог; увеличаване на 
растежа чрез заетост, включително и в 
туризма; - налагането на културата като 
жизненоважен елемент в международните 
отношения и в тази връзка увеличаване 
на туристическите пътувания.

Стратегията на Лисабонската среща 
е гъвкава и необвързваща рамка, с оглед 
изграждане на сътрудничество, около 
стратегическите цели на Европейската 
програма за култура и насърчаване на 
обмена на най-добри практики. На нейна 
основа за целите на туризма се налага да 
се възродят забравени обичаи, ритуали и 
традиционни празненства. Практическата 
реализация има непосредствен израз 
в практиката на туризма. Своеобразен 
образец за следване е Франция, която 
за чуждите туристи възстановява 
традиционен народен фестивал, в района 
на Средиземноморието през 1874 г.

Основанията на културата и 
културните явления както и протичащите 
социално - икономически процеси са в 
основата за практическата реализация 
на социалния модел на бихевиоризма

и за предприемащите пътувания от 
Югоизточна Европа към останалия свят. 
Подкрепящи за това са тезите, изразени от 
Джон Гълбрайт, в книгата му „Анатомия 
на властта”. В нея, той отбелязва, че с 
преодоляването на икономическите 
и политически трудности в региона, 
„отмират чувствата на тревожност в 
обикновения човек. С постигането на 
споразумение, относно проблема за 
неравенството, започват да се предприемат 
пътувания, такива, каквито е започнал да 
прави и съседът (бихевио- подражание)” 
(Гълбрайт Дж. К., 1958). Статистическите 
данни за последните години потвърждават 
функционирането на разглеждания модел. 
Във вътрешните туристически практики 
участват 50%, а пътуванията към другите 
региони - 44% от гражданите на страните 
от региона.

Приобщаването на нови социални 
модели в страните на Югоизточна Европа е 
зависимо от различния тип културна среда 
в тях. Това предопределя и по-бавното 
налагане на социалния модел, който е 
особено значим за туризма - повторното 
пристигане. В значителна степен 
нагласите за реализиране на повторно 
пътуване са културно детерминирани. 
Общият облик на културата на Румъния, 
България и Македония е повлиян от 
православното християнство и в тази 
връзка нейните основания са свързани 
с принципите на етиката и мистицизма, 
за разлика от западноевропейската -  
на естетиката и рационализма. Това, от 
своя страна, диференцира различното 
социално съзнание и неговия израз в 
нивата на толерантност към туристите 
в Югоизточната и Западната част на 
континента. Във връзка с това са и 
наблюдаваните прояви на културен 
шок, разминаване на очакванията с 
действителното състояние. Културният 
шок пряко рефлектира в практиката на 
туризма. Правените анкети, за желанието 
на чуждите туристи да се завърнат на 
почивка в страните от разглеждания ареал
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показват, че около 20 % от анкетираните го 
отбелязват като възможност. За сравнение, 
в Испания този показател е 75%.

За избягване на културния шок и 
повишаване границата на толерантност, 
съществен елемент от политиката на 
Европейския съюз е за насърчаване 
процеса на кохезия, сближаване между 
отделните страни-членки. Политиката 
на кохезия е насочена към намаляване 
на различията и към сближаване на 
рамковите условия чрез създаване на 
единна синтезирана информационна среда 
на европейските страни. Повишаването 
на предварителната информираност за 
особеностите на културата, обичаите 
и традициите ще доведе до снижаване 
степените на културния шок, както на 
чуждите туристи, така и на домакините.

Адаптирането на нови социо- 
културни модели за целите на туризма 
в страните на Югоизточна Европа е 
съвкупност от различни по вид елементи 
и механизъм, който осигурява връзката 
между тях. Подчинен на тези особености 
е и моделът за налагане на политика на 
конкурентно способност. Конкуренцията 
в туристическия сектор се изразява 
в реализирането на предимства чрез 
повишаване на броя на предлаганите стоки 
и услуги, както и по-добрите им качества. 
В края на 80-те години на миналия век 
броят на предлаганите туристически 
стоки и услуги беше 80 в страните в 
Югоизточна Европа. Но, с преминаването 
на страните в нова конкурентна среда и с 
възприемането на модела на политиката 
на конкурентоспособност, в последното 
десетилетие бяха възприети и наложени 
над 140 вида стоки и услуги, които се 
предлагат в развитите туристически 
държави.

Последните две десетилетия в 
Румъния, България и Македония се 
адаптират разнообразни форми на 
алтернативните туристически практики. 
Социалният модел на алтернативните 
форми на туризъм и рекреация,

формиран в западноевропейските страни, 
е в резултат от развитието на новите 
концепти и парадигми в културата. 
Подобно основание и тези се разработват 
след 60-те г. на миналия век. Една от тях 
е книгата „Самотната тълпа” на Дейвид 
Рийсман, в която се изследва нарастването 
на населението. Той дефинира три етапа, 
като за първия отбелязва, че хората са 
„ориентирани към традицията”. През 
втория етап водещата компонента е 
„ориентиране към вътрешния свят”. 
Третия етап той характеризира във 
връзка със значителното увеличаване 
на населението, при което масовият 
гражданин е „ориентиран към другия”. 
По същество третият етап става водещ, 
а с това и предпоставка за алтернативни 
пътувания за повечето западноевропейци 
през 60-те г. на миналия век.

Налагането на социалния модел на 
алтернативните форми на туризъм и 
рекреация в Западна Европа се подпомага 
и от движението на контракултурата. 
Нейният израз и влияние анализира 
Роберт Пърсинг в книгата си „Дзен и 
изкуството да се подържа мотоциклет”. 
За контра културата пишат още Том Улф 
и Теодор Розак. Последният отбелязва: 
„животът на хората е станал толкова 
фрагментарен, че им става все по-трудно 
да намират опора в публичните си роли, 
за да постигнат задоволяващо чувство на 
реализация и идентичност” в „Религия и 
модерен свят”.

Комбинирането на различни 
интелектуални и духовни стремежи 
очертават нови аспекти в хоризонта на 
личната свобода и тяхната индивидуална 
реализация. Времето за налагането на 
концепцията за алтернативна субективна 
свобода е средата на 60-те и началото на 
70-те години на миналия век. Нейното 
постигане очертава тенденцията за 
алтернативните форми на пътувания. 
Индивидуалните пътувания или на малки 
групи се налагат като образец.

Приобщаването на новите форми
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в Югоизточна Европа предопределят 
активното адаптиране на образеца. 
Първите стъпки са през 80-те години 
на миналия век. Краткото време за 
адаптиране на тези социални модели на 
туризъм и рекреация беше подпомогнато 
от формираната информационна среда, 
от процесите на глобализация, както и 
наложилите се изисквания от политиката 
на конкурентна способност на Румъния, 
България и Македония на туристическия 
пазар.

Адаптирането на нови социо- 
културни модели не е едностранен процес. 
Съществена страна на този процес е, че 
културологичните основания и свърза
ните с тях социални модели на специфични 
форми за рекреация и туризъм в страните 
на Югоизточна Европа са основа за 
очертаване на перспективата на влияние 
и налагането им в западноевропейските 
страни. Наред с това, общата културна 
политика на Европейския съюз ще 
допринесе за плавността в адаптирането 
на нови социални модели в различните 
части на континента.


