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економски аспект. Човекот е 
неговиот вистински центар. 
 
        W. Hunziker, 1961 
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Предговор 
  
 Анимацијата во туризмот има посебно значење и свои 
специфичности. Тоа произлегува од специфичностите на 
туризмот, што во различен обем и интензитет опфаќа различни 
стопански и нестопански дејности. Со оглед на комплексноста на 
анимацијата во туризмот, авторот на книгава не бил во можност 
детално да ги расветли сите нејзини аспекти и методологија за 
истражување. Аспектите на анимацијата во туризмот авторот 
настојувал да ги илустрира врз база на некои истражувања од 
одредени домашни и странски автори, како и одредени лични 
истражувања. Анимацијата во туризмот во оваа книга се 
разгледува како специјалност на стручно образовани и 
специјализирани кадри, но, истовремено треба да се апострофира 
дека анимацијата не може и не треба да биде професија само на 
аниматорот. За ефективно и ефикасно реализирање на 
програмите на анимацијата во туризмот, неопходна е тимска 
работа во која партиципираат сите членови од туристичкото 
претпријатие, а аниматорот е рамноправен член на деловниот 
тим. Во тој контекст, како “грижа за посетителот“, анимацијата е 
деловна задача и обврска на секој вработен во туризмот кој доаѓа 
во контакт со клиентот. Истовремено треба да се нагласи дека 
анимацијата не може и не треба да се користи за прикривање на 
недостатоците во поглед на квалитетот на услугите, бидејќи тогаш 
таа престанува да биде - анимација! 

 Материјалот е систематизиран според програмата по 
предметот “Анимации во туризмот“, што се предава во петти 
семестар на трета година на Факултетот за туризам и бизнис 
логистика - Гевгелија. Исто така, оваа книга може да им биде од 
корист и на студентите на слични високообразовни институци, чии 
програми го имаат имплементирано болонскиот процес. Освен 
студентите, со оглед на апликативниот карактер на овој труд, 
книгава може корисно да им послужи и на туристичките менаџери, 
аниматорите, практичарите во туризмот, како и на сите вработени 
во туристичката индустрија кои се во непосреден контакт со 
посетителите. 



Анимација во туризмот 

8 
З. Јаковлев 

 Авторот на оваа книга ја користи оваа прилика да им се 
заблагодари на Доц. д-р Никола В. Димитров, Доц. д-р Цане 
Котески и м-р Кристијан Џамбазоски за извршената рецензија и 
дадените сугестии при оформувањето на овој труд. Посебна 
благодарност упатува до неговите студенти, кои во идниот период 
ќе бидат носители на туристичкиот развој на Република 
Македонија. Авторот ќе биде благодарен на секому кој ќе му 
укаже на некои недостатоци што би ги отстранил при евентуално 
ново издание. 

 

         З. Јаковлев 
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Извадоци од рецензиите 
 

 ...Во ракописот, авторот, анимацијата во туризмот детално ја 
обработува од теоретски и практичен аспект. Имено, авторот, 
комплексноста на анимацијата ја разгледува врз база на 
теоретски и емпириски истражувања, притоа користи искуства и 
обемна литература од странски и домашни автори, како и 
искуства  базирани на негови лични повеќегодишни истражувања. 
Авторот, дава изобилство на теоретски и практични илустративни 
примери за улогата, третманот и интегралната важност на 
анимацијата и стручниот профил на аниматорот - субјект кој 
непосредно влијае врз ефективноста и финансискиот бенефит на 
туризмот. Врз основа на целокупниот преглед на поднесениот 
ракопис, како рецензент, препорачувам ракописот да биде 
отпечатен и користен како универзитетски учебник - 
задолжителна литература за потребите на студените по 
туризам и  гастрономија. 
       Универзитет Гоце Делчев - Штип 

     Факултет за туризам и бизнис логистика - Гевгелија 
     Доц. д-р Никола В. Димитров 

 

 ...Учебникот „Анимација во туризмот’’ на доц. д-р Златко 
Јаковлев содржи голем број информации кои преку различните 
аспекти и методологија за истражување на анимацијата, можат да 
се имплементираат во туристичките планирања, со што ќе се 
подобри квалитетот на услугите кои се нудат. Тој има 
исклучителна важност за студентите на Факултетот за туризам и 
бизнис логистика - Гевгелија, каде анимацијата се изучува како 
посебен наставен предмет во трета година. Исто така, може да се 
користи и на слични високо образовни институции чии програми го 
имаат имплементирано ЕКТС, да го ползуваат туристичките 
менаџери, како и сите вработени во туристичката индустрија кои 
имаат непосреден контакт со домашните и странските туристи.
        
     Универзитет Гоце Делчев - Штип 

    Факултет за туризам и бизнис логистика - Гевгелија 

     Доц. д-р Цане Котески 
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 Овој исклучително вреден и по многу аспекти единствен 
учебник „Анимација во туризмот“, пишуван е со разбирлива 
терминологија, текстот е пристапен за широк круг научно - 
истражувачки работници, стручњаци, студенти и практичари кои 
перманентно се занимаваат со анимацијата како интегрален 
сегмент на туристичката понуда. Авторот мошне успешно ја 
осмислил темата и структурата на учебникот и пластично ги 
истакнал улогите на аниматорот во збогатување на содржината на 
туристичкиот престој. По своите цели, обемот и презентираната 
материја, учебникот на авторот д-р Златко Јаковлев,  претставува 
вреден придонес за развојот на важноста на анимацијата во 
туризмот како основа за зголемување на вонпансионската 
потрошувачка. Авторот ги дополнил до сега непознатите сваќања 
за значењето на анимацијата, на територијата на Р. Македонија, 
но и на поширокото подрачје. Учебникот се препорачува за 
пошироката читателска стручна и научна јавност и надвор од 
границите на нашата земја. Се предлага, покрај македонско 
издание на учебникот, да се преведе на други јазици за кои 
сигурно ќе има интерес и потреба... 

 
     Хотел Амбасадор - Скопје 

     м-р Кристијан Џамбазоски 
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Вовед 
 

 Денешниве услови во кои се наоѓа Република 
Македонија можат да се окарактеризираат како неповолни, во 
поглед на нејзината економска развиеност. Секоја земја, па така и 
нашава треба да ги искористи своите компаративни предности, 
своите потенцијали за да доживее економска експанзија. Нашава 
држава како недоволно економски развиена земја треба да го 
интензивира развојот на туризмот. На тој начин таа може 
порамноправно да се вклучи во меѓународните економски односи. 
Дали ќе успее Република Македонија или не, ќе зависи од тоа, 
дали сите ние ќе знаеме да ги искористиме сопствените 
компаративни предности. Неоспорен факт е дека туризмот има 
поливалентно значење и е мултипликатор на економскиот рaзвој. 
Со оглед на тоа дека нашава земја располага со природни, 
материјални и човечки фактори за развој на туризмот, кои се 
недоволно искористени, се смета дека на ова прашање треба да 
му се посвети посебно внимание. Туризмот како феномен на 20 и 
21 век има општествено и економско значење. Се разбира дека 
секоја земја е заинтересирана за економското влијание на 
туризмот врз нејзиниот развој. Затоа треба на посетителите да им 
се дадат соодветни услуги од кои што ќе бидат задоволни.  

 Современите трендови во туризмот ја наметнуваат 
потребата од организирање на содржината на туристичкиот 
престој. Минати се оние времиња кога основните туристички 
услуги сместувањето и исхраната, беа основни мотиви на 
туристичките движења. Денес овие услуги се јавуваат како 
изведена потреба при остварување на целта, а тоа е 
задоволување на потребите на посетителите. Ова е причина 
повеќе туристичката понуда, да вклучи содржини кои ќе бидат во 
функција на посетителите. Понудата има две основни цели: 
остварување профит и задоволување на потребите на 
посетителите. Меѓу овие две цели постои комплементарност. Тоа 
значи дека степенот на остварување на првата цел е во зависност 
од остварување на втората. Колку е поголем степенот на 
респектирање на втората, толку ќе биде поголем степенот на 
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реализирање на првата цел. Во тој контекст станува збор за 
анимацијата која всушност е сoставен дел на туристичката 
понуда. Таа ја збогатува туристичката понуда со најразновидни 
содржини и ги мотивира посетителите на активен и посодржински 
престој. Сите напори за зголемување на туристичкиот промет и 
проширување на економската корист од туризмот, ќе бидат само 
толку делотворни колку што ќе бидат базирани врз потребите, 
желбите, склоностите и навиките на посетителите. Според тоа 
може да се истакне дека е големо значењето на анимацијата за 
развој на туризмот. Иако, често не се среќава како тема на научни 
дела во светот, сепак постојат одреден број автори кои се 
занимавале со проучување на овој феномен од теоретски и 
практичен аспект. Овде пред сé би ги споменале: Јост 
Крипендорф, Радослава Равкин, Миро Миховиловиќ, Зденко 
Церовиќ, Бранко Бунташески, Александар Цицковски, Науме 
Мариноски, Софронија Миладиноски, Митре Аврамоски, Лилјана 
Баткоска, Лидија Симонческа, Сашо Коруноски, Пере Аслимоски, 
Иванка Нестороска и други. Познато е дека туристичката понуда 
преку туристичката пропаганда треба да ја зголеми економската 
ефикасност во нејзиното работење, но никако не смеат да се 
занемарат хуманистичките димензии на туризмот. Всушност, 
анимацијата зазема едно од најважните хуманистички места во 
туризмот. Со оглед на тоа што анимацијата е еден од најважните 
сегменти на туристичката понуда, истата се наметнува како 
императив. 

 Во овој труд најнапред ќе се осврнеме на теоретските 
аспекти на анимацијата во туризмот, каде ќе се задржиме на 
поимот и дефинирањето на анимацијата во туризмот, нејзиното 
значење, целите и принципите. Во тој контекст, ќе се разработи 
интерперсоналната комуникација суштина на анимацијата во 
туризмот, каде посебно ќе се осврнеме на жанровите на јавно 
комуницирање, потоа моделите на комуникација во анимацијата, 
како и факторите за успешно комуницирање. Потоа ќе се согледа 
анимацијата како интегрален сегмент на туристичката понуда, 
каде посебно ќе се детерминираат природните вредности и 
нивните анимациски карактеристики, како и антропогените 
вредности и нивните анимациски карактеристики и согледувајќи ја 
анимацијата како содржина на вонпансионската понуда. 
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 Натаму ќе се задржиме на менаџментот на анимацијата 
во туризмот, планирањето на анимацијата во туризмот, 
програмирањето на анимацијата на посетителите за време на 
туристичкиот престој, во чија рамка ќе се осврнеме на принципите 
на програмирање, типовите програми, факторите кои делуваат 
врз програмирањето на анимацијата на посетителите, при што 
посебно ќе се детерминираат просторот како фактор на 
програмирање на анимацијата, кадрите како фактор на 
програмирање на анимацијата и приспособување на 
анимациските програми спрема потребите, карактеристиките и 
менталитетот на посетителите. Организирањето на анимацијата 
во туризмот е следната функција на менаџментот која ќе биде 
елаборирана, каде поединечно ќе се согледа организирањето на 
спортско - рекреативната анимација за време на туристичкиот 
престој, потоа организирањето на културно - забавната анимација 
за време на туристичкиот престој и организирањето на 
анимацијата за излетите и посетите за време на туристичкиот 
престој. Управувањето на анимацијата во туризмот е следна 
менаџмент - функција на која ќе се осврнеме во рамките на 
горенаведената теза. Ќе се согледаат и улогите на субјективниот 
фактор во збогатување на содржината на туристичкиот престој, 
каде посебно ќе се согледаат психофизичките карактеристики на 
аниматорот, улоги кои треба да ги исполнува аниматорот во 
односот со посетителите и стручниот профил на аниматорот. 
Потоа ќе се согледаат ефектите и финансирањето на анимацијата 
во туризмот, ќе се осврнаеме и на методите и техниките за 
истражување на анимацијата во туризмот. Ќе се задржиме и на 
некои истражувања за анимацијата во туризмот. И на крај ќе се 
осврнеме на предлог програми за анимација на посетителите во 
Република Македонија. 

 На крај од воведниот дел, треба да се истакне фактот 
дека постојат мал број истражувања од оваа област, во рамките 
на нашите простори, така што истата би требало и понатаму да се 
проучува од научен и стручен аспект со оглед на актуелноста на 
оваа проблематика. Се надеваме дека овој труд ќе претставува и 
одреден мотив за натамошно проучување на анимацијата на 
посетителите и нејзино успешно интегрирање во туристичката 
понуда.  
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Заклучни согледувања 

 
 Tемата која е обработена во оваа книга е „Анимацијата 
во  туризмот“. Како мотивација за обработка на оваа тема 
претставуваше фактот за големото значење на анимацијата врз 
развојот на туризмот, како и тоа што постојат мал број 
истражувања од оваа област, во рамките на нашите простори, 
така што истата би требало и понатаму да се проучува од научен 
и стручен аспект со оглед на актуелноста на оваа проблематика. 
Туристичката понуда треба да се базира на проучување на 
туристичките потреби, т.е. врз проучување на нивната мотивација, 
а исто така и факторите кои влијаат на изборот на туристичките 
дестинации и видот на туристичкиот престој. Ваквиот приод на 
туристичката понуда е предуслов за задоволување на желбите и 
склоностите на посетителите, а исто така и предуслов за 
конкурентноста, квалитетот и финансиските ефекти (профитот). 
Самото прилагодување на понудата кон туристичката побарувачка 
подразбира истражување на тековите, правците во современиот 
меѓународен туризам и истражување на карактеристиките на 
туристичката клиентела т.е. нивните потреби и интереси. 
Поконкретно, помина времето на романтизам, кога основните 
мотиви на туристичкото патување беа само разгледување на 
природните атрактивности. Современите посетители повеќе не се 
пасивни посматрачи на природата. Туризмот не е повеќе 
содржина за разгледување, природата престанала да биде чисто 
визуелен феномен. Посетителот сака во неа да се бори и да ја 
проба својата сила. Езерата, планините и долините не се 
создадени за сонувачите, туку за реалистите кои ги сакаат, 
истражуваат и менуваат. Улогата на посетителот повеќе не се 
компарира со оние кои фигурираат зад кулисите создадени од 
бога, туку од партиципиентите кои земаат активно учество во 
големиот спектакал на природата. Според тоа, туристичката 
понуда треба да е збогатена со разновидни содржини од доменот 
на спортот и рекреацијата, културно - забавниот живот и излетите 
и посетите. Сето тоа го овозможуваат програмите на анимацијата 
во туризмот.  
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 Доколку анимацијата се третира од аспектот на 
туристичката понуда, истата треба да се третира како составен 
дел на понудата. Таа треба да се третира рамноправно со другите 
услуги, како што се сместувањето и исхраната. Со 
организирањето разновидни програми, анимацијата ја прави 
туристичката понуда покомплексна, побогата и поконкурентна. 
Мотивирањето на посетителите за нивно активно партипицирање 
подразбира комуницирање и личен контакт со нив, настојување 
што подобро да се запознаат нивните желби и потреби како и 
пратење на нивното задоволство од понудените програми. На 
релацијата туристичка понуда и побарувачка, анимацијата е 
посредник кој се согледува во унапредување и подобрување на 
туристичката понуда во корелација со барањата на 
побарувачката, во информирање на посетителите за содржините 
на понудата како и во мотивирање на нивните интереси за тие 
содржини. Основна цел на туристичката понуда е остварување 
профит, но никако не смее да се занемари остварувањето на 
нејзините хуманистички функции. Преку остварување на 
хуманистичките функции се придонесува за постигнување 
позитивни економски резултати, т.е. се зголемува вкупната 
туристичка потрошувачка. Сето тоа го овозможува анимацијата, 
која ги задоволува потребите на посетителите, пред сé потребите 
за промена, дружење, афирмација и слично. Исто така преку 
нејзините програми се стекнуваат нови знаења и вештини, се 
зголемува степенот на туристичка култура, како и се стекнуваат 
навики за активен туристички престој.  

 Современиот човек живеејќи во урбанизирани средини и 
динамичен живот, сака за време на својот туристички престој да 
се одмори и да се рекреира. Минати се оние времиња кога 
сместувањето и исхраната беа доминантни сегменти на 
туристичката понуда. Со својата богата и разновидна содржина, 
понудата презентира широка лепеза туристички услуги кои им се 
нудат на потрошувачите. Всушност, слободното време на 
посетителите во туристичкото место треба да им се исполни со 
најразновидни содржини. Тие треба да бидат поврзани со спортот 
и рекреацијата, со културно - забавниот живот, со излетите и 
посетите и друго. Во тој контекст станува збор за анимацијата во 
туризмот, која претставува еден од најзначајните сегменти на 
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туристичката понуда и е еден од најважните фактори за развој на 
туризмот. Таа треба равноправно да се третира со исхраната и 
сместувањето. Постојат поголем број автори кои ја проучуваат 
анимацијата во туризмот и даваат свои дефиниции. Од аспект на 
авторот на оваа книга анимацијата е сплет на спортско - 
рекреативни, културно - забавни и излетнички содржини и 
активности, кои посетителите ги мотивираат активно и 
динамично да партиципираат во нив за време на 
туристичкиот престој. Со цел да се задоволат интересите на 
посетителите, најнапред треба да се мотивираат да посетат 
одредена земја, место, објект или да користат одредена услуга. 
Во тој контекст, самиот процес на анимација опфаќа три фази. 
Првата фаза е подготовка. Таа го опфаќа сето она што и претходи 
на одредена активност преку информации, туристичка 
пропаганда, иницијатива, демонстрација и така натаму. Оваа 
фаза има свое влијание пред настапот на туристичкото патување. 
Влијае и врз одлуката за местото на туристичкиот престој. 
Содржината е втората фаза и треба да одговара на желбите, 
потребите и склоностите на посетителите. Самата програма на 
анимацијата треба да има спортско - рекреативна, културно - 
забавна и излетничка содржина. Третата фаза ги опфаќа 
ефектите. Ефектите од анимацијата на страната на 
побарувачката се огледуваат во зголемувањето на контактите, 
интензивирање на комуникативноста, интензивирање на 
туристичките движења, зголемување на расположението и друго. 
Ефектите на анимацијата на страна на понуда се повеќестрани. 
Индиректните ефекти се очитуваат во зголемување на посетата, 
стекнување на реноме и така натаму. Директните економски 
ефекти се огледуваат во зголемувањето на вонпансионската 
потрошувачка. Но, успешноста на анимацијата, нејзиното 
менаџирање, пред сé зависи од работата на стручните лица - 
аниматори. Анимацијата мора да ја водат специјализирани 
аниматори со посебни карактерни особини и со солидно 
педагошко образование. 

 После сето тоа повторно се потврдува големото 
значење на анимацијата за развој на туризмот. За жал се доаѓа до 
заклучок дека не се посветува доволно внимание на оваа 
проблематика во хотелиерството во Република Македонија и 
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крајно време е да се извршат фундаментални промени во 
ставовите на менаџерите кои се инволвирани во туризмот кон 
анимацијата како најзначаен сегмент на туристичката понуда и 
како важен фактор за квалитетни услуги. Но, се добива силен 
впечаток дека не постои соодветна спремност од топ менаџерите 
во Република Македонија, со одредени исклучоци, за 
реализирање на таа иницијатива. Би требало да се промовираат 
нови стручни кадри кои би ја надминале индиферентноста на 
досегашните менаџери во туризмот. Тие во целост би го забрзале 
развојот на туризмот. Неопходно е максимално да се искористат и 
валоризираат туристичките вредности со кои располага нашата 
земја преку програмите на анимацијата, бидејќи таа е најзначаен 
начин на користење на слободното време во туризмот. Во тој 
контекст, никако не смее да се заборави фактот дека еден од 
објективните фактори за брз туристички развој и за поголема 
конкурентност на домашниот и меѓународниот туристички пазар е 
и анимацијата. 
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