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The study aims to clarify the state of ethno-tourism in Mexico and
outline its regional characteristics.
The profile of ethno-tourism is outlined as a destination within the
framework of cultural tourism.
The current state of tourism in Mexico is analyzed.
The opportunities for the development of ethno-tourism in Mexico
are presented and its regional characteristics are clarified.
Some threats related to the development of ethno-tourism in the
country have been outlined.
Цели. Изследването цели да представи възможностите за развитие на
етнотуризма в Мексико и да очертае неговите регионални характеристики.
Методи и данни. Анализирани са етногенезисът и съвременната
етническа и езикова структура на населението. Използвани са данни на
официални правителствени източници, авторитетни международни
организации и енциклопедични издания в областта на туризма, както и
предишни публикации на авторите.
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Мексиканската конституция признава 62 местни народа, като им дава
автономия и защитава тяхната култура и езици.
Според официалната статистика на Националната комисия за развитие на
коренното население, индианците съставляват 10-14% от населението на
страната, като над половината от тях не говорят испански.
При преброяването през 2015 г. 21,5% (26 млн. души) се самоопределят
като „местни”.
Представители на коренното население живеят във всички щати на
Мексико. Щатите с най-голям процент на населението, говорещо
индиански езици и/или идентифициращо се като индианци, са Юкатан
(59%), Oaхaкa, Кинтана Роо, Чиапас, Кампече, Хидалго, Пуебла, Гереро, Сан
Луис Потоси и Веракрус (15%).
Оахака е щатът с най-голям брой местни народи и езици в страната.
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Културният туризъм в Мексико.
От 2001 г. Министерството на туризма популяризира и подкрепя
изпълнението на програмата Pueblos Mágicos (магически селища),
насърчаваща културния туризъм в страната.
Успешното изпълнение на програмата може да даде мощен тласък на
туризма и на цялостния културен статус на селището.
Такъв е случаят с град Сантяго де Текила в щата Халиско, който през
2003 г. получава статут на Pueblo Mágico, а през 2006 г. е включен в
Списъка на световното наследство.
Градът и околностите му привличат хиляди посетители, желаещи да
видят полетата с агаве, дестилериите, Националния музей на текилата
и да се повозят на влака „Текила експрес” по туристическия маршрут
„Пътят на Текила” (Ruta de Tequila).
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Етнотуризмът в Мексико още няма ясно оформена ниша и се развива
паралелно с археологическия и другите форми на културния туризъм.
Елементи на етнотуризъм присъстват в цялостния туристически продукт на
Мексико, чиято национална култура е основен фактор за големия интерес
към страната и за нейната туристическа атрактивност.
Мексиканският етнотуризъм се базира основно на ресурсите в
югоизточната част на страната, където паралелно с разглеждането на
забележителните археологически обекти от Предколумбовата епоха
туристите могат да посетят селищата с преобладаващо коренно население
и да се запознаят с неговия бит, стопанска дейност, традиции и обичаи.
Като изходна точка за пътуванията до тези дестинации могат да послужат
Мексико сити и големите градове с международни летища. Между тях
особено подходящ е морският курорт Канкун.
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Chichén Itzá complex with the famous step-pyramid of Kukulkan, known today as el Castillo
(the castle) on the right, and the Temple of the Warriors (templo de los guerreros (left))

Заключение
Изводи.
Етнотуризмът в Мексико има висок потенциал за развитие.
Той се основава на голямото етническо разнообразие и
традициите, които се вплитат в съвременната мексиканска
култура. Възможности за развитието му има във всички
части на страната, но на настоящия етап основните му
обекти са концентрирани в южните и югоизточните щати.
Там продуктът на етнотуризма се съчетава успешно с този
на останалите направления на културния туризъм.
Заплахи.
Има риск от преекспониране и надценяване значението на
маянското наследство спрямо това на другите местни
народи по подобие на негативния опит в „маянизирането”
на о-в Роатан, Хондурас.

