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Увод
Настоящото изследване обхваща развитието на цяла

предметна област в италианската география. Мотивите за
неговото разработване са инспирирани, от една страна, от
световната известност на Италия като традиционна турис-
тическа дестинация, предизвикваща потребност от позна-
ване и на научните изследвания в областта на географията
на туризма. От друга страна, трайните професионални инте-
реси на автора към различни области в италианската гео-
графия са предпоставка за балансиран анализ на проблеми-
те от концептуално и регионално естество, засегнати в
съдържанието на работата, голяма част от които могат да

намерят приложение и в изследвания, засягащи българския туризъм. Темата на
разработката е актуална, понеже засяга еволюцията в туристикогеографските идеи
на една от най-развитите в туристическо отношение страни в света. Обектът на
изследване е ограничен в рамките на академичната област в страната. В каче-
ството на аргумент, повишаващ актуалността на избраната област, в началото на
изследването е направена обзорна характеристика на туристическия потенциал на
Италия.

Съобразно тематичната ориентация предмет на студийното проучване е ком-
плексен анализ на научното развитие на географията на туризма в Италия. Цел на
изследването е да се представят в генерализиран аспект особеностите в развитие-
то, проблематичната насоченост и научните достижения на италианската геогра-
фия на туризма, с акцент върху приносите в съвременната й концептуализация.

Основна задача, която си поставихме за реализация на разработката, е биб-
лиографско проучване в хронологичен и тематичен план, насочено както към кла-
сически монографични издания, засягащи туризма в неговите географски рамки,
така също и към съвременни публикации и учебни помагала, намерили широк от-
звук в научните дискусии. Методологията се базира на проблемния подход, по от-
ношение на който е структурирано и съдържанието на изследването. Паралелно



178

към него се съблюдава и относителна хронологична последователност, маркираща
етапите в концептуалните възгледи на географията на туризма в Италия.

За постигане на заложената цел е извършен качествен подбор на основните
монографични и учебни издания, както и на множество научни статии и студии с
туристико-географска насоченост, публикувани на страниците на най-авторитетна-
та географска периодика в страната: „Италианското географско списание”
(Rivista Geografica Italiana), издавано във Флоренция, „Бюлетинът на Италианс-
кото географско дружество” (Bollettino della Societа Geografica Italiana), издаван
в Рим и „Книгите на Института по география към факултета по икономика и
търговия” (QIGFEC) на Триесткия университет.

Глава І. Обзорна характеристика на туристическия потенциал
на Италия

В множеството от академични и популярни туристически издания, както и в
представите на значителна част от обществените маси, Италия се възприема като
класическа страна на туризма. Това широко разпространено и битуващо в съзнани-
ето на обществеността схващане е в определяща степен резултат от нейната гео-
графска специфика. В генерален план туризмът на Италия е благоприятстван от
нейното географско положение в центъра на Средиземноморието. А именно, в него
се е установил най-развитият в туристическо отношение регион в света. Затова
допринася проявлението на комплекс от фактори: уникалното съчетание от полуос-
трови и топли морета, морфологични и хидрографски обекти, наличието на мек
климат и ландшафтно многообразие, концентрацията на огромно културно наслед-
ство и биоразнообразие, широкият професионален напредък в урбанистичните струк-
тури и материално-техническата база. Всеки един от изброените фактори намира
място в емблематичните представи за туристическия образ на Италия, подхран-
вайки желанието за посещение на милиони хора по света.

Туристическият потенциал на страната в количествено изражение е огромен.
Благодарение на това Италия се нарежда сред най-желаните дестинации за прак-
тикуване на различни видове туризъм в света. Обобщена инвентаризация на тури-
стическия потенциал на страната прави Бруно Менегатти. Според него той е беля-
зан от дълбоките следи на историята и на културата върху значителното разнооб-
разие от естествени ландшафти, както и от внушителното културно-историческо и
природно наследство. Те обхващат 2 578 светилища, 555 археологически обекта, 2
941 музея, 5 041 км морски крайбрежия (от които 3 250 км снабдени с плажни
ивици); структурите на Католическата църква; автентичния характер на производ-
ствената дейност и стила на живот в съвременното общество – индустрията, мо-
дата, виното, гастрономията; материално-техническата база на туристическия от-
расъл – 69,1 хил. средства за подслон с над 3,6 млн. легла1, 7 994 пътнически аген-
ции и туроператори, 1 200 конгресни центъра, 4 800 места за морска рекреация, 185
балнеоцентъра, 3 300 километра ски писти с 2 420 лифта и ски-влека, 64,8 хил.
1 Според данни на Световната туристическа организация (www.unwto.org) към 2008 г. общия брой на

средствата за подслон в Италия възлиза на 129,9 хил. с над 4,3 млн. легла.
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ресторанта, 138 хил. барове, 4 603 кина и открити концертни зали, 1 051 дискотеки
(Menegatti, 2003, p. 704). Броят на парковете и защитените територии в страната е
повече от внушителен – 848. Те заемат над 33 хил. км2, които представляват 10,9 %
от цялата площ на страната (Da Pozzo 2001: 171). Към разнообразието на съвре-
менния туристически потенциал на Италия, намиращ пряко отношение във валори-
зацията на нейната туристическа марка, важна роля играят и т.нар. екомузеи. Бро-
ят им към 2006 г. е 56. Тяхното развитие допринася съществено за запазване в
естествена среда на природното богатство, етнографското наследство и автентич-
ните земеделски традиции (Pressenda, Sturani 2005: 86).

Съществен сегмент от туристическите възможности на Италия е развитата
транспортно-комуникационна система, обезпечаваща нейната цялостна туристи-
ческа достъпност. Тя включва 48 летища, гъста мрежа от автомобилни пътища
(300 хил. км) и магистрали (6 хил. км), ефикасна и осигуряваща пълноценно при-
движване железопътна мрежа (17 хил. км), както и модерни пристанища, разпола-
гащи с 94,7 хил. паркоместа за яхти (Bagnoli 2006: 33–34). Не на последно място
трябва да се отбележи, че на територията на Италия са открояват повече от 3 000
селища (от общо 8 000), с утвърден потенциал за развитие на туризма. Това говори
както за капацитета, така и за повсеместното разпространение на културно-исто-
рическите ресурси. По отношение на техния статут и величина трябва да се доба-
ви и лидерството на страната по броя на обектите, включени в Списъка на светов-
ното природно и културно наследство на ЮНЕСКО – 45, оказващи силно въздей-
ствие върху нейната туристическата привлекателност.

Статутът на Италия като развита туристическа страна намира пряко по-
твърждение в статистико-икономическите показатели, определящи нейното воде-
що място на световния туристически пазар. По данни на Националния статисти-
чески институт на Италия (Istat 2009) през 2008 г. тя е посетена от близо 43 млн.
чуждестранни туристи (5-о място в света), а реализираните приходи от междуна-
роден туризъм възлизат на 45,7 млрд. щат. дол. (4-о място в света). Високият
социално-икономически стандарт на населението на Италия е причина тя да се
наложи и като значим емитивен туристически пазар, чиито валутни разходи от па-
сивен туризъм надхвърлят 30 млрд. щат. дол. (6-о място в света). Валутните при-
ходи от международен туризъм на турист надхвърлят 1 046 щат. дол., а на глава от
населението за година възлизат на 750 щат. дол. (3-о място в света, след Испания
и Франция).

Към тази макрорамка от обективно съществуващи географски предпоставки
и икономически дейности за развитие на италианския туризъм бихме искали да се
позовем на авторитетното мнение на един от съвременните италиански географи
Ернесто Мадзетти. Той твърди, че „цяла Италия е потенциално туристическа, по-
неже няма място, в който и да било район от страната, където да отсъстват при-
влекателни ландшафти, или пък селище, което да не притежава в по-голяма или в
по-малка степен свое историческо наследство” (Mazzetti 2005: 290).
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Глава ІІ. Основни етапи в развитието на географията
на туризма в Италия

Появата на туристикогеографските изследвания в Италия датира от средата
на 30-те години на миналия век. В периодичните издания се появяват разработки с
предимно описателен характер, засягащи развитието на туризма в отделни центро-
ве или области. Научните аспекти на това географско направление се поставят
десетилетие по-късно от Умберто Тоски (1897–1966), смятан за родоначалник на
неговите методологични основи. В своята първа тематична публикация „Записки
по география на туризма” от 1947 г. и в учебното пособие „Курс по обща иконо-
мическа география” от 1948 г. Тоски представя туризма като „географски фено-
мен”, обусловен от движението на хората в пространството, който се концентрира в
„туристически места”, различаващи се по пространство и вид на привличане. Съще-
ственият „географски момент” на туризма, според него, се определя от „съприкос-
новението между човешките потоци от урбанизираните ареали или тези, които ня-
мат необходимите условия да задоволяват рекреативните нужди на населението,
към други – фаворизирани от природната среда и необходимата инфраструктура,
които се установяват като приемащи или рецептивни” (Toschi 1947: 3–16; 1948: 75–
83). Заслугите на У. Тоски за развитието на географията на туризма са свързани
най-вече със създаването на първия пространствен модел на туристическото мяс-
то, с което си извоюва международно признание. В него се разграничават три типа
движения – на хора, капитали и стоки. Моделът представя нагледно туризма като
география на движенията, в който на преден план се открояват неговите социални и
икономически аспекти (фиг. 1).

В своите по-късни трудове, публикувани през 50-те години на ХХ в. – „Гео-
графски аспекти на туристическата икономика” (1957 г.) и „Икономическа
география” (1959 г.), Тоски отново защитава научните позиции на младата дисцип-
лина „География на туризма”. Появата на няколко забележителни труда, в които се
правят началните стъпки в концептуализацията на географията на туризма, устано-
вявайки се като приоритетно направление в структурата на географските науки в
Италия, се осъществява през 60-те години. Първият от тях е „География на ту-
ризма” на Карло Делла Валле, в който се очертава самостоятелното положение на
това научно направление, разграничавано от икономическата и социалната геогра-
фия (Della Valle 1964: 413–422). Година по-късно излиза студията „География и
туристически изследвания” на Бруно Ниче (1916–1993), установила се в хроно-
логичните анали като една от най-ранните, която разгръща широка теоретична трак-
товка на географските основи на туризма. В нея се засягат основните мотиви за
нейното обособяване, като самата тя е диференцирана на 3 подкатегории: Геогра-
фия на рецептивния туризъм, География на емитивния туризъм и География
на туристическите движения (Nice 1965: 249–267).

Съществен принос в научното обяснение и в концептуализацията на географи-
ята на туризма внася Джакомо Корна Пеллегрини. През 1968 г. той публикува об-
ширен труд под наименование „Анализи и изследвания върху туристическия
район”. Изхождайки от географски позиции, Корна Пеллегрини определя туризма
като дейност, насърчаваща използването и евентуалното преобразуване на ланд-
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Източник: Casari M. Turismo e geografia. Elementi per un approccio sistemico
sostenibile. Milano, Hoepli, 2008, p. 135.

Фиг. 1. Модел на У. Тоски за движенията, осъществявани
в туристическото място

шафта, посредством развитието на материалната база за отдих, рекреация, спорт,
терапия и култура, която повишава тяхното нетно количество и качество. Тази дей-
ност, според него, се откроява с изразена пространствена структура, изучаването
на която дава началото на „модерна регионална география”, понеже периметърът
на изследване обхваща и пространственото преразпределение на доходите на насе-
лението. Във връзка с практическата целесъобразност авторът отдава съществе-
но значение на пространствената организация на туристическата дейност. Пред-
метът на географията на туризма, разглеждана като регионална наука, е детерми-
ниран в „изучаване на мотивите за териториалната концентрация и интензитета на
туристическите потоци, и проблемите в продуктивната организация на туристичес-
ката дейност, които определят специфичния начин на организация на отношенията
между туристическия район и емитивните територии” ( Pellegrini 1968: 191–317).

Широк отзвук в научните среди предизвиква излязлата през същата година
студия „Географски задачи на туризма в Италия” на Джовани Мерлини (1907–
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1978). В нея се откроява засилено аналитично обяснение на връзките между чове-
ка и природата, които видоизменят географското пространство и го адаптират към
туризма. Тези трансформации, според Мерлини, които променят не само стопанс-
кия облик, но и естествената и културната среда, трудовите навици и стила на жи-
вот на местното население, ориентират туристическата география към три съще-
ствени задачи: а) изучаване на туристическото търсене, съобразявайки се с влия-
нието на природните, икономическите и психологическите фактори; б) изследване
на новите туристически локализации с прогнозиране на тенденциите в тяхното раз-
витие; в) адаптиране на туризма към спецификата на местните ландшафтни форми,
където той се е развил, а впоследствие и адаптирането на самия ландшафт към
туристическата дейност. Мерлини определя като най-значима последната задача.
Посредством ангажирането с нея Географията на туризма се трансформира в дей-
ствително приложна дисциплина (Merlini 1968: 1–30). В рамките на студията се от-
деля значително внимание и на отношението на географията към конструктивните
аспекти, засягащи благоустройството на туристическата среда. Споменатите при-
носи на Мерлини дават основание той да се смята за един от пионерите, които
залагат основите на туристико-валоризационната проблематика в Италия.

През 70-те и 80-те години географските изследвания върху туризма в Италия
се разширяват значително, което предполага, че географията на туризма навлиза в
период на своето научно утвърждаване. На туризма започва да се гледа в страте-
гически план, за което свидетелства присъствието му като интегрална част в реги-
оналните изследвания. Туристикогеографската проблематика навлиза трайно в изя-
вени академични центрове като Рим, Милано, Триест, Флоренция, Болоня, Торино,
Палермо, Генуа, Бари и др. Това е една от причините създадената към Междуна-
родния географски съюз „Работна група по география на туризма и рекреацията”
да проведе именно в Италия няколко международни научни конференции: „Туризмът
и регионалния живот в Средиземноморието” през 1973 г. в Таормина; „Туризмът
и границите” през 1978 г. в Триест; „Туризмът и малките острови” през 1982 г.
в Липари. През този период се появяват и първите учебно-методични издания в
тази област. Особена популярност придобива учебникът „Туристическа геогра-
фия” на Лучано Мерло, издаден през 1976 г. Отличавайки се предимно с емпирич-
но-описателен характер, той се налага като помагало в подготовката на екскурзо-
водни кадри в специализираните висши институти. Описателният подход има воде-
ща функция както по отношение на съдържанието, така и по отношение на изведе-
ната дефиниция от автора за предмета на географията на туризма: „онзи клон от
географията, който изучава разположението и описанието на местата, представля-
ващи интерес за туризма, най-вече по отношение на техните естествени и мону-
ментални характеристики, на традициите и атрактивността, на районите, в които се
намират, на системата от комуникации, осигуряващи достъпността и връзките”
(Merlo 1976: 10). Интересно е да се отбележи, че близо 8 години по-рано, в своя
публикация за авторитетното швейцарско списание „Revue de tourisme” Мерло дава
значително по-адекватна трактовка, уточнявайки, че „географията на туризма вече
далеч не се отъждествява само с описателната функция на туристическите мест-
ности и зони, но и като оперативна наука, изучаваща пространствените особености
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на икономическите, социалните, комуникационните и инфраструктурните ресурси с
ориентация към локализационните аспекти на новите туристически потребности”
(Merlo 1969: 42). Трябва да отбележим, че това значително по-издържано в конст-
руктивно отношение определение намира реално потвърждение в спецификата на
проблемните изследвания през този период, засягащи географските аспекти на ту-
ризма както в Италия, така и в чужбина. По отношение на положението и на стату-
та на географията на туризма същият автор я извежда като автономно направле-
ние, но отворено към взаимодействие с икономическата и физическата география.

С принос в теоретичното обяснение на географските насоки в туристическата
проблематика се откроява именитият триестки географ Ернесто Масси (1909–1997),
придобил известност като един от класиците на италианската геополитика. Той
разширява предмета на географията на туризма със следните акценти: поглед върху
отделните социални групи, имащи отношение при използването на пространството;
оценка на конфликтите на териториите върху пространственото планиране; изуча-
ване на взаимовръзките между туристическото търсене и особеностите на места-
та за посещение. Туризмът, допълва още Масси, бидейки отявлен „консуматор на
територия”, поставя пред географията проблема с изследването на екологичните и
обществени равновесия, за да избегне последствията от стихийния туризъм (Massi
1977: 1–15). С последната насока в географската ангажираност на практика се по-
ставят основите на стремежа към реализация на устойчив туризъм.

Сред научните издания през 80-те години, обогатили теоретичното и проблем-
ното съдържание на географията на туризма, заслужава да бъдат споменати: мо-
нографията „Туристическите пространства” на Калоджеро Мускарà (Muscarà
1983), в която се акцентира на географските особености в туристическото търсене
и предлагане; сборникът „Туризмът как и защо. Модел на географско и психо-
логическо изследване”, под редакцията на Дж. Корна Пеллегрини и А. Фриджерио,
посветен на широк кръг от въпроси, засягащи географските насоки в изследването
на туристическия феномен ( Pellegrini, Frigerio 1985).

Значима следа в историята на библиографската литература по география на ту-
ризма в Италия оставя Джорджо Валусси (1930–1990) с няколко научни труда в перио-
да 1974–89 г, сред които и участието му като главен координатор в разработването на
Стратегическия проект „Туризмът в Италия – Североизточен полюс” (Cameri 1991:
434). От гледна точка на теоретизацията и синтеза в науката, с фундаментален харак-
тер, се установява неговата студия „За една география на туризма в Италия” от
1986 г., в която прави широк хронологичен разбор на географските изследвания върху
туризма (Valussi 1986: 14–37). В търсене на отговор на актуалния въпрос какво пред-
ставлява модерната География на туризма, която да отговаря на съвременните по-
требности от развитието на туристическата дейност, той насочва нейния предмет към
„пространството, в което се развиват емитивните и активните райони на рекреацията и
свободното време, както и техните взаимовръзки, в рамките на динамичните отноше-
ния между създаването и потреблението на туристически ресурси” (Ibid: 16).

През последните 20 години развитието на географията на туризма в Италия
бележи траен изследователски интерес. На базата на натрупаното емпирично и
теоретично знание се появяват забележителни учебно-методични трудове, ориен-
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тирани към новите предизвикателства в динамиката на туризма. От географска гледна
точка, според Ф. Бенкардино и М. Прециозо, изследванията на туризма в съвремен-
ността търпят дълбоки изменения съобразно постмодернистичната парадигма.
Вследствие на това се изменя проучвателната нагласа и интерпретацията на някои
негови аспекти. Авторите констатират, че се заражда „нов начин за правене на гео-
графия на туризма”, който все по-малко се интересува от количествените отношения
за сметка на участието на регионалните субекти (държави, регионални структури,
консорциуми, локални обединения, фондации), политиките и инструментите за разви-
тие на туризма (директиви, регионални стратегии, институционални програми). Тази
концептуална еволюция е причина за появата в туристическия лексикон на термини
като: туристическа индустрия, туристически образ, туристически ландшафт,
устойчив туризъм и др. (Bencardino, Prezioso 2007: 11).

Първият труд, заложил основите на тази съвременна поредица от академични
издания и сдобил се с висока научна оценка, е учебникът „География на туриз-
ма” от 1990 г. на Пиеро Инноченти, който претърпява 6 последователни издания. В
него се забелязва широка описателна трактовка на понятийно-терминологичния
апарат, методите на изследване и пространствените модели, обясняващи развити-
ето на туризма (Innocenti 2002).

Като следствие от настъпилите геополитически трансформации в края на ХХ
в., очертаващи все по-мащабно проявление на проблемите от политически и иконо-
мически характер върху туризма в света, се появява монографията „Простран-
ствата на другите места” на М. Фрегонезе и К. Мускара (Fregonese, Muscarà
1995). В нея се дава широк прочит на взаимодействието между туризма и глобал-
ните социално-икономически процеси.

През 2006 г. излиза „Учебник по география на туризма” на Лоренцо Баньоли
(Bagnoli 2006), в който се откроява оригинална тематична структура, последователно
подчертаваща връзките на туризма с икономическата и политическата, социалната и
природната география. Не по-малка оригиналност, на основата на проблемния под-
ход, може да се присъди и на учебното пособие „География на туризма” на Филип-
по Бенкардино и Мария Прециозо (Bencardino, Prezioso 2007). Подобаващо внимание
в него е отделено на някои съвременни аспекти от социален, политически, интеграци-
онен и маркетингов характер, чието въздействие е тясно преплетено с пространстве-
ните измерения на туризма. Самият туризъм е дефиниран от двамата автори като
„географски феномен, обединяващ движението на хора, стоки и пари, който променя
статута на местата и създава икономически ефекти на преразпределение между
емитивни и рецептивни територии, а следователно и на ефекти от пространствен,
икономически и социален характер от широко значение” (Ibid: 8)

Със задълбочено теоретично съдържание се отличава монографията „Туризъм и
география” на Марио Казари (Casari 2008), в която се засягат фундаментални аспекти,
обясняващи историческото и съвременното отношение на географската наука към ту-
ризма; туристическите движения и формирования в пространството, както и моделите
на туристическа локализация. От географска гледна точка като съществени актуални
моменти може да се посочат разделите, посветени на съвременните разбирания за
устойчив туризъм и субектите на туристическото планиране и управление.
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Географски интерес с ценен методологичен характер притежава монографията
„Градски туризъм. Между локалната идентичност и глобалната култура” на
Армандо Монтанари (Montanari 2008). Тя е първото по рода си в Италия цялостно
научно изследване, посветено на градовете като субекти, концентриращи потенциала и
определящи тенденциите в туристическото развитие. Изведени са важни закономерно-
сти от пространствен характер, които засягат планирането, маркетинга, туристически-
те миграции, ресурсите от разностранно значение и организацията на големи събития,
оказващи въздействие върху формите и начините на развитие на градския туризъм.

Придържайки се към цялостното историческо развитие на географията на
туризма в Италия, би било съществен пропуск, ако не се споменат и някои превод-
ни монографични издания на чуждестранни (предимно френски) автори, оставили
дълбока следа в нейната концептуализация на национално равнище. По-известни от
тях са: „Туризмът днес” на Дъглас Пиърс (Pears 1989); „География на туризма и
рекреативните дейности” на Жан-Мишел Девай и Емил Фламен (Dewailly, Flament
1996), представящ туризма от позициите на регионалната и системната парадигма;
„География на туризма. От посещаваното към потребяваното простран-
ство” и „От потребяваното към управляваното пространство” на Жан-Пиер
Лозато Жиотар (Lozato-Giotart 1998; 2008), отличаващ се със задълбочени описа-
телни и типологични характеристики на туристическите територии.

Глава ІІІ. Концептуални и проблемни насоки
в съвременната туристикогеографска област

3.1. Туристическото пространство. Същност и типологични измерения
Традиционен предмет на дискусия в географията на туризма е проблемът,

свързан с дефинирането и типологията на туристическите пространства. В рамки-
те на италианската школа той се отличава с някои специфични черти. Открояват се
разностранните интерпретации на въпроси, засягащи критериите за определяне на
дадено пространство (място, район, зона) за туристическо, както и съчетанието
между компонентите, спомагащи за тяхната йерархична, класификационна и типо-
логична диференциация.

Като най-популярен подход в типологията на туристическите пространства в
италианската география на туризма се е утвърдил функционалният, по силата на
който се отделят морски, балнеолечебни, планински, градски, селски и други тури-
стически територии. По традиция, когато в концептуален план се говори за турис-
тически райони или туристически центрове, се имат предвид тези туристически
пространства, които притежават рецептивен (приемащ) по отношение на туристо-
потока характер. Според класика на италианската география – У. Тоски, обаче ту-
ристическият район следва да се възприеме в три различни аспекта:

– според ролята, която играе в туристическото движение: емитивен,
рецептивен и транзитен туристически район;

– като икономически район, в който туристическият феномен преоблада-
ва над другите икономически дейности;
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– като традиционен или административен район, в който туристичес-
ката дейност се откроява със своите особености (Toschi 1957: 443-470).

С възприемане на подобна типологичната основа, но проблемно обвързана с
културните и психологическите фактори, които пораждат мотивите за туристичес-
ките пътувания, Б. Ниче различава три типа туристически райони – потенциален,
реален и административен, като в известен смисъл усъвършенства класификация-
та на Тоски (Nice 1965: 264).

Друг италиански географ – Емилио Биаджини, в стремеж да обхване всички
пространствени аспекти, които въздействат върху туристическото районообразу-
ване, дава подробна, но прекалено обемна дефиниция за туристическия район: „част
от територия, притежаваща способността да привлича човешки потоци, които пре-
бивават в него и харчат своите доходи, заработени на друго място; пространство
притежаващо общи черти в типологията на ресурсния си потенциал с разпознавае-
ма културногеографска индивидуалност, със собствена градска йерархия, базира-
на на туристическото обслужване и притежаваща образ, чиято привлекателност
може да се основава на естествените, културно-историческите и професионално-
икономическите ресурси, поощрявани от местния авторитет или от туристическите
оператори” (Biagini 1986: 7).

Твърде широкообхватно определение за туристическия район, през призмата на
системния подход, дава и Пиерпаоло Симунут: „териториална област, снабдена с
определен потенциал, благодарение на наличието на естествени ресурси или такива,
създадени от човека, към които периодично се отправят туристически потоци, за-
раждащи се предимно в урбанизираните ареали; област, в която туристът изразходва
една част от своето свободно време и доход; място, където туризмът въздейства
посредством разнообразните си проявления върху комплекс от естествени, икономи-
чески и социални условия, променяйки ги и интегрирайки се с тях и е определящият
фактор, който спомага за хомогенността и единството на целия този микс от хетеро-
генни елементи (Simunout 1987: 67). Само при реализацията на всички от горепосоче-
ните условия, според автора, може с увереност да се говори за туристически район
със собствена индивидуалност, която да го отличава от останалите.

От представените дефиниции на утвърдени специалисти ясно личи неедноз-
начното тълкуване на туристическия район – едно от концептуалните понятия в
географията на туризма. Различна, по отношение на смисловата интерпретация на
това понятие, трактовка дава Л. Баньоли. Според него разбирането за туристичес-
кия район като резултат от многоаспектната проява на туризма върху простран-
ството е силно мутирало във времето и има прекалено размити граници. Той твърди,
че то „не отговаря на потребностите на постмодерната география на туризма, коя-
то измества тежестта от туристическия район към туристическото място – по-
всеобхватно понятие, притежаващо широко културно и субективно съдържание,
обхващащо както туристическото търсене, така и туристическото предлагане в
неговото образно възприемане”. По отношение на туристическото движение Бань-
оли констатира, че на Земята почти няма място, където да не е стъпвал турист,
възприемайки в този смисъл целия свят като реално съществуващ рецептивен ту-
ристически регион. От гледна точка на съвременната мобилност, от друга страна,
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авторът пояснява, че „всички ние сме бивши или потенциални туристи”, което пре-
връща света и в емитивен туристически регион (Bagnoli: 10–14).

Определянето на същността на туристическото пространство в конструкти-
вен план има важно значение за решаване на проблема с районирането. Във връзка
с това някои съвременни автори виждат обособяването на туристическите райони
и диференцирането им по предметно и функционално предназначение в географски-
те различия на ландшафтното своеобразие (природно и антропогенно), които опре-
делят желанията и очакванията на туристите. В подобен знаковообразен аспект
Клаудио Минка дефинира туристическото пространство като „среда на рефлексия,
възприемането на което е възможно с помощта на формализация в семиотичен и
когнитивен план” (Minca 1997: 511–512).

Със задълбочени размишления върху същността на туристическото простран-
ство се откроява М. Казари. Според него ареали с туристически възможности са
„онези участъци от територията, чиято концентрация от естествени и обществени
възможности, обусловени от различни елементи, способства за привличане на ту-
ристи от други ареали” (Casari 2008: 100). Като най-важни критерии при отделянето
на туристическите райони Казари извежда туристическите функции на ареала, обус-
ловени от ресурсите от природно (характер на брега, релеф, климат) и антропоген-
но естество (историческо ядро, особености на гостоприемството, транспортна до-
стъпност, важни местни събития и др.).

На базата на системната парадигма М. Казари представя туристическия район
като взаимосвързана структура-система, съставена от ядро, периферия и сфера на
експанзия. Ядрото се отъждествява с историческия център, където в най-голяма
степен е инициирано възникването на туристическия район. Периферията се обяс-
нява като пространство на мултиплициране на дейностите от центъра, но с по-нисък
интензитет. Сферата на експанзия се отъждествява с пространството, обусло-
вено от специфични характеристики, които правят туристическия район динамичен
и податлив на промени, а границите му размити. В рамките на туристическия рай-
он, като по-малки пространствени формирования, Казари отделя туристически „ди-
стрикти” (окръзи), образуващи мозайката от регионално разнообразие. Техни раз-
граничителни характеристики са: дял на обслужващия сектор в общата структура
на стопанството; качеството на материално-техническата база; туристическата
специализация; туристическите маршрути; образът на пространството, формиран
от регионалната идентичност (Casari 2008: 110–122).

Интересна теза относно туристическото райониране развива Фабиана Калле-
гари, която поставя акцент върху първостепенното значение на културните ресурси
в способността им да типологизират и определят границите на туристическите рай-
они. Тази авторка определя спецификата на културната среда дори като „операти-
вен инструмент” при индивидуализацията и проектите за иновативно развитие на
териториите. Смисълът на подобна проектна дейност, насочена към разкриване на
възможностите за валоризиране на богатствата, с които разполага конкретен гео-
графски ареал, е постигане на известна „туристико-ландшафтна регионализация”.
Тя от своя страна се възприема за определяща в разкриването на местното своеоб-
разие и регионалната туристическа марка (Callegari 2005: 819–832).
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В проблемната област, засягаща типологията на туристическите простран-
ства, като предметна дейност на някои съвременни италиански автори (Дж. Бетто-
ни, Р. Джеммити и др.) се забелязва силно влияние на френската географска школа,
преди всичко трудовете на Ж.-П. Лозато-Жиотар и Ж.-М. Девай. Например, спо-
ред спецификата на пространствената организация на туристическата дейност, в
научните анализи могат да се срещнат туристически райони от поливалентен (ком-
плексен) или специализиран (монообслужващ) тип, както и такива от спонтанен или
организиран характер (Gemmiti 2006; Bettoni, Appunti di geografia del turismo…). Пос-
ледните видови диференциации на туристическите райони следят факторното вли-
яние в разнообразието на предлаганите туристически услуги и мащаба в простран-
ствената организация на туристическата дейност.

3.2. Концепцията за туристическия образ
През последните години в развитието на географията на туризма се наблюдава

повишена ориентация към културната тематика, ангажираща изследователската дей-
ност все повече с изучаване на географските стереотипи, битуващи в общественото
съзнание в миналото или в настоящето. Техният произход е резултат както от разли-
чията в средата на формирането им, така и от наложилите се норми на възпитание,
образование, възприети социални модели и др. Засилен интерес към това хуманис-
тично направление в обществената география на Италия се установява от 60-те го-
дини на ХХ в. (макар неговите основи да водят началото си от края на ХIХ в. с
развитието на посибилизма) с явно предпочитание към субективните перцепции на
средата в замяна на обективно съществуващата реалност на изследване. Съдържа-
телно определение на нейния предмет дава бившият президент на Международния
географски съюз – Адалберто Валлега (1934–2006). Според него „в центъра на този
процес не се търси толкова районът или локализацията, колкото емоцията, провокира-
на от любовта към мястото (топофилията) и не толкова закономерността причина–
ефект, колкото творчеството и представите; не толкова територията и пространство-
то, колкото мястото и неговата символика“ (по Casari 2008: 10).

Концепцията за туристическия образ определя съдържанието на т. нар. тери-
ториален маркетинг, основаващ се на семиотичната интерпретация на идеализира-
ното място за почивка. Тази изследователска област, предизвикваща все по-силен
интерес за географията на туризма, се доближава, а в някои случаи се припокрива
с „брандинга”, или създаването на туристически имидж на мястото, с които задачи
се занимават основно икономисти маркетолози. В представянето на регионалната
идентичност на туристическото пространство в италианската география на туриз-
ма се използва и френският термин „milieu”, който буквално означава „среда” или
„обстановка”. В една от задълбочените научни публикации по тази тема италианс-
кият географ Чезаре Емануел определя процеса на валоризация на „туристическа-
та среда” като „съществен методологичен и аналитичен преход, който е способен
да повлияе върху организацията на туристическата дейност” (Emanuel 1994: 1–20).

Подобаващо внимание на туристическия образ в методологичен аспект от-
дава Л. Баньоли. Той представя процеса на образно формиране като резултат от
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въздействието на местния туристически потенциал и на съвременните дейности,
свързани с неговата валоризация: ВИП посещенията, които биват съзнателно ин-
терпретирани от туроператорите за имиджа на дадено място; литературните тури-
стически представи, засилващи емоционалните елементи в създаването на „турис-
тическия климат”; значението на масмедиите, пътеводителите и културните про-
яви в повишаване на регионалната известност; развитието на туристическата кар-
тография, стимулираща създаването на образни модели за редица дестинации
(Bagnoli 2006: 122–151). От съществена важност за изграждането на туристически
образ на определена територия, според него, е избирането на топоним, който да
символизира престижа на туристическия ресурс и да даде географско име на реги-
оналната идентичност. В този смисъл туристическият образ е винаги обвързан с
определена топонимика, която определя „достойнството” на мястото и е съставна
част от неговия конкурентен потенциал.

В хода на туристическо развитие обаче образната топонимика може да мути-
ра в позитивна или негативна насока. Към първата спадат провеждането на големи
събития (олимпиади, световни първенства, обществени форуми) и различните ва-
лоризационни техники по благоустройство на средата – създаване на паркови про-
странства, ограничаване на трафика, разнообразяване на предлагания туристичес-
ки продукт, оптимизиране на ценовата политика, повишаване на сигурността, разра-
ботване на рекламна стратегия и др. Към втората – еднообразието (банализация-
та) или силното антропогенизиране на туристическата територия, наподобяващо
недъзите на урбанистичната среда. Доказателство за подобна негативна еволюция
на туристическия образ са термини от рода на „марбеялизация” и „балеаризация”
(свързани съответно с испанските туристически райони на Марбея и Балеарските
острови), използвани като синоними за хаотично развитие на туристическите ареа-
ли, водещи до бързо насищане и упадък. В посочените случаи образът на туристи-
ческия ландшафт се насища с банализирано или двусмислено съдържание, вклю-
чително и като резултат от употребата му в масовата култура (телевизия, интер-
нет). В подобен случай, според К. Минка, той се нуждае от „деконструкция”, за да
се композира наново и се покаже друг тип на легитимация (Minca 1997: 520). Прила-
гането на тази интерпретационна техника цели промяна на представите за туристи-
ческия район сред потенциалните туристи. Де-реконструкцията позволява да се
определят като част от процеса на валоризация на туристическия ландшафт, който
е всъщност обекта, носител на масовите представи. От гледна точка на практи-
ческата целесъобразност, тази дейност би следвало да се насочи предимно към
туристически райони, които са в критичен стадий на хуманизация на туристическа-
та среда (ако използваме терминологията от модела на Ж.-М. Миосек за еволюци-
ята в развитието на туристическите територии), а също и към райони, възприемани
с известен негативизъм в обществото.

В обширна студия, посветена на същата проблематика, Дàвиде Папотти
отъждествява процеса на териториален маркетинг с конструиране на „семиотични
ландшафти”, представящи един от най-нагледните аспекти в туристическата при-
влекателност на мястото. Изразявайки се метафорично, той го определя като про-
цес на „иконографична привлекателност”, която има пряко значение върху „здраве-



190

то на телесната система на туристическата територия” (Papotti 2006: 295–296).
Авторът подчертава съвкупното въздействие, което пресъздаденият туристичес-
ки ландшафт оказва върху развитието на транспорта, рецептивните структури, ту-
ристическите иновации и инвестиционната дейност.

Подобно становище относно въздействието на туристическия образ към ту-
ристопотоците изразява и М. Казари, определяйки го като „инструмент за пресъзда-
ване на информацията в общественото съзнание”, посредством ментална картина,
подвластна на перцепции, идеи и лични впечатления (Casari 2008: 38). В процеса на
изграждане на туристическия образ Казари разграничава няколко концептуални нива,
групирани в 3 стадии:

– първичен, основаващ се на информация от пресата, медии и лични контакти;
– индуктивен, определен от туристическата информация на каталози и ту-

ристически агенции;
– комплексен, включващ горните два, но и придобит от посещение на мяс-

тото (Ibid: 38–39).
Съобразно цитираните становища на водещи италиански автори с голяма уве-

реност може да се твърди, че създаването на териториална символика и туристи-
чески образ е от съществено значение за атрактивността на местата с потенциал
за развитие на туризъм. В конструктивен план обаче повечето от изследователите
са категорични, че при избор или конструиране на туристически символи е необхо-
димо да се акцентира върху оригиналността и онези елементи, които оказват съвкупно
въздействие при цялостното възприемане на регионалния туристически портрет.
Подобен подход е приложен при разработването на карта на регионалните девизи и
логотипи на италианските области, включена в годишния доклад „Туризъм и тери-
тория‘ 2007” на Италианското географско дружество. Двадесетте администра-
тивни области са откроени със свой специфичен символ и туристическо мото (фиг.
2). Имайки предвид, че всички области на Италия имат съществен потенциал за
развитие на туризма, авангардността на подобни туристически послания е обвързана
най-вече с охудожествяването на регионалната действителност. В географски ас-
пект валоризацията обхваща пространството на целия район, за сметка на един или
няколкото утвърдени туристически центъра, като същевременно отправя скрито
послание, способно да предизвика интереса на потенциалните туристи.

3.3. Учението за туристическия ландшафт
Динамиката в интеграционните връзки и засилването на синтеза между гео-

графските науки в съвременността е причина ландшафтът да се отъждествява не
само с географията на природните комплекси, но и с пространствените съчетания
на населението и неговите творения в тясна връзка с естествената среда. Това се
потвърждава от все по-широкото използване в научните изследвания и в практика-
та на понятия като антропогенен, културен, природно-антропогенен, а напоследък и
туристически ландшафт.

В италианската география се утвърждава интерпретация на ландшафта, обе-
диняваща природните и обществените елементи и процеси в географската среда.
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Легенда: 1 – Доли-
ната на Аоста „Красива е
винаги”; 2 – Пиемонт
„Открийте го сега”; 3 –
Ломбардия „Не ще Ви
стигне някога” 4 – Трен-
тино „Отвъд очаквания-
та”, Алто Адидже „Разно-
образие, което примам-
ва”; 5 – Венето „Между
земята и небето”; 6 –
Фриули Венеция Джу-
лия „Гости на уникални
хора”; 7 – Емилия Рома-
ня „Земята с душа”; 8 –
Лигурия „Земята от
море”; 9 – Тоскана „Ка-
чеството на посрещането
е в добри ръце”; 10 – Ум-
брия „Зеленото сърце на
Италия”; 11 – Марке „Ита-
лия в един район”; 12 –
Лацио „Лацио, който не
очакваш”; 13 – Абруццо
„Съживи своя характер;
14 – Молизе „Земя на от-
крития”; 15 – Кампания
„Земя в светлината на
Слънцето”; 16 – Пулия;
17 – Базиликата; 18 –
Калабрия „Идентичност
Калабрия”; 19 – Сицилия
„Земя, която разказва”;
20 – Сардиния „Почти
континент”.

Източник:  Rapporto annuale 2007. Turismo e territorio. L‘Italia in
competizione. Roma: Societа Geografica Italiana, 2007.

Фиг. 2. Туристически символи и мото на италианските области
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Той се възприема като „съвкупност от природните елементи в съчетание с истори-
ческите компоненти и човешкото присъствие на територията” (Vallega 2001: 554).
Засиленият интерес към ландшафтната проблематика става причина през 1999 г.
да се организира дори „Национална конференция за ландшафта”, под патронажа на
Италианското географско дружество, на която темата за туристическия ландшафт
е една от водещите. Подобна тематика е обвързана със съвременните тенденции
на хуманизация в географията, посредством по-широкото приложение на методоло-
гичния инструментариум на културната география, включително в аналитичната
интерпертация на туристическото пространство. Туристическият ландшафт се ус-
тановява като приоритетна област на изследване в италианската география на ту-
ризма, който още У. Тоски дефинира като „централна концепция” в изследванията,
понеже туристическата дейност се обуславя от преобразуванията, които предлага
мястото за посещение.

Научната и практическата значимост на изследванията за ландшафта в тури-
стикогеографските анализи е предмет на професионален интерес от страна на ут-
върдени специалисти в туристическата география на Италия. Според Б. Ниче ту-
ристическият ландшафт е „рамката на впечатлителна проява, която определя една
от географските черти на туризма” (Nice 1964: 252). Д. Мерлини от своя страна
посочва, че „ландшафтът е хармоничен комплекс от хората и компонентите на при-
родната среда и е използваемото икономическо благо, което има своя стойност и
следователно може да носи печалба” (Merlini 1968: 2). Съобразно неговото ефек-
тивно използване за целите на туризма, Мерлини извежда две важни препоръки: 1)
прилагане на дейности, насочени към неговото „одухотворяване и съживяване”; 2)
избягване на насилственост и ирационалност при неговото поетапно хуманизиране,
а търсене на хармония между обществото и природата. Втората препоръка има за
цел опазване на ландшафтната ценност в хода на туристическата й експлоатация,
за да се избегнат дейностите, които ще доведат до неговия упадък. Разсъждавай-
ки задълбочено за значението на ландшафта като първостепенен туристически
ресурс, Мерлини стига до заключението, че „туризмът се ражда от ландшафта”,
въз основа на което „истинският проблем на географията на туризма не е свързан с
разпространението или локализацията на човешките дейности, а с вмъкването им в
рамките на ландшафта и адаптирането на самия ландшафт към масовия туризъм
(Ibid: 17–18).

Със задълбочено изучаване на ландшафта, конкретно на значението му за
науката и практиката, се отличава флорентинската географска школа2. Обобщена
трактовка с отчитане на символичните аспекти, които го характеризират, дава Ла-
ура Касси: „културно богатство и ресурс, обединяващ в органична система хетеро-
генни категории за развитието на икономиката” (респективно на туризма – бел.
авт.) (Cassi 2005: 295–303).

В изследване, посветено на ролята на ландшафта за устойчивостта на турис-
тическата среда, Елио Мандзи утвърждава, че ландшафтният ресурс позволява да
бъде изграждан и програмиран в перспектива за туризма, като това важи особено
2 Видни представители са  А. Сестини, А. Валлега, Л. Ромбай, П. Инноченти, Ф. Каниджани, Б. Веккио,

Г. Чампи, К. Греппи
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за тези места, които притежават известна привлекателност и разнообразен потен-
циал. Авторът дава примери от Южна Италия, където приморските и селските
ландшафти успешно се допълват от ареалите на качествените вина, археологичес-
кото наследство или вулканичните ландшафти, чието териториално съчетание спо-
собства за разширяване на туристическото предлагане (Manzi 2001: 394–400).

Подобно отношение към туристическите ландшафти за развитието на устой-
чив туризъм застъпва и Ернесто Мадзетти. Туристическият ландшафт, възприеман в
своя дълбок културен смисъл, се окачествява от него като „географско благо, из-
граждащо ДНК-то на регионалната идентичност” (Mazzetti 2005: 282). Привеждайки
конкретни примери от туристическия потенциал на Италия авторът пояснява, че имен-
но разнообразието в концентрацията на компоненти като: морски крайбрежия, градо-
ве, острови, планини и езера, създава „изживените моменти” за плеяда литературни
творци и хора на изкуството, които поставят началото на „средиземноморския мит”.
В случая Мадзетти има предвид ролята на изкуството, която трансферира културни-
те образи от миналото, показвайки ландшафта с определен културно-исторически
колорит, който създава мозайката от „топографски емблеми” в туризма.

В прагматичен план Е. Мадзетти предлага конкретни насоки за повишаване
стойността на туристическите ландшафти, които биха спомогнали за съхраняване
на сполучливата им туристическа експлоатация: а) ревитализация на ландшаф-
тите в зрелите туристически райони (Лацио, Емилия Романя, Кампания, Южен Ти-
рол), с цел стимулиране на равновесието посредством алтернативни форми на ту-
ризъм (културен, селски и др.), съобразно възможностите на регионалното своеоб-
разие; б) индивидуализация на ландшафтите в новите туристически райони,
съгласно туристическия им потенциал и особеностите на демографско-урбанис-
тичната среда. Така например за високо урбанизираните ареали на Пиемонт и Лом-
бардия се предлага индивидуализацията им в туризма с дейности, свързани със
спорта (по-специално голфтуризма), които да съответстват на потребностите на
градското население. За области като Сицилия, Пулия, Калабрия е препоръчително
прироритетно развитие на проекти, свързани с кулинарните традиции и балнеолече-
нието (Mazzetti 2005: 287–291).

3.4. Концепцията за устойчив туризъм
Своевременното, а напоследък превърнало се и в постоянно увлечение в ака-

демичните среди е лансирането на идеята за устойчив туризъм, която по същество
е проблемно обвързана с концепцията за устойчиво развитие. В реализацията на
туризъм, базиран на критериите за устойчивост, най-общо се приема, че той трябва
да бъде екологически устойчив за дълъг период от време, икономически целесъоб-
разен, етически и социално отговорен към потребностите на местното население.

Обективно погледнато, днес няма туристическа програма, план или проект,
който да не се придържа към концепцията за устойчиво развитие. И понеже устой-
чивото развитие е протекционистична спрямо средата идеология, туристическото
развитие няма как да не отчита промените в климата, изчерпването на ресурсите:
вода, чист въздух, гори, диви животни; негативните последствия от урбанизацията,
които застрашават естествения ресурс за неговото пълноценно развитие. От друга
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страна, демографският прираст, развитието на транспорта, експанзията на турис-
тическия пазар и разширяването на предлаганите туристически услуги увеличават
многоаспектния антропогенен натиск върху пространството, развиващо туризъм,
поставяйки сериозни императиви пред неговото бъдеще. Като резултат от съвкуп-
ното въздействие на изброените фактори туристическата дейност бива пренасоч-
вана към устойчивост на своето развитие. Тази тенденция, според М. Казари, озна-
чава „да се окаже цялостно влияние върху поведението на стотици единични или
взаимосвързани субекти, за да бъдат обединени в един общ идеен проект с колек-
тивна съпричастност към защита на средата и съдействие за развитие на т.нар. от-
говорен туризъм“ (Casari 2008: 170). Тоест в прехода към устойчивост туризмът е
необходимо да бъде още отговорен (целящ защита на природния и културния потен-
циал) и географски съвместим (установяване на потребление, съответстващо на осо-
беностите и капацитета на ресурсите, които да не водят до тяхното похабяване).

В условията на непрестанен интерес към концепцията за устойчив туризъм в
научните изследвания в Италия не липсват и резервирани оценки по отношение на
нейния потенциал за реализация. Така например, Е. Мандзи констатира, че тенден-
цията към устойчивост, тясно зависима от негативните процеси на съвременната
глобализация, се превръща в „модно занимание”, в което се предлагат предимно
стари рецепти с актуализирано звучене. И макар да е в повечето случаи полезно, а
понякога действително необходимо, устойчивото развитие, констатира той, е „уто-
пия, но все пак една необходима утопия” (Manzi 2001: 390). Подлагайки на обектив-
на оценка неговото твърдение, засягащо перспективите в реализацията на устой-
чив туризъм, то несъмнено ще се сблъскаме с утопичната му същност, понеже
субектите на туризма (туристически компании, райони, държави и др.), водени от
стремежите си към постоянно усвояване на средата и усъвършенстване на услуги-
те, са въвлечени в непрестанна конкурентна борба за влияние върху туристопото-
ците. В цялостен план подобни процеси правят туристическата система динамична
и нестабилна, което поставя под въпрос нейната устойчивост (екологична, иконо-
мическа, културна, потребителска и т.н.).

Целенасочено решение в прехода към устойчив туризъм предлага М. Казари
(Casari 2008: 173–182). Той извежда няколко индикатора, чиито относителни количе-
ствени величини позволяват да се говори за неговата реализация. Тези индикатори са:

– периодичното количество на туритопотока не трябва да надвишава допус-
тимия брой души, определен от поемния рекреационен капацитет на турис-
тическата территория;

– известен относителен дял от консумираната електроенергия е необходимо
да бъде добиван от алтернативни енергоизточници;

– известен относителен дял от твърдите отпадъци от туристическа дейност
е необходимо да отива за рециклиране;

– извършване на системен мониторинг върху климата, водния потенциал, при-
родните и културни ландшафти на средата, поддържайки тяхното естествен-
но състояние;

– поддържане на относителен дял от защитени територии в определен турис-
тически район;
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– устойчивост на стопанското развитие на туризма по отношение преодоля-
ването на сезонността;

– устойчивост в привлекателността на туристическия образ на територията.

3.5. Взаимодействието геополитика – туризъм
Като все по-актуална област на изследване се утвърждава значението и вли-

янието на геополитическия фактор върху отделни аспекти на регионалното разви-
тие на туризма. Предмет на научен интерес в рамките на това направление са
особеностите на политикоикономическата ситуация, геополитическото положение,
пограничните зони, междуетническите отношения, транспортната достъпност и
рискът от потенциални конфликти като социално напрежение, военни стълкновения,
терористични атаки. В съвременния етап на динамични промени при организацията
на туризма секторът изпитва въздействието на глобалните процеси и на повишени-
те изисквания на туристите при избор на дестинация. При тези условия геополити-
ческият фактор се изразява още в изострената конкуренция между самите обще-
ствени субекти (държави, райони, туроператори) в борбата за привличане на тури-
стически потоци.

В италианската география на туризма, особено през последните години, се
забелязва нарастващ интерес относно въздействието на геополитиката върху ту-
ризма, което говори за разширяване на проблемния характер на туристикогеограф-
ските изследвания. В тази насока Б. Менегатти прави цялостна съпоставка между
геотуристическата и геополитическата структура на света. Според него обществе-
ните представи за различни пространства, подхранвани от информацията, превръщат
туризма в точен и верен индикатор за геополитическата ситуация, поделяйки света
на богати (активизиращи туристическото движение) и бедни (приемащи) региони
(Menegatti 1996: 10). Посредством подобна генерализирана подялба на простран-
ството авторът има предвид не толкова географските различия в туристическия
потенциал, които определят привлекателността на територията, колкото диспропор-
циите в социално-икономическото равнище и произтичащите от него геополитичес-
ки контрасти.

Геополитическите проблеми се разглеждат дори на теоретико-методологично
равнище във връзка с безопасността на туристическото място, като им се отрежда
приоритетно факторно въздействие. Пример в това отношение е „Учебник по гео-
графия на туризма” на Л. Баньоли, в който на взаимодействието геополитика –
туризъм е посветен отделен тематичен раздел. Анализирани са основните геополи-
тически влияния, обобщени в редица примери: промените в движението на туристи-
ческите потоци, породени от разпадането на биполярния геополитически модел; ог-
раничената посещаемост на туристическите райони, които са в непосредствена бли-
зост до места с повишен риск от въоръжени конфликти или терористични атаки; пси-
хологическият ефект върху туристическата мотивация, който оказват военните обек-
ти, лимитрофните зони, митническите формалности и др. Баньоли определя геополи-
тическия фактор като „изключително важен, оказващ въздействие върху туристи-
ческите потоци още в зародиш, отколкото при дестинациите” (Bagnoli 2006: 39).
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Авангардна интерпретация, онагледяваща в дълбочина геополитическите ак-
центи на туризма като пространствен феномен, правят Джузеппе Беттони и Беат-
рис Жиблин в първото по рода си монографично издание в Италия – „Геополитика
на туризма”. Възприемайки геополитиката във възможно най-широк смисъл, като
„проява на съперничество за власт и влияние върху отделни пространства от стра-
на на различни обществени субекти”, авторите представят туризма като дейност,
двояко обвързана с нея. Първо, „защото реализацията на един туристически про-
дукт се базира на териториалната организация от различни социални и стопански
субекти, което допринася за антагонизма в нейното управление”. Второ, „защото
туризмът е по природа агресивен феномен, който, допринасяйки в по-голямата част
от случаите за богатството и благополучието на териториите, същевременно прово-
кира и нетърпимост сред част от местното население” (Bettoni, Giblin 2009: 9–10).
Авторите имат предвид не до там справедливия и лоялен процес на туристическо
усвояване на районите, богати на природни и културни ресурси, които провокират
разпалването на социални конфликти от различно естество. Те са последствия от
игнорирането на традициите и поведението на автохтонните общности и налагането
на нови правила на живот, поставящи ги в подчинено положение спрямо икономичес-
ките интереси на държави и корпорации. Подбраните в монографичното издание при-
мери осветляват разнообразни проблеми от регионален характер, доближаващи ги
до т.нар. вътрешна геополитика. Наред с анализираните щети от хищническото
използване на територията и влошаването на екологичното равновесие, се акцентира
и върху притискането на местното население, подложено в някои случаи на открит
геноцид. В подобен аспект туризмът е отъждествяван от двамата автори дори като
дейност от „неоколониален характер”, склонна да повиши опасността от културна
деградация и обезличаване на местната идентичност (Ibid: 25–27). Развиваната теза
от двамата автори провокира сериозна тревога, но дори и в не толкова крайна оценка
трябва да признаем, че вследствие на „туристическата експанзия” се появяват мно-
жество негативни явления както за самите туристически места, така и за потенциал-
ните посетители. Такива се установяват: изострените социални взаимоотношения,
криминализирането на туризма, създаването на терористични групи, които по съще-
ство формират комплекс от геополитически проблеми.

Глава ІV. Значими достижения в регионалните изследвания
върху туризма

Тази част от проучването е посветена на някои от по-известните съвременни
публикации по география на туризма в Италия, които, макар и засягащи различна
тематична проблематика, имат регионална насоченост. Те са ориентирани към из-
следване на различни аспекти на туризма в рамките на отделни курортни селища,
градове, области или страната като цяло. В разгледаните научни разработки, без
да имаме претенции за тяхната изчерпателност, сме откроили някои важни анали-
тични постижения с ценен теоретичен и практически характер.

Първият труд от най-представителните регионални изследвания в италианс-
ката школа, който заслужава да бъде посочен, е „Хидроминералните центрове в
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Италия” на Ералдо Леарди (Leardi 1978: 517–538). В него е направен комплексен
анализ на местата, развиващи балнеотуризъм в страната, изследвайки потенциала
на тяхната туристическа функция.

Със значим теоретико-методологичен принос в туристическата регионализа-
ция се откроява студията на Емилио Биаджини „Предложения за класификация на
туристическите места върху функционална основа. На примера на Северна
Италия” (Biagini 1986: 3–33). Изследването е насочено към разкриване простран-
ствената йерархия на туристическите образувания за нуждите на конкретни управ-
ленски задачи. За целта авторът възприема въздействието на туризма в икономичес-
кото пространство като фактор на регионализация чрез преразпределението на капи-
тални средства (инвестиции и доходи). Тяхното акумулиране под формата на матери-
ална база и инфраструктура, според него, „трансформира територията, като създава
туристически райони и центрове”. Разработката е инспирирана от теорията за „цент-
ралните места” на В. Кристалер (1893–1969), а методиката се базира на броя и обе-
ма на обектите, предоставящи туристически услуги, концентрирани в различни тури-
стически центрове на Северна Италия. Посредством техните количествени величи-
ни се калкулират сравнителни индекси за установяване на пространствено-йерархич-
ната композиция на туристическите места. В случая Биаджини използва индекс на
туристическа централност (ITC), който се прилага върху базовите (магазини за
сувенири, базари, селски магазини, картинни галерии, антиквариати, дискотеки) и не-
базовите туристически обекти (хотели, конгресни центрове, къмпинги, хостели, част-
ни квартири) за отделните места, развиващи туризъм:

където: s1 е съвкупният брой от единиците на даден обект (магазини, барове,
хотели и др.) в определен туристически център; р1 – поемният капацитет, равен на:

, където Т1 е абсолютният брой на единиците на същия обект в изучавания

район (в случая Северна Италия) (Ibid: 11).

На основата на индекса на централност, приложен върху 218 туристически
селища, авторът отделя 8 йерархични нива по отношение на базовите и 6 йерархич-
ни нива по отношение на небазовите туристически услуги, като очертава простран-
ствените параметри в туристическата поляризация. С определянето на възловите
туристически места от различен ранг се постига разкриване на географските гра-
ници в тяхната гравитация, нагледно очертавайки интегрираните туристически рай-
они (фиг. 3).

n

1

ITS = s1p1 ,

100

Т1

р1 =
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Легенда: 1 – Торино, 2 – Сестриере и Вал ди Суза, 3 – Валли ди Кунео, 4 – Вал д‘Оссола,
5 – Канавезе, 6 – Монферрато и Ланге, 7 – Вал Сезиа, 8 – Долината на Аоста, 9 – езерото
Маджоре, 10 – езерото Комо, 11 – езерото Изео, 12 – езерото Гарда, 13 – Варезотто, 14 –
културно-историческо ядро на област Ломбардия, 15 – Вал Брембана, 16 – Вал Камоника, 17 –
Валтеллина, 18 – Вал Веноста, 19 – Валле Изарко, 20 – Вал Пустерия, 21 – Вал Гардена, 22 – Вал
Бадия, 23 – Болцано, 24 – Вал ди Соле и Мадона ди Кампилио, 25 – Вал ди Фиемме, 26 – Вал ди
Нон, 27 – Вал Лагарина, 28 – Тренто, 29 – Агордино, 30 – Кадоре и Ампеццано, 31 – платото
Азиаго и района на Граппа, 32 – културно-историческо ядро на област Венето, 33 – хидротер-
мален район на Падуа, 34 – хидротермален район на Виченца, 35 – Венецианска лагуна, 36 –
лагуната на Каорле, 37 – устието на река По, 38 – лагуната на Марано и Градо, 39 – Карния, 40
– Тарвизиано, 41 – културно-историческо ядро на Фриули Венеция Джулия, 42 – ривиерата на
Триест и Карсо, 43 – хидротермален район на Павия и Виченца, 44 – Пармиджански хидротер-
мален район, 45 – хидротермален район на Болоня и областта Емилия Романя, 46 – културно-
историческо ядро на областта Емилия Романя, 47 – крайбрежията на Феррара, 48 – ривиерата
на Емилия Романя, 49 – Генуа, 50 – Вал д‘Авето, 51 – ривиерата на Фиори, 52 – Импрериезе, 53
– ривиерата на Алассио, 54 – Финалезе, 55 – Савона и околностите, 56 – Тигуллио и Райският
залив, 57 – Чинкуе Терре, 58 – заливът на Специя.

Фиг. 3. Пространствена йерархичност и регионална интеграция
на туристическите центрове в Северна Италия

(по отношение на базовите туристически услуги)

Източник: Biaggini E. Proposte per una classificazione dei centri turistici su
basi funzionali. La gerarchia dell‘Italia settentrionale. // QIGFEC, Universitа di
Trieste, 1988, 3, p. 18.
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Подобно на Биаджини задълбочено изследване в областта на районното пла-
ниране прави Пиерпаоло Симунут (Simunout 1987: 1–80). Основната разлика е в
това, че той не се опира на „централните места”, а на „теорията за периферията” на
Кристалер. Трудът му се отличава с изразен практико-приложен характер и засяга
туристическия район Кадоре на област Винето. В него се предлага методика за
определяне на йерархичността на туристическите центрове, с помощта на която е в
състояние да се разграничат водещите от спомагателните туристически терито-
рии. Същността й се базира на потенциала на всяка една от местните области в
рамките на туристическия район, чието въздействие е пряко или косвено свързано
с туристическата дейност. За целта се използват два регионално калкулирани ин-
декса за систематизиране броя на базовите и небазовите туристически обекти.

Първият индекс се определя от съвкупния брой на застъпените обекти за
отделните части на туристическия район (Tr), за да се установи специфичната ре-
гионална тежест (Pr) на всеки един от тях: Pr = 100      . По този начин се извличат
P1, P2,…Pn, които определят локалната тежест на видовото туристическо предла-
гане по отношение на целия туристически район. Колкото по-големи са стойности-
те за Pn, толкова по-слабо застъпена е съответната туристическа услуга.

Вторият индекс е извличане на туристическа централност (ICT): ICT = aP1 +
bP2 + … nPn, където a, b,…n представят броя на хотелите, ресторантите, кината,
конгресните центрове и др., с които разполага съответната област. При този случай
по-големите стойности определят и по-големия ранг на туристическите места, къде-
то се концентрира туристическия потенциал. Методиката се окачествява като „обек-
тивна инвентаризация”, на базата на която може да се определи функционалната
типология на туристическите места, тясно свързана от своя страна с особеностите
на природните и антропогенните ресурси. По този начин се установява взаимозави-
симостта и конкуренцията между различните центрове, както и тяхната повече или
по-малко изпъкваща централност (Ibid: 60–62).

В академичните анали на италианската география на туризма остава изчер-
пателния труд на Дж. Валусси (Valussi 1987: 1–101) за морския курорт Линяно Саб-
биадоро във Венецианския залив. Той служи като пример за комплексно регионал-
но туристическо изследване. Висока аналитична стойност притежава и студията
„Плавателният туризъм във Фриули Венеция Джулия” на Бруно Гомишеч
(Gomiscech 1987: 4–70), открояваща се със задълбочена аналитична основа и с
големия обем от фактологична и статистическа информация.

В регионалните публикации, посветени на туризма в наши дни, се наблюдава
повишен интерес към проблемните аспекти, засягащи неговото развитие както на
територията на Италия, така и в чужбина. Сред придобилите известност библио-
графски заглавия в този период се открояват тези на Марио Казари „Ревалоризация
на парка Тичино чрез създаване на туристико-рекреационна подсистема” (Casari
1992: 637–668); на Мария Джузепина Лучия „Туризмът и промените. Урокът на
Балеарските острови” (Lucia 1996: 587–617); на Роберта Джеммити „Съотноше-
нието туризъм-напредък. Предпоставки за Южна Италия” (Gemmiti 1999: 551–
571); на Марко Броня – „Селският туризъм в Италия” (Brogna 1999: 573–594); на
Пиерпаоло Муду „Градската динамика и туристико-рецептивната функция на

r

1

Т
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градовете на изкуството. На примера на Рим” (Mudu 1999: 595–606); на Карло
Трокколи „Антропогенният натиск, упражняван от морския туризъм в Лигу-
рия, Емилия Романя, Тоскана и Кампания” (Troccoli 1999: 607–619).

Специално внимание заслужава студията на Аттилио Челант – „Туризмът и
регионалните диспропорции” (Celant 1999: 445–472), чиято методична специфи-
ка я прави особено ценна в разбирането на регионалната различия в организацията
на туризма в Италия. На базата на системния подход и взаимозависимостта от
ключови за туристическата дейност показатели (валутни постъпления по провин-
ции и на глава от населението, леглова база и стойност на услугите) е направен
качествен регионален портрет на особеностите в развитието, конкурентното пре-
имущество и разпределението на доходите от туризма в страната.

Появата на редица авангардни регионални туристически изследвания в нача-
лото на ХХI в. дава основание за разширяване на предметното съдържание, анга-
жиращо географията на туризма в Италия с видовото разнообразие на конкретно
проявяващите се форми на туризъм. В тази насока пространствените основи на
туристическия феномен са пълноценно обосновани в разработки, засягащи круиз-
ния туризъм в района на Неапол (Krauss 2000: 93–109), устойчивия туризъм в уп-
равлението на природните резервати (Cicirello 2004: 79–100) и в областта Абруццо
(Ferrari, Grugnale 2003), организацията на Големите обществени събития (Montanari
2002: 757–782; Dansero, Puttili 2009: 225–251). Сред посочените публикации силно
впечатление прави студията на Армандо Монтанари „Големи събития, градски
маркетинг и реализация на нови туристически пространства”, където се дава
широк синтетичен преглед на събитията (олимпиади, световни първенства, търгов-
ски изложения, юбилеи, обявяване на културни столици и др.), предизвикали свето-
вен туристически интерес. Сред конкретните примери в развитието на събитийния
туризъм авторът извежда редица закономерности, засягащи спецификата на тури-
стическите ресурси, материалната база, местната туристическа организация, ав-
тентичността на идеята за провеждане, териториалния маркетинг и обществените
нагласи, оказващи съвкупно въздействие върху географското позициониране на пред-
лагания туристически продукт (Montanari 2002: 778).

Заключение
На базата на представения аналитичен преглед в научната литература и на

основните концепции в развитието на италианската география на туризма може да
се обобщи, че нейното развитие преминава през няколко етапа на научна еволюция,
за да достигне до днешното си положение на утвърдена географска област на из-
следване. Първият от тях е между 30-те и 50-те години на ХХ в., в който се зараж-
да идеята за проблемното й обособяване. Вторият е от 60-те до 80-те години, през
който етап с увереност може да се твърди за нейното предметно и концептуално
утвърждаване. Третият условно можем да маркираме от 90-те години насам, през
който се забелязват редица аспекти от иновационен характер. Те маркират еволю-
ция в концептуалното разбиране за географията на туризма с разширяване както на
проблемната област на изследване, така и на понятийно-методологичния апарат.
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Въз основа на проведеното изследване могат да бъдат формулирани следни-
те изводи:

1. Спецификата в развитието на географията на туризма в Италия през първа-
та и особено през втората половина на ХХ в. е до голяма степен следствие от
установяването на туризма като приоритетен отрасъл. Въздействието, което оказ-
ват туристическите движения, новите форми на стопанска дейност и икономичес-
ките преобразувания от туризма върху пространството залагат основите за нейно-
то обособяване и изграждане. И макар географските изследвания върху туризма в
Италия да стартират с известно закъснение спрямо тези в Германия, Австрия,
Франция или Великобритания, италианската школа в това научно направление впос-
ледствие демонстрира интензивен подем в неговото теоретично и методологично
обогатяване.

2. На географията на туризма в Италия се присъждат редица научни пости-
жения от принципен за туристикогеографската теория характер (като първия про-
странствен модел на икономиката на туристическото пространство, създаден от У.
Тоски). В това научно направление понастоящем преобладават възгледи и концеп-
ции, които съответстват на съвременните тенденциите към хуманизация на гео-
графското знание. Тяхната проблематика се развива паралелно с отчитане влияни-
ето на глобалните процеси върху туризма, а дълбочината на теоретико-методоло-
гичните им основи говори за една действително развита и модерна география на
туризма.

3. Днес географията на туризма в Италия е несъмнено сред най-широко зас-
тъпените и динамично развиващи се отрасли на обществената география, за което
свидетелства почти повсеместното й разпространение в изявените академични
центрове. Друго потвърждение за този извод е фактът, че туристикогеографската
проблематика ангажира вниманието на значителна част от представителите на гео-
графската академична мисъл в страната, стимулирайки провеждането на комплек-
сни регионални изследвания. Имайки предвид иновативните тенденции в развитие-
то на географията на туризма в Италия през последните години (развитието на
концепциите за туристическия ландшафт, устойчивия туризъм, взаимодействието
геополитика –туризъм и др.) можем да обобщим, че това направление днес се
нарежда сред водещите в системата на географското познание. Нещо повече, ос-
новните му научни постижения намират широк отзвук и са високо ценени сред пред-
ставителите на академична мисъл в европейски и в световен мащаб.
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DEVELOPMENT  AND  ACHIEVEMENTS  OF
THE  GEOGRAPHY  OF  TOURISM  IN  ITALY

Chief  Assist.  Prof.  Dr  Viliyan  Krastev

Abstract

The current study covers the development of an entire subject area in Italian geography. The
main goal that we set ourselves for the realization of the work is a bibliographical study in
chronological and thematical aspect, aimed both at classical monographical publications, relating
to tourism in its geographical boundaries, and also at present-day publications and handbooks
that have had widespread response in scientific discussions. The methodology is based on the
problem approach, in respect to which the contents of the study have been structured.

In the Geography of Tourism in Italy at present there predominate beliefs and concepts,
which correspond to the modern trends towards humanization of geographical knowledge. Having
in mind the innovative aspects of its development in recent years (the development of the concepts
of the tourist landscape, sustainable tourism, the interaction between geopolitics and tourism,
etc.), we can maintain that today this trend is among the leading ones in the system of geographical
knowledge. What is more, its principal scientific achievements are widespread and highly appreciated
among the representatives of academic thought both on an European and a global scale.

DIE  ENTWICKLUNG  UND  DIE  ERRUNGENSCHAFTEN
DER  GEOGRAFIE  DES  TOURISMUS  IN  ITALIEN

Hauptass.  Dr.  Viliyan Krystev

Zusammenfassung

Die Studie umfasst die Entwicklung eines ganzen Wissensbereichs der italienischen  Geografie.
Die Hauptaufgabe, die wir für unsere Arbeit formuliert haben, ist eine bibliografische Untersuchung,
thematisch und chronologisch, orientiert an klassischen monografischen Ausgaben, die sich mit
Tourismus in dessen geografischen Dimensionen befassen, sowie an neueren Publikationen und
Lehrwerken, die in den wissenschaftlichen Diskussionsrunden große Beachtung gefunden haben.
Die Methodologie ist grundsätzlich problemorientiert, was auch die Inhaltsstruktur der Studie
prägt.

In der Geografie des Tourismus in Italien überwiegen heutzutage Anschauungen und
Konzepte, die den modernen Tendenzen zur Humanisierung des geografischen Wissens folgen.
Unter dem Gesichtspunkt der innovativen Ausrichtung dieses Wissens in den letzten Jahren (unter
anderem die Entwicklung der Konzepte über die touristische Landschaft, des nachhaltigen
Tourismus, des Zusammenwirkens von Geopolitik und Tourismus) können wir davon ausgehen,
dass dieser Wissensbereich jetzt schon zu den führenden geografischen Wissensgebieten gehört.
Man kann sogar behaupten, dass seine wissenschaftlichen Ergebnisse bei den Akademikern in
Europa und weltweit einen immer größeren Anklang finden.
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РАЗВИТИЕ  И  ДОСТИЖЕНИЯ  ГЕОГРАФИИ  ТУРИЗМА  В  ИТАЛИИ

Гл.  асс.  д-р  Вилиян  Крыстев

Резюме

Настоящее исследование охватывает развитие целой предметной области итальянской
географии. Основной задачей нашей разработки является библиографическое исследование
в хронологическом и тематическом плане, направленное как на классические крупные труды
по вопросам туризма и его географических рамок, так и на современные публикации и учеб-
ные пособия, нашедшие широкое отражение в научных дискуссиях. Методология базируется
на проблемном подходе, согласно которому и структурировано содержание нашего исследо-
вания.

В изучении географии туризма в Италии сегодня преобладают взгляды и концепции,
соответствующие современным тенденциям гуманизации географического познания. Если
учесть инновационные направления ее развития в последние годы (развитие концепций тури-
стского ландшафта, устойчивого туризма, взаимодействия геополитики и туризма), то можно
утверждать, что это направление сегодня становится одним из ведущих в системе географи-
ческого познания. Более того, его основные научные достижения находят широкое распрос-
транение и высоко ценятся представителями академической мысли в европейском и миро-
вом масштабе.
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