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ДЕФИНИРАЧКИ РАМКИ НА 

УПРАВУВАЊЕ СО КУЛТУРНОТО 

НАСЛЕДТВО

Или термини, сo кои ќе работиме за 

време на обуката

Практични вежби



Да дефинираме – Што е култура?



Да дефинираме – Што е култура?

• „Начинот на живот, особено заедничките верувања и обичаи, 

на определена група луѓе во определено време.“

Речник на Кембриџ

• „Уметностите и други појави на интелектуални човечки 

достигнувања, разгледувани колективно.“

Речник на Google

• „Општ поим кој ги опфаќа социјалното однесување и нормите 

кои се среќаваат во човечкото општество, како и знаењето, 

верувањата, уметностите, законите, обичаите, способностите 

и навиките на поединците во овие групи.“

Wikipedia – слободна енциклопедија



Да дефинираме – Што е наследство?



Да дефинираме – Што е (културно) наследство?

• „Сопственост, која е или може да биде наследена.“

Речник на Google

• „Карактеристики кои припаѓаат на културата на одредено 

општество, како што се традициите, јазикот или градби што 

биле направени во минатото и сѐ уште имаат историско 

значење.“

Речник на Кембриџ

• „Наследството на една држава се сите квалитети, традиции 

или карактеристики на животот кои постоеле во текот на многу 

години и се пренесуваат од една на друга генерација.“

Речник на Колинс



Да дефинираме – Што е туризам?



Да дефинираме – Што е туризам?

• „Комерцијална организација и реализација на одмори и посети 

на интересни места.“

Речник на Google

• „Патување за рекреација и забава.“

Wikipedia – слободна енциклопедија

• „Социјален, културен и економски феномен што вклучува  

движење на луѓе во земји или места надвор од нивното 

вообичаено опкружување за лични или 

деловни/професионални цели.“

UNWTO – Светска организација за туризам на ООН



Да дефинираме – Што е културен туризам?



Да дефинираме – Що е културен туризъм?

• „консумација на културата од страна на туристите“

…..

• „Тип на туристичка активност во која основната мотивација на 

туристот е да научи, открие, тестира и искуси материјални и 

нематеријални културни атракции/продукти на туристичката 

дестинација. Овие атракции/продукти се поврзуваат со збир на 

различни материјални, интелектуални, духовни и емоционални 

карактеристики на општеството кои вклучуваат уметност и 

архитектура, историско и културно наследство, кулинарско 

наследство, литература, музика, креативни индустрии и 

култура на живеење со животни стилови, вредносни системи, 

верувања и традиции.“

UNWTO – Светска организација за туризам на ООН


