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Ту ри стич ка при влач ност ре ги о на као еле мент  
раз во ја ре ги о нал ног брен дин га

Dа нас се ту ри стич ка де лат ност раз ви ја са успе хом у мно гим 
ре ги о ни ма Ру си је.1) Фи нан си ра ње ре ги о нал них про гра ма за 

раз вој ту ри зма се од ви ја пре ко сред ста ва су бје ка та Ру ске Фе де ра-
ци је и при ват ног сек то ра, што пред ста вља ско ро 85% укуп не су ме 
ре а ли зо ва не у овој сфе ри.2)

У осно ви ре ги о нал них ка рак те ри сти ка раз во ја ру ског ту ри зма 
на ла зе се објек тив ни фак то ри – ге о граф ски, кли мат ски, кул тур но-
исто риј ски, ет нич ки. Та ко ђе, по се бан ути цај има ју и ре гу ла тив ни 
фак то ри ко ји су усло вље ни ни во ом раз во ја ту ри стич ке де лат но сти, 
по себ но та кви фак то ри као:

* Док тор фи ло ло шких на у ка, до цент ка те дре Од но си са јав но шћу, но ви нар ство и ре кла-
ма Че ре по вец ког др жав ног уни вер зи те та

** Ди пло мац Че ре по вец ког др жав ног уни вер зи те та, спе ци јал ност ‘’од но си са јав но шћу’’
*** Рад је на стао у окви ру ре ги о нал ног кон кур са “Се ве ро-За пад Рос сии: ис то рия и со вре-

мен но сть” 2012 – Во ло год ская обла сть РГНФ про ект № 12-14-35003. «Ку ль тур ный 
ланд шафт Че ре по вец ко го края»

1) Основ ни ци ље ви, за да ци, прин ци пи и сме ро ви др жав не ре гу ла ци је у овој сфе ри су од-
ре ђе ни за ко ном, по себ но у Фе де рал ном за ко ну «Об осно вах ту ристской де я те ль но сти 
в Рос си й ской Фе де ра ции», у «Основ ных на пра вле ни ях де я те ль но сти Пра ви те ль ства 
Рос си й ской Фе де ра ции на пе ри од до 2012 го да», у «Стра те гии раз ви тия ту ри зма в Рос-
си й ской Фе де ра ции до 2015 го да» и у дру гим прав ним ак ти ма.

2) По вы ше ние ту ри сти че ской при вле ка те ль но сти ре ги о нов как стра те ги че ский фак тор 
раз ви тия. Во змо жно сти кри зи са, Ека те рин бург,  2009.  – С. 6.
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- број обје ка та за ко лек тив ни сме штај (хо тел ског и спе ци-
јал ног ти па)

- број ли ца ко ја се ко ри сте тим објек ти ма (ру ски гра ђа ни и 
стра ни ту ри сти у Ру си ји)

Ови по ка за те љи ди рект но или ин ди рект но ка рак те ри шу раз-
ви је ност на ре ги о нал ном ни воу хо тел ског и бањ ског сек то ра, оп-
те ре ће ње хо тел ске де лат но сти, оп ште ту ри стич ко оп те ре ће ње на 
ста нов ни штво ре ги о на, при влач ност ре ги о на за стра не и до ма ће 
ту ри сте. По сма тра ју ћи у це ли ни све те по ка за те ље, мо же мо да ва ти 
оце не о ти пич ним цр та ма раз во ја ре ги о нал ног ту ри зма. 

Да нас су не ке од зна чај ни јих тен ден ци ја раз во ја ту ри зма у ре-
ги о ни ма и це лој зе мљи ‘’раст кон ку рен ци је на тр жи шту ту ри стич-
ке по ну де и као по сле ди ца, по ја ва све ве ћег бро ја ре ги о на са оп-
шир ним и ам би ци о зним пла но ви ма при вла че ња ту ри ста, а та ко ђе 
и пре за си ће ност тр жи шта јед но о бра зном ту ри стич ком по ну дом’’.3) 
Ов де ва жну уло гу игра ис тра жи ва ње ни воа тра жње и по ну де на 
тр жи шту ту ри зма, на осно ву ко јег на ста ју иде је у по гле ду но ве ту-
ри стич ке по ну де и по том ре а ли зу ју.

У сфе ри ту ри зма на ра зним ни во и ма (свет ском, ру ском, ре ги о-
нал ном) по сто ји мно штво брен до ва у раз ли чи тим ти по ви ма ту ри-
зма. При ли ком ства ра ња но вог ту ри стич ког про из во да нео п ход но 
је ја сно раз у ме ти шта ће за и ста пла ћа ти ту ри ста, јер он не пла ћа 
то ли ко за тран спорт или хо тел ски сме штај, већ пре све га но ва ис-
ку ства и при ли ку да се упо зна са не по зна тим, удоб ност, па жњу, оп-
шти ам би јент. Дру гим ре чи ма, до ма ћин ње му про да је сво ју иде ју, 
а не услу гу или ро бу.

По след њих го ди на у Ру си ји цео низ ре ги о на, гра до ва и дру гих 
те ри то ри јал них је ди ни ца пред у зи ма ју по ку ша је раз ра де и ре а ли-
за ци је про гра ма кре а ци је и про мо ви са ња ту ри стич ких брен до ва. 
Та ко су се, на при мер, у твер ској обла сти по сто ја но пред у зи ма ли 
и да ље се пред у зи ма ју по ку ша ји ре ша ва ња про бле ма ту ри стич-
ког брен ди ра ња. Јед на од про јект них гру па је пред ло жи ла да се 
за област Тве ра кре и ра бренд на осно ву ар хе ти па ‘’Тра гач’’. Сма-
тра се да ‘’бренд Тра га ча’’ по се ду је ве ли ки тр жи шни по тен ци јал. 
Ауто ри твр де да тај ар хе тип мо же да пла си ра та кве сло га не као: 

3) Стра те гия раз ви тия сфе ры ту ри зма Во ло год ской обла сти до 2020 го да. Во ло год ская 
обла сть, 2010г. [Элек тронный ресурс]. Ре жим до сту па: http://www.ki ril lov.vo log da.ru/
ki ril lovsky.(да та об ра щ е ния 19.01.2012 г.)



стр: 247-257.

- 249 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2013 год. (XXV) XII vol=38

‘’Твер – то је пра ва и ши ро ка Ру си ја – без ма ске’’; ‘’пу то ва ње у 
Твер – пу то ва ње у не из ве сност’’, итд.4)

Та ко ђе су про ве ја ва ле иде је да бренд твер ске обла сти по ста не 
сло ган ‘’Твер ска област – искон ска ру ска зе мља и из вор за го нет не 
ру ске ду ше’’ ко ји би са др жао два про гра ма:

- пут од Вар ја га (Ви кин га) до Гр ка
- пу то ва ње од Санкт Пе тер бур га до Мо скве

По знат је и још је дан пред лог брен да за твер ску област, ко ји 
је из ра жен пре ко сло га на ‘’од мор ус пут’’. Ме ђу тим, нај по год ни ји 
бренд по ми шље њу ад ми ни стра ци је и стру ча ња ка, је сте онај из ра-
жен кроз сло ган ‘’Твер ска област – зе мља из во ра’’ и јед на од ње-
го вих ва ри јан ти ‘’Твер ска област – ов де се ра ђа Вол га’’,5) бу ду ћи 
да баш ‘’у твер ској обла сти из ви ру две ве ли ке ре ке – Вол га (Оста-
шков ски ре јон) и За пад на Дви на (Пе нов скиј ре јон). Из вор Дње пра 
се та ко ђе на ла зи у не по сред ној бли зи ни на гра ни ци са смо лен ском 
об ла шћу. Сва ке го ди не 29 ма ја у се лу Вол го вер хо вје из во ди се об-
ред осве шће ња из во ра од стра не ве ли ко до стој ни ка Ру ске пра во-
слав не цр кве’’.6)

Зна ју ћи ул ти ма тив ност ра ста кон крет не те ри то ри је, огра ни-
че ност ње них ре сур са и при су ство при влач них атрак ци ја, ре ги о-
нал не вла сти и ло кал на ели та кон сул ту ју раз ли чи те мар ке тин шке 
про гра ме.

Али, про блем је у то ме што, ако је у ве зи мар ке тин га гра до ва и 
на ро чи то ме га ло по ли са већ мно го ура ђе но, он да ‘’го то вих ре це па-
та’’ за се о ске и ко му нал не је ди ни це фак тич ки не ма.7)

4) Гриб ков В.М. «О ту ристском брен де и ту ристском су ве ни ре» [Элек тронный ресурс]. 
Ре жим до сту па:http://www.2r.ru/ca ta log.asp?sta ge=List&co un try=4&area=91&ar tic-
le=138. (да та об ра щ е ния 19.01.2012г.)

5) Гриб ков В.М. «О ту ристском брен де и ту ристском су ве ни ре» [Элек тронный ресурс]. 
Ре жим до сту па: http://www.2r.ru/ca ta log.asp?sta ge=List&co un try=4&area=91&ar tic-
le=138 (да та об ра щ е ния 19.01.2012г.)

6) Ibid
7) У да на шње вре ме ди фе рен ци ја ци ја ти по ва ту ри зма се од ви ја стра хо ви то бр зо. Пре-

ма по да ци ма Фе де рал не аген ци је за ту ри зам, да нас по сто ји 14 основ них ти по ва ту ри-
зма. Нај ви ше се раз ви ја ју еко ло шки, спорт ски, екс трем ни, гор ско-ски ја шки, по слов ни, 
здрав стве ни, кру зинг, лов но-ри бо ло вач ки и га стро ном ски. Еко ло шки и се о ски ту ри зам 
има ју ве ли ке по тен ци ја ле раз во ја. Ја ча ње ту ри стич ких им пул са у тој сфе ри је по ве за но 
у пр вом ре ду са ‘’про ме на ма у вред но ва њу ту ри ста од тра ди ци о нал ног мо де ла мо ре-
сун це-пла жа’’ ка прин ци пу ‘’зна ње-пре део-сло бод но вре ме’’. Раз вој се о ског ту ри зма 
је пер спек ти ван на ро чи то за она ме ста ко ја се на ла зе бли зу при род них зна ме ни то сти, 
исто риј ско-кул тур них и обје ка та ду хов ног на сле ђа’’.
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Уоп ште, сви пла но ви те ри то ри јал ног ти па се ори јен ти шу на 
при вла че ње ту ри стич ко-ин ве сти ци о них ка па ци те та. Очи глед но 
је да ако го во ри мо о те ри то ри јал ним је ди ни ца ма где је ту ри зам 
основ но или чак је ди но сред ство за по кре та ње еко ном ског раз во ја, 
сто ји да је при влач ност те де лат но сти за ин ве сти то ре (и по тро ша-
че) не са мо ва жан, не го и жи вот но нео п хо дан еле мент мар ке тин-
шке по ли ти ке. 

      Али, ну жно је од мах на пра ви ти огра ду, јер су ‘’ин ве сти-
ци о ни про це си у са вре ме ној Ру си ји ја ко цен тра ли зо ва ног ка рак-
те ра. За то те ри то ри јал ни мар ке тин шки про гра ми је су усме ре ни 
пр вен стве но на при вла че ње ту ри ста из соп стве ног или су сед ног 
ре ги о на, а у ве о ма рет ким слу ча је ви ма из уда ље них’’,8) а још ре ђе 
ино стра них ту ри ста.

Ру си ја је да нас обе ћа ва ју ћа сре ди на за про мо ви са ње те ри то ри-
јал них брен до ва, по себ но – ту ри стич ких.

Ипак, по ми шље њу екс пе ра та, за та ко не што је ‘’нео п ход но 
из ву ћи се од јед но о бра зно сти, (...), на у чи ти се ис прав ном уво ђе-
њу те ри то ри јал них брен до ва у сва ко днев ни жи вот, ис пу ња ва ти их 
‘’ин ве сти ци о ним сми слом’’, узи ма ти у об зир исто риј ски ста тус, 
про на ла зи ти спе ци фич ну ре ги о нал ну есте ти ку, ула га ти на по ре у 
њи хо ву по др шку и про мо ци ју на ру ском и ме ђу на род ном тр жи-
шту’’.9)

Че сто не зна ју ћи ка ко се ре а ли зу ју те или дру ге мар ке тин шке 
тех но ло ги је у окви ри ма про мо ци је обла сти или ре јо на, ад ми ни-
стра ци је ма лих те ри то ри јал них је ди ни ца се осла ња ју на ис ку ства 
стра них ко ле га. За Ру си ју је у по след ње вре ме ак ту ел на и прак са 
ди рект не са рад ње у окви ри ма ме ђу на род них про је ка та раз во ја ре-
ги о на. Је дан од при ме ра та кве са рад ње је сте ‘’Ру ско-дан ски про је-
кат стра те шког раз во ја ки ри лов ског ре јо на вол го год ске обла сти’’.

Ипак, успе шност про је ка та та квог ти па је пре из у зе так не го 
пра ви ло. Стра но ис ку ство ни је увек мо гу ће пре сли ка ти на ру ску 
ствар ност ма лих ва ро ши ца или ре јон ских цен та ра.

8) Че чу лин А.  «Про грам мы про дви же ния тер ри то рий в со вре мен ной Рос сии», Га зе те 
о раз ви тии би знес ком му ни ка ций «Ru PoR»,  №45 15-30 апре ля 2011г. [Элек тронный 
ресурс]. Ре жим до сту па:http://www.com mu ni ca tors.ru/fi les/docs/ru por_45.pdf(да та об ра-
щ е ния 19.01.2012г.)

9) Че чу лин А.  «Про грам мы про дви же ния тер ри то рий в со вре мен ной Рос сии», Га зе те 
о раз ви тии би знес ком му ни ка ций «Ru PoR», №45 15-30 апре ля 2011г. [Элек тронный 
ресурс]. Ре жим до сту па:http://www.com mu ni ca tors.ru/fi les/docs/ru por_45.pdf(да та об ра-
щ е ния 19.01.2012г.)
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Огра ни че ност ре сур са, ка ко ма те ри јал них, та ко и не ма-
те ри јал них, до во ди до то га да су ме сне ад ми ни стра ци је при-
ну ђе не да тра же нај јеф ти ни је, али ипак ефек тив не на чи не за 
раз вој сво је обла сти.

Прак тич но ис ку ство из град ње ту ри стич ке  
при влач но сти за оп шти не (на при ме ру  
‘’Куз ки но вог је зе ра’’ ки рил ског ре јо на)

У свој ству при ме ра при ме не тех но ло ги је ми то ди зај на ми смо 
иза бра ли ки ри лов ски ре јон во ло год ске обла сти. Овај ре јон је на-
ма ин те ре сан тан из не ко ли ко раз ло га. Пре све га, он пред ста вља 
уни ка тан при ро дан и исто риј ско-кул турн ни про стор Ру си је, где се 
раз ви ја ју, чу ва ју у ус по ста вља ју из во ри тра ди ци о нал не кул ту ре се-
ве ра.

Ки ри лов је ма ли про вин ци јал ни гра дић ко ји сва ке го ди не при-
ма на хи ља де ту ри ста из це лог све та, а ко ји су при ву че ни пре ле пом 
при ро дом, древ ном ру ском ар хи тек ту ром и умет но шћу, фол кло ром 
и тра ди ци јом.

При ли ком ства ра ња но вог ту ри стич ког про из во да нео п ход но 
је ја сно раз у ме ти шта ће за и ста пла ћа ти ту ри ста, јер он не пла ћа 
то ли ко за тран спорт или хо тел ски сме штај, већ пре све га но ва ис-
ку ства и при ли ку да се упо зна са не по зна тим, удоб ност, па жњу, 
оп шти ам би јент. Дру гим ре чи ма, ми као до ма ћин ње му про да је мо 
иде ју, а не услу гу или ро бу. У том слу ча ју од свих ме то да ко ји се 
ко ри сте за кре а ци ју но ве ту ри стич ке по ну де свим на шим по тре-
ба ма од го ва ра та кав ме тод као што је ми то ди зајн. Упра во он омо-
гу ћа ва у ве ћој ме ри да се ве што од ра зи уни кал ност ту ри стич ког 
објек та и ње го ве кон ку рент ске пред но сти, на осно ву на пра вље не и 
про мо ви са не ле ген де ме ста - ту ри стич ког пу та. 

Ми то ди зајн10) кон стру и ше из ве сно ко му ни ка тив но-пред мет но 
по ље, ко је укљу чу је у се бе да ти пред мет, ин фор ма ци ју о ње му и 

10) Ми то ди зајн као по јам и тех но ло ги ја је у пот пу но сти ‘’ру ски про из вод’’. Осми слио га 
и у на уч ни жи вот увео док тор кул ту ро ло шких на у ка, ди рек тор Ви ше шко ле мар ке тин-
шких ко му ни ка ци ја ру ског др жав ног пе да го шког уни вер зи те та А.И. Хер це на Ан дреј 
Вла ди ми ро вич Уља нов ски (Уль я нов ский А.В. Ми фо ди за йн: ком мер че ские и со ци а ль-
ные ми фы. – СПб.: Пи тер, 2005). Овај аутор пред ла же сле де ће на уч но од ре ђе ње на ве-
де не тех но ло ги је: ‘’Од го ва ра ју ћи ми то ди зајн – то је вид кре а тив ног мар ке тин га ко ји 
се од ли ку је при ме ном по себ них сист ме ских про це ду ра кон стру и са ња ко му ни ка тив ног 
ква ли те та и ко му ни ка тив но-пред мет не обла сти ро бе/услу ге са по себ ним ак цен том одр-
жа ва ња по ве ре ња ци ља ног ауди то ри ју ма’’. (стр. 55)
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оче ки ва ња кли је на та у ве зи пред ме та. Та кав ме тод омо гу ћа ва пред-
ви ђа ња, упра вља ње и ефи ка сан од го вор на им пул се кли је на та ци-
ља не ауди то ри је по сред ством ко му ни ка ци је.

По себ ност ту ри стич ке мар шру те има сво ју осно ву у ло кал ној-
ме сној ле ген ди. По сто ји не ко ли ко ти по ва ле ген ди – фу ту ри стич ке 
(вол шеб не), исто риј ске (у осно ви исто риј ски до га ђај ко ји има зна-
че ње за ло кал но ста нов ни штво) и ре ал не (нај че шће у ве зи са до-
га ђа јем тра гич ног ка рак те ра). Че сто се при ли ком ‘’ле ген ди ра ња’’ 
ту ри стич ког објек та ко ри сте ле ген де ме ша ног ти па у за ви сно сти 
од ин те ре са ци ља них гру па. 

Ле ген да ту ри стич ке мар шру те укљу чу је у се бе од го во ре на 
сле де ћа пи та ња:

- За што ићи?
- Шта тра жи ти?
- Шта оче ки ва ти?
- Че га се бо ја ти?
- Шта се де ша ва на кон аван ту ре? 
Сва ова пи та ња, а пре ци зни је од го во ри на њих, гра де кон цеп-

ци ју ту ри стич ког про из во да, би ва ју ћи као кључ ни ком по нен ти ту-
ри стич ког ли ни је (мар шру те).

‘’Ку зми но је зе ро’’

      Ра ди се о про јек ту раз ра де ту ри стич ке ли ни је Ку зми но 
је зе ро (40 км од Ки ри ло ва, бли зу се ла Ко вар зи но). Са тач ке гле ди-
шта мар ке тин га, је зе ро као ту ри стич ки обје кат по се ду је не ис цр-
пан по тен ци јал (чи сто, ле по је зе ро пра вил ног об ли ка у ра спо ну од 
300-400 ме та ра, ду би на се тре нут но утвр ђу је) и иза зи ва огро ман 
ин те рес бу ду ћи да је у ки ри лов ском ре јо ну та кав вид ту ри зма сла бо 
раз ви јен.

Ипак, мо же мо го во ри ти о сле де ћим про бле ми ма:
- Ни је про це њен сми сле ни по тен ци јал ме ста
- Ни је фор ми ра на ле ген да ме ста
- За ма гље на пред ста ва о по тен ци јал ним кли јен ти ма

Осно ве за ле ген ду је зе ра мо гу да бу ду:
- исто риј ско-кул тур не осо бе но сти ме ста
- дру ге ле ген де или ми стич на при по ве да ња ко ји су не ка да 

по сто ја ли на том ло ка ли те ту
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- ре ал ни до га ђа ји (че сто тра гич ни) по ве за ни са да том ме-
стом

- ле ко ви та свој ства во де у је зе ру (при ме ри чу де сног ис це-
ље ња)

У на шем слу ча ју, го ре на ве де не осно ве ни су от кри ве не за ле-
ген ду мар шру те ‘’Ку зми но је зе ро’’.

      За то осно ву за за сни ва ње ле ген де по ку ша ли смо да на ђе мо 
у ети мо ло шким ка рак те ри сти ка ма ре чи ‘’Ку зма’’.

У да тој си ту а ци ји и да том тре нут ку мо гућ ност брен ди ра ња бу-
ду ће ту ри стич ке ли ни је ви ди мо на сле де ћи на чин. Пред ла же мо две 
кон цеп ци је:

1. ‘’По ка за ће мо вам Ку зми ну мај ку’’ у окви ру про јек та  
‘’Ки ри лов – свад бе ни пр стен Ру си је’’.

      Осла ња ће мо се на кључ не па ра ме тре брен ди ра ња (ле ген-
до ва ња). По на шем ми ше њу у том слу ча ју бренд ту ри стич ке мар-
шре у тее би тре ба ло да по ђе од ‘’ве ро до стој не при че’’. Она се мо ра 
осла ња ти на не што је ре ал но би ло мо гу ће, би ло да се ра ди о ито риј 
или ле ген ди, а да би при ча би ла иин те ре сант на она мо ра са др жа ти 
ин три гу.

Еле мен ти ‘’ве ро до стој не при че’’ су: ју нак/ју на ци (име на), по-
ре кло, спо ља шњи из глед, карк тер, на ви ке, на чин по на ша ња, из во-
ри, ко ји по твр ђу ју по ве за ност са да тимм  ло кли те том. За по че так 
ће мо при ка за ти глвне ју на ке ле ген де.
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Та бе ла 1. Мо гу ћи од нос уло га у окви ру брен ди ра ног објек та
Ку зми на мај ка Ку зма

Све кр ва (мај ка Ку зме) као 
ис ку ше ње за сна је

Син. Мла дић чи ја је мај ка вр ло зах тев на у 
по гле ду бу ду ће сна је. Сна ја мо же да оче ку је 
пу но иза зо ва. Ку зми но је зе ро је ме сто где 
се из гу би ло мно го по тен ци јал них сна ја за-
хва љу ју ћи ин три га ма ње го ве мај ке. Али, је 
јед на ње го ва иза бра ни ца ус пе ла да смек ша 

мај чи но ср це...
(Пунктеви маршруте – етапно пролажење 
‘’тестова’’ које приближава младу називу 

‘’добра жена’’)
Та шта као ис ку ше ње 

за зе то ве 
-Зет. ‘’Ку зма’’ у ру ским по сло ви ца ма и 

уз ре чи ца ма има не га ти ван ка рак тер. Он је 
зао, осве то љу бив и пр гав. У на ро ду се го во-
ри ло: ‘’Наш Ку зма све ра ди на о па ко’’. Он је 
бе дан: ‘’Што је хро мо и сле по то на Ку зму и 
Да мја на’’; при глуп: ‘’Та по сло ви ца ни је за 

Ку зму Пе тро ви ча’’; ни ског по ре кла. ‘’Ра ни-
је је Ку зма ба ште ко пао, а да нас у вој во де 

до пао’’.
(Кузмино језеро је тако место где сваки 

потенцијални зет може доказати да ће он 
бити ‘’добар муж’’

Ку зми на мај ка као чу вар по-
ро дич них ве за

Ку зма и ње го ва мла да су хе ро ји ле ген де 
ко је пра ти срећ на суд би на за хва љу ју ћи 

ни зу по сту па ка ко ји су у ства ри бла го слов 
Ку зми не мај ке

(Могућност потпања прстенова у воду 
језера? Обреди повезани са благословом за 

срећан живот у браку)

За си же ле ген де мо же би ти упо тре бље на би ло ко ја од три ва-
ри јан те. Али је пре све га им пе ра тив да раз у ме мо ко ја ће уло га Ку-
зми не мај ке (а та ко ђе и уло ге оста лих ли ца) нај лак ше и ор ган ски 
од го ва ра ти си сте му ин те ре са и вред но сти по тен ци јал них кли је на-
та раз ма тра ног ту ри стич ког про из во да.

Глав ни део ци ља них кли је на та ми ви ди мо у мла дим за љу бље-
ним па ро ви ма уз ра ста од 22 до 27 го ди на (и њи хо ве при ја те ље), 
бу ду ћи да упра во у то вре ме, по на шем ми шље њу, не ки од њих по-
чи њу озбиљ но да раз ми шља ју о бра ку, по ро дич ним вред но сти ма, 
озбиљ ним од но си ма, пра вље њу за јед нич ких пла но ва за бу дућ ност, 
а не ки су се већ брач но по ве за ли, али још ни су до вољ но упо зна ли 
у но вом ста ту су. 

И јед ној и дру гој гру пи ће би ти ин тер сант но не са мо да до жи ве 
при чу ‘’Ку зми на мај ка’’ не го и да са зна ју мно го то га но вог о се би 
и свом иза бра ни ку или иза бра ни ци, јер мар шру та пред ви ђа про лаз 
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кроз низ ис ку ше ња усме ре них на ис по ља ва ње ква ли те та и спо соб-
но сти ка рак те ри стич них са мо за ‘’до брог му жа’’ и ‘’до бру же ну’’.

Мла ди љу ди (у да љем тек сту ра ди еко но мич но сти на во ди ће мо 
их као мла да и мла до же ња) мо ра ју би ти спрем ни на то да до ла-
ском у се лу Ко вар зи но про ђу кроз сва ис ку ше ња ‘’спрем но сти за 
по ро ди чан жи вот’’. За то што је Ку зми на мај ка по кро ви тељ ка са мо 
оних за љу бље них па ро ва, ко ји су мо гли да до ка жу сво ја осе ћа ња 
и спрем ност за брак у ра зним си ту а ци ја ма. То је усло вље но ле ген-
дом, ко ја има пу ну и кра ћу вер зи ју.

Пу на вер зи ја ле ген де:

‘’Ку зми но је зе ро – то је бај ко ви то ме сто пу но не ве ро ват не 
енер ги је. Ра ди се о то ме да ту од дав ни на до ла зе за љу бље ни па-
ро ви ка ко би се за кле ли је дан дру го ме на љу бав. По пре да њу је 
упра во ов де Ку зми на мај ка бла го сло ви ла свог си на и сна ју на дуг 
и сре ћан жи вот у бра ку. Али, том ра до сном до га ђа ју је прет хо ди ла 
сло же на исто ри ја. Та јан стве на, цр на во да је зе е ра још увек пам ти 
ка ко је мла ди и мла до же њи би ло те шко у ти им вре ме ни ма. Мај ка 
Ку зме је би ла про тив ње го ве љу ба ви ка ло кал ној ле по ти ци, ћер ци 
па сти ра - Ефро си ни ји и на све на чи на је по ку шва ла да их раз дво ји. 
Обе Ку зми не се стре су би ле на мај чи ној стра ни. Ку зма се ду го бо-
рио са ин три га ма мај ке и се ста ра убе ђу ју ћи их и мо ле ћи. Тру дио се 
да са чу ва и љу бав и по ро ди цу. Али, ни шта ни је успе ва ло. И он да 
је са Ефро си ни јом по бе гао из се ла, тај но се вен чав ши и ску ћив ши 
се на оба ли тог је зе ра. Тај жи вот им се чи нио као сре ћан. Ипак, 
кроз не ко вре ме Ефро си ни ја ја при ме ти ла да Ку зма мно го ту гу је 
за мај ком и се стра ма: оне су за ње га ипак пре ви ше вред не да би 
их за бо ра вио за у век. Та да се Ефро си ни ја као не жна, али од луч на 
де вој ка за пу ти ла у се ло да за тра жи бла го слов од све кр ве. Ку зми на 
мај ка је обе ћа ла да ће опро сти ти си ну и при ми ти сна ју, под усло-
вом да де вој ка про ђе не ко ли ко те сто ва (ис ку ше ња). Ефро си ни ја се 
са гла си ла и до да ла: ‘’Та мо где су љу бав и сло га, ту ге не ма!’’. Зна ла 
је Ефро си ни ја да чак и ако бу де те шко – Ку зма ће јој по мо ћи и све 
те шко ће ће за јед но пре ва зи ћи. Та ко је и би ло. Шта год да је све кр-
ва сми сли ла, сна ја се ап со лут но сна шла: све сво јим сна га ма – да 
за ме си хлеб, исе че др ва, хлеб да ис пе че, ко шу љу да за ши је и да 
извзе зе ћи лим. А ка да је мај ка схва ти ла да њој Ку зма по ма же, пре-
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ста ла је да сум ња у сна гу те љу ба ви ко ја је спо ји ла ње ног си на и 
сна ју за цео жи вот’’.

Крат ка вер зи ја ле ген де:

‘’Ку зми но је зе ро - – то је бај ко ви то ме сто пу но не ве ро ват не 
енер ги је. Ра ди се о то ме да ту од дав ни на до ла зе за љу бље ни па ро-
ви ка ко би се за кле ли је дан дру го ме на љу ба и да за мо ле Ку зми ну 
мај ку да их бла го сло ви у ве зи и да по ста не за штит ни ца по ро дич-
них ве за. Та јан стве на, цр на во да је зе ра још увек пам ти исто ри ју 
то га ка ко је јед на све кр ва, баш Ку зми на мај ка те сти ра ла мла ду не 
ве ру ју ћи у ње ну љу бав ка му жу. Али је млад пар пре ва зи шао све 
те шко ће до ка зав ши да ‘’та мо где су љу бав и сло га, ту ге не ма!’’-

2.’’Куз кин сан дук’’ – ту ри стич ка мар шру та за де цу и од ра-
сле.

За од ра сле је до мо ве нок чу вар и но си лац на род них тра ди ци ја.
Из ве сно је да су де ца чу ва ри исто риј ске све сти у по себ ном 

сми слу: ве ли ки ми то ви и зна чај ни ри ту а ли им се оста вља ју у на-
сле ђе пре ко при ча и ига ра.

Куз ка – ни је са мо но си лац му дро сти и на след ник ша ла ста рих 
уку ћа на. Он је још и чу вар ве ли ког жи вог ру ског је зи ка. Ре чи Ку ске 
се са сто је од ри мо ва них стро фа, уз ре чи ца и ша ла ко је зву че фан та-
стич но за де чи је ухо. 

Из уста овог до мо вен ка из ла зе ре чи и из ра зи ко ји са да мо гу 
да се срет ну са мо у реч ни ци ма са од ред ни цом ‘’за ста ре ло’’ и ко ји 
се пре тва ра ју у чу де сно је зич ку игру, сво је вр сан тре нинг је зич ког 
ин стинк та. Ње го во хи ро ви то ‘’Ока ње’’ да је мо гућ ност де ци и од ра-
сли ма да про жи ве са мо ‘’би ти’’ ма тер њег је зи ка.

      Куз кин сан дук се не да је у ру ке ‘’нео се тљив ци ма и мр зи те-
љи ма’’. Он ни је ту са мо ра ди раз ра де бај ко ви те ин три ге, не го као 
све о бу хват ни пе да го шки за хват. Сан дук ко ји го во ри – то је по се бан 
кул ми на ци о ни пункт мар шру те.

Ци ља на кли јен те ла: де ца уз ра ста од 6 до 10 го ди на (и њи хо ви 
ро ди те љи). У том уз ра сту де ца још ве ру ју у при че  и за њих је про-
је кат ин те ре сан тан са обра зов но-за бав не тач ке гле ди шта.
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Се о ски ту ри зам: мо гућ но сти ми то ди зај на

Пра вље ње но вог обра сца, но ве ле ген де ме ста, са ци љем при-
вла че ња но вих гру па ту ри ста се по ка за ло као ин те ре сан тан и ис-
пун љив за да так. Ин те ре со ва ње од стра не ад ми ни стра ци је ки ри-
лов ског ре јо на пред став ни ка со цио-кул тур не сфе ре (ди рек то ра 
ко вар зин ског се о ског до ма кул ту ре, ди рек то ра ‘’Ра ди о ни це на род-
них за на та), а та ко ђе и уче шће у са ста ву рад не гру пе струч ња ка 
‘’Упра ве за ту ри зам и на род них ра ди но сти ки ри лов ског ре јо на’’ и 
ко ор ди на то ра ру ско-дан ског про јек та за стра те шки раз вој ре јо на, 
да ју осно ва да се ве ру је у то да ће да ти про је кат би ти по др жан на 
свим ни во и ма ло кал не са мо у пра ве и да ће и у бу дућ но сти би ти ре-
а ли зо ван уз по др шку ор га на вла сти.

Исто је ва жно при ме ти ти да је при ме на ин стру ме на та ми то-
ди зај на у окви ри ма сми сле не пер цеп ци је да те те ри то ри је и фор-
ми ра ња ње не при влач но сти, по себ но као ту ри стич ке де сти на ци је, 
мо гу ћа не са мо у овом кон крет ном слу ча ју, не го и у дру гим те-
ри то ри јал ним је ди ни ца ма. Ак ту ел ност да тог ме то да се са сто ји у 
ње го вој уни вер зал но сти и до ступ но сти за ре а ли за ци ју од стра не 
ло кал них ад ми ни стра ци ја или ма лих кре а тив но-про јект них гру па.

 Овај рад је примљен 14. новембра 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
19. децембра 2013. године.
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