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Abstract 

 

 

The aim of this study is to research potential of cultural inheritance of Khada valley and to 

increase awareness among society. It also aims to define and analyze hindering factors 

(problems) in maintaining this potential. For this purpose: - we will analyze data from art 

historical literature. -Will use quantitative and qualitative research methods and explore their   

outcomes, that will explicit factors, related to demographical, social and economical problems of 

popularization and maintaining cultural inheritance. Based on the research, we can remark as a 

conclusion, that khada valley's cultural inheritance can provide useful possibilities for valley 

population, for country, and for any other stakeholder, if used with mind. We hope that our 

study will accomplish it is goals in exploring Khada valley's potential to society and to highlight 

it’s clever and useful ways of application. As research shows it is possible with it is preservation, 

restoration and popularization. As for further usage of results, the mentioned research will be 

valid material for other studies in this field. 

Key Words: Khada valley, cultural heritage, potential of  Khada valley. 
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