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България и Япония са туристически страни. Въп-
реки това туристическият обмен между тях е малък
и все още не добре изследван. Проучването на
японския туристически пазар е важно за привлича-
не на японски туристи в нашата страна. Те са извес-
тни не само с високата си култура, но и с високите
разходи при пътуванията си в чужбина.

Характеристика на японския туристически
пазар

Проучванията (по WTO, Ракаджийска и Маринов,
1998) показват, че японците пътуват много. В ре-
зултат на това Япония има отрицателно туристичес-
ко салдо и е страна, типичен емитивен туристичес-
ки пазар. Във връзка с държавната политика за на-
сърчаване на двустранния туристопоток от и за Япо-
ния се очаква и в бъдеще ръстът на пътуванията на
японците да продължи. Поради натрупания турис-
тически опит те ще посещават все повече страни и
ще проявяват интерес към нови дестинации. Очак-
ва се конкуренцията за японски туристи между дес-
тинациите да се засили поради относително голе-
мият среден престой на японските туристи зад гра-
ница (8 дни)  и особено поради високите им разходи
(2 000 щ. д.) за едно пътуване.

При евентуален
стремеж за привличане
на японски туристи е
добре да се имат в пред-
вид техните изисква-
ния. Японците предпо-
читат неорганизирани-
те пътувания. Те пъту-
ват предимно самосто-

АНАЛИЗ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ОБМЕН
МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ЯПОНИЯ

ятелно, без да ползват посреднически услуги (70 %
от японските туристи). Във връзка с географските
особености на страната най-предпочитаният вид
транспорт за задгранични пътувания е преди всич-
ко въздушният, но се използва и водният транспорт,
макар и по-ограничено. Мотивите за пътуване са
преди всичко рекреационни, но също така познава-
телни и делови. Най-предпочитаните дестинации са
азиатските (45,4 % от всички външни пътувания),
поради географската близост и по-малките транс-

Таблица 1. Изменение в броя на японските туристи, посетили България (2004-2008 г.)
Table 1. Changes in the number of Japanese tourists that have visited Bulgaria (2004-2008)

Година 2004 2005 2006 2007 2008 
Брой японски туристи, посетили 
България 

9 682 11 273 11 833 12 154 9 601 

Дял от общия брой чужденци, 
посетили България през съответната 
година в % 

0,139 0,155 0,158 0,157 0,113 

 

Фиг. 1. Изменение в броя на японските туристи,
посетили България (2004 - 2008 г.)
Fig. 1. Changes in the number of Japanese tourists
that have visited Bulgaria (2004 - 2008)
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портни разходи. Следващи по привлекателност са
североамериканските дестинации (33,1 %), поради
разнообразните възможности за туризъм, които пред-
лагат. Европейските дестинации привличат 11,4 % от
японските туристи, а към Австралия и Океания се
отправят 9,2 %. От европейските страни най-прив-
лекателни се оказват класическите туристически
дестинации като Франция, Италия, Германия, Ав-
стрия и др. Тук възниква въпросът къде сме ние? И с
какво можем да привлечем японските туристи?

Пристигания на японски туристи в България

Японските туристи в България все още са рядко
срещани. Поради това доскоро те дори не присъст-
ваха самостаятелно в статистиката, а оставаха в
графа „други”. Сравнително повече данни има за ре-
ализираните от японските туристи у нас нощувки
(табл. 1-4, фиг. 1-4).

От данните в таблица 1 и фигура 1 се забелязва
ежегоден бавен, но стабилен ръст на пристиганията
от Япония у нас до 2007 г.  През 2008 г. обаче е отче-
тен съществен спад (-19,2 % спрямо 2007 г.). Япония
е сред малкото страни, пристиганията от които беле-
жат спад през 2008 г. Делът на японските туристи в
България (под 1 %) е твърде малък. Следовтелно, япон-
ците за съжаление не са съществен туристически
контингент у нас на този етап. Като причина за това
обикновено се изтъква географската отдалеченост.
Но нека не забравяме, че въпреки това над 1/10 от
японците избират Европа за задграничаните си пъту-

вания. Японските туристи
не са рядкост в развитите
европейски дестинации.
Следователно, причината
за малкия брой посеще-
ния у нас е преди всичко в
липсата на целенасочена
политика в това отноше-
ние, в т.ч. липса на марке-
тингови проучвания, рек-
лама, PR и не на последно

място – на директни полети. Все пак чрез раз-
лични източници японците научават за Бъл-
гария и вероятно нашата страна е интересна
за тях, за което свидетелсва непрекъснатият
до 2007 г. ръст в посещенията. Спадът в
посещенията през 2008 г. вероятно се дължи
на неудовлетворенността на японските турис-
ти, посетили вече страната ни. Това предпо-
ложение се базира на факта, че японските ту-
ристи търсят качество, което България все
още не е достигнала.

Разпределението по мотиви (табл. 2 и фиг.
2) сочи изключително преобладаване на пъ-
туванията с цел екскурзия и почивка (78,4
%). На второ място по значимост, макар и

със значително по-малък дял (17,5 %), са служеб-
ните пътувания. Делът на останалите пътувания (4,1
%) е малък. Тези стойности са близки до стойности-
те за всички пътувания в чужбина на японските ту-
ристи. Възможности за привличане на допълните-
лен контингент могат да се търсят в превръщането
на служебните посетители в лоялни клиенти и прив-
личането им за следващи ваканционни пътувания,
както и привличането на транзитно преминаващите
за по-дълъг престой. Най-важно е обаче почиващи-
те у нас да останат доволни, което би ги превърнало
в лоялни клиенти и те биха препоръчали нашата
страна на други потенциални туристи.

Нощувките на японски туристи в България за пе-
риод от 14 години се увеличават, макар и с промен-
ливи темпове (таблица 3 и фиг. 3). Като резултат в
края на изследвания период те са близо два пъти
повече. Делът на нощувките, реализирани от япон-
ски туристи в България спрямо общия брой на реа-
лизираните нощувки от чужденци, е около 2 % с тен-
денция на покачване за по-голямата част от перио-
да. От данните може да се изчисли, че средният
брой нощувки, реализирани от японските туристи у
нас е 2,1, което може да се тълкува в два аспекта.
От една страна, по-високият дял на реализираните
нощувки в сравнение с дела на посещенията гово-
ри, че японските туристи реализират повече нощув-
ки от средното (1,6). От друга страна, обаче не е
трудно да се забележи, че престоят им в нашата
страна е изключително кратък (средно около 3 дни).
За повишаване продължителността на престоя тряб-

Мотиви Екскурзия 
и почивка 

Гостуване Служебно 
пътуване 

Транзитно 
преминаване 

Друго общо 

брой 9 524 58 2 125 272 175 12 154 
дял от 
общия брой 
в % 

 
 

78,4 

 
 

0,5 

 
 

17,5 

 
 

2,2 

 
 

1,4 

 
 

100 
 

Таблица 2. Разпределение на японските туристи в България по цел
на туристическото посещение през 2007 г.
Table 2. Grouping of Japanese visitors to Bulgaria in 2007 according to purpose of visit

Фиг. 2. Разпределение на японските туристи в България по цел
на туристическото посещение през 2007 г.
Fig. 2. Grouping of Japanese visitors to Bulgaria
 in 2007 according to purpose of visit
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ва да се заложи на разнообразно и качествено ту-
ристическо предлагане.

От данните в таб-
лица 4 и фиг. 4 може
да се направи изво-
дът, че японските ту-
ристи се ориентират
към високо и средно
котегорийните заве-
дения за настанява-
не. Те избягват нис-
кокатегорийните, но
и не избират твърде
често лукса на 5-

звездните хотели. Статистиката сочи, че хотелите
у нас повишават качеството, и съответно категори-
ята си и вече преобладават 3 и 4-звездните. Следо-
вателно, структурата на настанителната база у нас
отговаря на предпочитанията и може да удовлетво-
ри японските туристи. За съжаление липсват дан-
ни за избиращите парахотелиерството (в т.ч. къщи
за гости, хижи, къмпинги и др.), за да се направят
изводи за тяхната удовлетвореност.

Маринов (2007) определя Япония като зараждащ
се туристически пазар за дестинация България, на-
ред със страни като Китай, Индия, САЩ, Канада,
Израел, Йордания, ОАЕ, Португалия и др. Според
същия автор, японските туристи у нас проявяват най-
голям интерес към културата. Могат да бъдат прив-
лечени също така и от ски, здраве, екология, рели-

гия, бизнес. Най-слаб интерес би-
ха проявили към море, спорт, ха-
зарт, посещение на роднини.
Според мен, може да се очаква по-
голям интерес към подходящо
предложени спортни активности и
не толкова голям контингент за
здравни услуги (Япония е богата на
минерални извори и гейзери).

Български туристи в Япония

Броят на българите, посетили
Япония, е много малък, поради ко-
ето статистиката отчита този по-
казател само от последните ня-

колко години. От
таблица 5 и фи-гура
5 се вижда, че броят
на българските ту-
ристи, посетили Япо-
ния през последните
години, е променлив.
В края на разглеж-
дания период той на-
малява два пъти. То-
ва говори за значи-
телно свиване на и

Години 1993 1996 2000 2004 2007 
Брой реализирани нощувки от японки 
туристи в България 

13 893 9 858 14 076 23 867 25 480 

Дал от общия брой нощувки на 
чужденци в България за съответната 
година в % 

1,9 1,7 2,3 2,3 2,1 

 

Таблица 3. Промени в броя и дела на реализираните от японски туристи нощувки
в България (1993-2007 г.)
Table 3. Changes in the number and share of overnight stays in Bulgaria realized
by Japanese visitors (1993-2007)

Фиг. 3. Промени в броя на реализираните
от японски туристи нощувки в България (1993-2007 г.)
Fig. 3. Changes in the number and share of overnight stays
 in Bulgaria realized by Japanese visitors (1993-2007)

Категория 1 и 2 звезди 3 звезди 4 звезди 5 звезди и 
„специални“ 

Общо 

Брой 
реализирани 
нощувки от 
японски туристи 

 
 
 
 

1 667 

 
 
 
 

6 666 

 
 
 
 

11 433 

 
 
 
 

5 714 

 
 
 
 

25 480 
Дял в % 6,5 26,2 44,9 22,4 100 

 

Таблица 4. Предпочитания на японските туристи при избор на категория на
средствата за настаняване (2007 г).
Table 4. Preferences indicated by Japanese tourists with regard to class
of accommodation (2007).

Фиг. 4. Предпочитания на японските туристи при избор на категория
на средствата за настаняване (2007 г).
Fig. 4. Preferences indicated by Japanese tourists with regard
to class of accommodation (2007).
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без това ограничения туристопоток. Делът на бъл-
гарските туристи в Япония спрямо общия брой чуж-
денци, посетили страната  през 2004 г., е едва 0,022
%. Следователно, те са незначителен пазарен сег-
мент. Причините за това могат да се търсят в геог-
рафската отдалеченост, която предполага високи
транспортни разходи, които малко български турис-
ти могат да си позволят. От значение е също и лип-
сата на директни полети. Друга съществена причи-
на е и високият стандарт на живота в Япония.

Фиг. 5. Изменение в броя на българските туристи посетил
и Япония (2004–2007 г.)
Fig. 5. Changes in the number of Bulgarian tourists that
have visited Japan (2004–2007)

Години 2004 2005 2006 2007 
Брой български туристи в Япония 1 369 1 696 1 517 682 

 

Таблица 5. Изменение в броя на българските туристи посетили Япония (2004 – 2007 г.)
Table 5. Changes in the number of Bulgarian tourists that have visited Japan (2004 – 2007)

Разпределението по
мотиви на туристичес-
кото пътуване (таблица
6 и фиг. 6) сочи значите-
лен превес на служеб-
ните пътувания, което не

е типично общо за пътуванията на бъл-
гарски граждани в чужбина. Вероятно
това се дължи на факта, че служебните
пътувания са за сметка на организаци-
ята, а не на пътуващия. Значителен е
делът (1/4) на посочилите друга цел на
посещението си. Може да се очаква в
бъдеще да се повиши делът на ваканци-
онните пътувания, поради това, че Япо-
ния е интересна  и екзотична страна за
туризъм. Може да се очаква също и по-
вишаване на общия брой пътуващи, по-
ради изключително ниската база.

Заключение

Главният извод, който може да се направи от из-
ложеното по-горе е, че на този етап туристическият
обмен между България и Япония е слаб и небаланси-
ран. Японските туристи, посетили България, са око-
ло двадесет пъти повече в сравнение с българските
туристи, посетили Япония. Във връзка с ниската
изходна база може да се очаква увеличаване на
двустранния обмен на туристи между двете страни.
Поради някои прилики в природогеографските усло-
вия (наличие на море, планини, сходен климат) Бъл-

гария може да привлече японс-
ките туристи най-вече с култур-
но-историческото си наследст-
во и с уникални периодични и
епизодични прояви. Добър при-
мер в това отношение са праз-
ниците на розата, ежегодно
провеждани в Казанлък.  От
своя страна Япония също може
да привлече българските турис-
ти със своята специфична из-
точна култура. За съжаление
бариера в това отношение е все
още съществената разлика в
доходите на населението (рес-
пективно туристите) в двете

страни. Необходимо
е нашата страна да
обърне повече вни-
мание в привличане-
то на японски турис-
ти и удължаване на
техния престой.

Мотиви Екскурзия 
и почивка 

Гостуване Служебно Друго Общо 

Брой туристи 87 49 382 164 682 
Дял от общия брой в % 12,8 7,2 56,0 24,0 100 

 

Таблица 6. Разпределение на българските туристи посетили Япония по цел
на туристическото посещение през 2007 г.
Table 6. Grouping of Bulgarian visitors to Japan in 2007 according to purpose of visit

Фиг. 6. Разпределение на българските туристи посетили Япония по цел
на туристическото посещение през 2007 г.
Fig. 6. Grouping of Bulgarian visitors to Japan in 2007 according to purpose of visit
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Analysis of the tourist exchange
between Bulgaria and Japan
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Summary

Both Bulgaria and Japan are tourist countries but their
tourist exchange has remained at subdued levels and
little research has been conducted into the matter. It is
essential to study Japan’s tourism market in order to
attract Japanese visitors to our country. This paper
tracks the dynamics of tourist volumes to and from each
country, drawing conclusions and making recommen-
dations as appropriate.

ГЛ ЕДН А ТОЧ КА

ОТЗИВ ЗА СТАТИЯТА
„АНАЛИЗ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ОБМЕН
МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ЯПОНИЯ”
С АВТОР Д-Р ВАНЯ ВАСИЛЕВА

Туризмът е една от приоритетните теми на
сп. „География‘ 21”, защото фокусът на списа-
нието е обучението по география, а туризмът
дава огромни възможности за това.

Туристическите връзки Япония – България на-
истина представляват голям интерес, защото става
въпрос за връзки между две коренно различни стра-
ни във всяко отношение – природно, историческо,
културно и т.н. Туризмът е чудесен начин за съпри-
косновение на културите и  освен икономически
ползи носи също удоволствие от срещата им. За-
това д-р В. Василева  заслужава поздравление за ней-
ния опит да анализира туристическия баланс меж-
ду двете страни и да предложи свои виждания за
причините за настоящата ситуация за нейното  по-
добряване от гледна точка на България. От позици-
ите на преподавател по География (включително и

по Културна гееография) в катедра Международни
култури в японски университет си позволявам да
взема отношение по нейната статия, представена в
този брой на сп.  „География” ‘21”. Като оценявам
високо анализа на авторката, с по-голямата част от
който съм напълно съгласна, бих предложили и ня-
кои свои виждания.

Д-р В. Василева твърди, че престоят на японски-
те туристи извън граница е сравнително голям. То-
ва може да се каже най-общо. Но що се отнася до
връзките с България, трябва да се вземе предвид
факта, че за да пътуват до България японските ту-
ристи се нуждаят от почти 2 дни само в едната посо-
ка. Както правилно се отбелязва в статията, една
от големите пречки за малкия брой японски турис-
ти в България е липсата на директни полети между
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двете страни. Затова в повечето случаи пътувания-
та до България трябва да се комбинират с пътуване
до някой друг град/страна в Европа, от който се осъ-
ществява полет към нашата страна  Така България
се явява като второстепенна дестинация, някак до-
пълнителна...

Когато говорим за брой дни на японски турист,
непременно трябва да се има предвид, че японска-
та култура е коренно различна от европейските и
продължителността на платения отпуск и рекреа-
цията понякога будят взаимно удивление. В Япония
средният годишен брой дни, ползвани като платен
отпуск, е... 4 дни, срещу 28 дни във Франция, напри-
мер (обръщаме внимане – не според  японския за-
кон, по който той е 2 седмици). По изследване на
моя дипломантка, много японци въобще не знаят
колко дни им се полагат като платен отпуск по за-
кон. Това има своите културни и икономически обяс-
нения, на които няма да се спирам тук, но  дължа да
отбележа, че не става въпрос за натиск върху рабо-
тещите от страна на фирмите или на държавата, а
за свободен и доброволен избор на нейните граж-
даните. Тезата ни е, че реално погледнато, престо-
ят на японските туристи в чужбина не е дълъг, но те
се стремят към посещение на повече дестинации,
при това с голямо разнообразие от туристически
обекти и дейности. Във връзка с това съм съгласна
с констатациите на цитираните в статията автори,
че предлагане на плажен туризъм или на ски-тури-
зъм не е най-подходящото попадение. След дълго-
годишното общуване с японци ми е трудно да си
представя, че среден, градящ кариера японец (сам
или със семейството си) ще си вземе отпуска 10
дни, за да лежи на пясъка в морски курорт и да пре-
карва вечерите си по дискотеки, макар и икономи-
чески той да може да си го позволи.

За краткото време, което си позволяват за вакан-
ции, японците желаят да видят колкото може повече
неща. Затова голяма част от тях предпочитат орга-
низирани пътувания, за да са сигурни, че няма да
губят излишно време. Независимо, че броят на не-
организираните туристи е доста голям в изчисления-
та на авторката (много японци учат или повишават
професионалната си квалификация в Европа, а има и
определен брой ученици, които ходят на хоум-стей),
в общия случай типични са организираните пътува-
ния. За краткото време в чужбина японците предпо-
читат активни дейности и преживявания, различни
от тези в страната им. Поради това за тях представ-
ляват интерес културния туризъм, опитването на не-
познати храни и много други традиционни за Бълга-
рия неща, но все още има редица пречки. Бих обър-
нала изречението на авторката: „Мотивите – преди
всичко рекреационни, но също така и познавателни
и делови” обратно – Първо, познавателни и делови и
... малък брой рекреационни. Японска поговорка каз-
ва „Залудо работи, залудо не стой!”. Може и българ-

ската да е такава, но докато японският характер я
приема изцяло, то нейната съвременна българска ин-
терпретация не е еднозначна.

Както правилно отбелязва авторката, в периода
до 2007 г. се забелязва нарастване на японския ту-
ристически поток към България, след което се наб-
людава доста голям спад. Напълно съм съгласна, че
той е свързан и с неудовлетвореността на японс-
ките туристи от услугите в България и ще посоча
още два специфични и недооценявани в България
аргумента за това.

В периода до 2007 г. звездата на Котоошу – бъл-
гарският сумист с много широка популярност в Япо-
ния, светеше с ярка светлина. Може би широката
българска общественост не може да си представи
напълно какво означаваше това за страната ни. Пре-
ди 12 години името на България се свързваше преди
всичко и само с киселото мляко. Днес, ако произ-
несете „България” и в най-затънтените кътчета на
страната, веднага ще направят асоциация с „кисе-
ло мляко” и „Котоошу”, след което ще започнат да
ви разпитват за тази страна. Не на последно място
интересът към България е свързан и с увеличения
брой телевизионни предавания за нея.

Вярно е, че и българската опера и другите бъл-
гарски изкуства жънат успехи в Япония, но те няма
как да докоснат широката публика, докато почти
всички японци се интересуват какви са резултати-
те от сумо-шампионатите. Защото, ако един билет
за опера в провинциалния град Фукуока, например,
струва около 500 долара, а и европейската опера и
изкуство като цяло са непознати в Япония, то сумо-
турнирите са много популярни и безплатни, защото
се излъчват по телевизията. Тук не мога да се сдър-
жа и да не отбележа и забележителния успех на
изложбата „Българските тракийски съкровища”. Тя
привлече хиляди японци в различни градове на стра-
ната и можем само да си пожелаем повече такива
събития, които показват на широката японска пуб-
лика колко интересна може да бъде за японците
България. И все пак нейни „запазени марки” в Япо-
ния продължават да бъдат „йогурто” и „Котоошу”.

Втората причина за спада на японския туристи-
чески поток около 2008 г. е състоянието на светов-
ния валутен пазар. В този период еврото беше мно-
го силно спрямо японската йена и за японските ту-
ристи се оказа изключително неизгодно да пътуват
към Европа. Голяма част от туристическия поток се
насочи към азиатски дестинации.

Но да се върнем към качеството на услугите в
България. Тяхното ниво за съжаление не е удовлет-
ворително за средния японски турист. Ще посоча
само три области.

1. Хотелите и ресторантите. Вярно е, че у нас има
хотели със звезди, удовлетворяващи японския ту-
рист, но забележете – в много наши хотели усмив-
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ката е най-скъпата стока. В хотелите в Япония ви
предразполагат да се чувствате като най-желаният
им гост. В повечето хотели, дори под средното ниво
на лукс, намирате на леглото си юката (традицион-
на памучна японска роба, която може да служи и
за пижама, а може и да излизате с нея в коридора,
че дори и на улицата) и специални чехли. Да не го-
ворим за традиционните японски хотели-рьокани,
където ви глезят с най-различни услуги и внимание
– това е много дълга и поучителна история и може
би трябва да се опише отделно. Колкото до ресто-
рантите в Япония, дори и в най-обикновените от тях
има богато илюстрирани менюта, от които дори да
не знаете езика, може да посочите по снимка как-
во желаете. На витрината отделните блюда са по-
казани в поразяващо-реалистични пластмасови
форми, със съответните цени, така че няма как да
се сбърка. Сметката се плаща на каса на изхода,
така че сервитьори и клиенти не размахват пари на
масата или в залата за хранене. Бакшишът е непоз-
нат и немислим. Нещо повече, като бонус получа-
вате бонбон, кибрит или друг дребен сувенир с рек-
ламата на ресторанта.

2. Такситата. Дори в най-затънтената провинция
на Япония такситата са идеално чисти, с бели данте-
лени облегалки за главата, безупречно колосани.
Шофьорите са с безукорно чисти униформи, с фу-
ражки и непременно с бели ръкавици. Климатикът е
просто задължителен, а напоследък в някои таксита
има и течност в красива опаковка за дезинфекция
против грип. Към безупречната чистота в колата и
учтивостта на шофьорите трябва да се прибави и точ-
ността на сметките – както вече споменах, за бак-
шиш в Япония и дума не може да става, а е нечувано
шофьор на такси да няма дребни да ви върне. Тари-
фата най-често е написана с големи букви и цифри
отвън на таксито. А вътре можете да следите съвсем
лесно как се движи сумата за превоза. На достъпно
място е фотографията на шофьора с името му и те-
лефонния номер, където можете да се обадите в слу-
чай, че не сте доволни от услугата. Като пример ще
посоча един случай, когато такси трябваше да ме
вземе от аерогарата, но бях помолена да почакам 30
минути, за да качи и пътници, идващи с друг само-
лет. Шофьорът се притесни, че може би не съм има-
ла възможност да обядвам, купи и настойчиво ми
предложи безплатно сандвич. Той не влизаше в смет-
ката или в задълженията на шофьора, но пък каква
реклама беше за компанията!

3. Инфраструктурата. Пътувайки с кола или ав-
тобус в Япония винаги можете да спрете на така
наречените „крайпътни гари”. Тяхното изграждане
е задължение на Министерството на транспорта. То-
ва са места за почивка по шосетата с голям пар-
кинг, с чисти тоалетни, като някои предлагат дори

баня за освежаване – безплатно, с магазинчета с
различни храни и местни сувенири, с табла и видео-
дисплеи с информация за времето, за местната път-
на обстановка в реално време, предавана от мно-
гобройните камери по пътя. Отделно има специа-
лизирани радиостанции, които предават непрекъс-
нато информация за състоянието на пътя. Ако ста-
не задръстване, няма начин да не научите причина-
та, защото по радиото непременно ще съобщят.

След като се знае тази информация за Япония,
моля уважаемият читател да помисли къде би спрял
за почивка автобусът с японски туристи по марш-
рута София-Варна и колко тоалетни ще има по стан-
дарта на японския турист – задължително много чис-
та, 24 часа отворена, безплатна, оборудвана задъл-
жително с хартия, със сушилня за ръце, с място за
повиване на бебета и с осигурен достъп за инвали-
ди? При това като пример посочваме една от най-
популярните дестинации в България, да оставим нас-
трана второстепенните пътища.

За особеностите, ролята и развитието на край-
пътните гари може да се разказва още много, за-
щото освен места за паркиане и освежаване, в Япо-
ния те имат и много други функции, широко свърза-
ни с туризма и особено с така наречения „зелен”
(селски) туризъм.

По отношение на мнението на авторката на ста-
тията, че „може да се очаква по-голям интерес към
подходящо предложени спортни активности и не
толкова голям контингент за здравни услуги”... по-
ради това, че „Япония е богата на минерални извори
и гейзери”, можем да се съгласим, но до известна
степен. Напълно вярно е, че Япония е богата на ми-
нерални извори, около които е изградена неверо-
ятно интересна спа-култура. Но тук трябва да на-
правим уговорка: това, което ние, европейците,
разбираме като „спа”-рекреация е много по-различ-
но в Япония. Надявам се, че материал на тази тема,
поместен в следващите броеве на списание „Геог-
рафия ‘21”, ще ви убеди как минералните извори в
България могат да станат желани места за посеще-
ние и от японски туристи.

Като цяло, напълно съм солидарна с д-р В. Ва-
силева, че е нужно да се работи повече за взаимно-
то опознаване на японската и българската култу-
ра. Това ще доведе до по-голям взаимен интерес и
до активизиране на туристообмена, което освен
икономически ефект има и друго измерение – пови-
шаване на интелектуалната удовлетвореност от те-
зи контакти. За това ние, българските географи, мо-
жем и трябва да допринесем още много.

Доц. д-р Димитрина Михова
Ямагучи университет,  Япония


