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ВОВЕД  

Зголемениот развој на туризмот во светски рамки е поврзан со потенцијалниот 
развој на руралниот туризам. Руралниот туризам е една од неколкуте активности кои 
можат да понудат решение за социјалните проблеми во руралните средини, особено 
проблемот со високата стапка на невработеност и миграцијата кон урбаните простори. 
Покрај тоа, има и други фактори кои го пренасочуваат фокусот кон руралниот туризам 
како: зголемениот интерес кон културното наследство и подигањето на нивото на 
еколошката свест. Како резултат на наведеното, во развиените земји се појавува нов 
вид на туризам насочен кон посета на руралните средини. Во вака создадените 
услови, предизвик е да се промовира руралниот туризам како примарен туристички 
производ кој би го проширил туризмот и неговите социо-економски придобивки за 
руралните средини.  

Материјалот кој се содржи во учебникот е поврзан со туризмот кој го презентира 
руралниот живот, уметноста, културата и наследството на руралните средини и 
можностите за неговиот развој. Руралниот туризам овозможува интеракција меѓу 
туристите и локалното население, како и збогатување на туристичкото искуство. Во 
основа, руралниот туризам е активност која се реализира надвор од урбаните средини. 
Спротивно на конвенционалниот, руралниот туризам има одредени специфични 
карактеристики. Ориентиран е кон искуство, локациите се малку населени, се 
реализира во природна средина, се поклопува со сезонски и локални настани и е 
базиран на зачувување на културата, наследството и традициите.  

Овој учебник има за цел да понуди сублимирање на литературата и концептите 
за рурален туризам и запознавање на студентите со можноста тие концепти на 
најуспешен начин да се применат во областа на руралниот туризам во Република 
Македонија. Во разработката на учебникот, користена е соодветна литература од 
познати автори и институции од областа на туризмот и руралниот туризам. Учебникот е 
структуиран на следниот начин: вовед, прва, втора и трета глава. Суштината на 
учебникот се содржи во три главни делови. 

Првиот дел, кој е насловен: „Поимот рурален туризам и фактори за постоење и 
развој на руралниот туризам“, опфаќа дефинирање на поимот туризмот и критериуми 
за поделба на видовите туризам, како и дефинирање на поимот рурален туризам. За 
подетална разработка на овој поим земени се предвид: просторниот опфат, факторите 
за постоење и развој на руралниот туризам, понудата и побарувачката на руралниот 
туризам.  

Вториот дел ги опфаќа меѓународните искуства поврзани со руралниот туризам, 
каде преку примери од различни земји во светот е прикажана состојбата на руралниот 
туризам и неговата функција во полза на подобрување на социо-економската состојба 
на овие земји. Користени се статистички податоци кои укажуваат на степенот на развој 
и видот на руралниот туризам во овие земји. Во овој дел се претставени и некои 
меѓународни организации кои се занимаваат со рурален туризам и имаaт голема улога 
во дефинирањето и насоката на руралниот туризам во иднина. 

Третиот дел е посветен на руралниот туризам во Република Македонија. Овој 
дел го опфаќа истражувањето во кое се содржат податоци за моменталната состојба 
на понуда на рурален туризам, потенцијалите на руралниот туризам во Република 
Македонија, можностите и улогата на туризмот како фактор за развој и одржливост на 
руралните средини. 
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Учебникот е наменет за потребите на студентите на Факултетот за туризам и 
бизнис логистика за подготвување на испитот по предметот Рурален туризам. 
Содржината на учебникот ја опфаќа потребната материја за предавањата по 
предметот Рурален туризам, според Наставната програма на насоките: Туризам (7 
семестар, 8 кредити, 3+2+2 фонд на часови); Гастрономија, исхрана и диететика (2 
семестар, 4 кредити, 2+1+1 фонд на часови); и Хотелско-ресторанска насока (7 
семестар, 4 кредити, 2+1+1 фонд на часови). Учебникот можат да го користат сите 
студенти на останатите факултети каде што се изучува предметот Рурален туризам, но 
и останатите стручни кадри кои ја проучуваат оваа проблематика. Учебникот е 
изготвен со цел да се унапреди наставата по предметот Рурален туризам и да се 
подобри квалитетот на знаењето на студентите.  

Искажуваме благодарност и до сите наши колеги и соработници кои дадоа 
придонес во обезбедувањето на материјалите кои беа неопходни за комплетирање на 
содржината на овој учебник. Имајќи предвид дека е ова прво издание, ненамерно, 
можеби, сме пропуштиле некои карактеристики на руралниот туризам. Мислењата и 
забелешките можат да се упатуваат по електронски пат. За сите забелешки, авторите 
ќе ви бидат благодарни и ќе ги земат предвид при создавањето на следното дополнето 
издание на овој учебник. 

Воедно, искажуваме јавна благодарност до рецензентите проф. д-р Нако 
Ташков, проф. д-р Златко Јаковлев и доц. д-р Тања Ангелкова Петкова за корисните 
сугестии при изработката на учебникот. 

                                                                                          Авторите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


