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От 25 до 27 юни 2014 г. в Шумен се проведе Международна научна конференция: „КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ: МУЗЕЙНИ
ПЕРСПЕКТИВИ“, организирана по повод 110 години от откриването на Историческия музей – Шумен. Конференцията премина под патронажа на Министерството на културата – София. Главни организатори са: Община – Шумен и
Регионален исторически музей – Шумен. Участие взеха 90 историци, музейни
специалисти и преподаватели във Висши учебни заведения от страната и чужбина, разделени в четири направления:
I. Музеят – ключов фактор за опазване и популяризиране на културното
наследство
II. Музеят, държавата и културният туризъм
III. Музеят, пазарът и културният туризъм
IV. Музеят, туризмът и другите културни индустрии
Том 16 на Известие на Историческия музей – Шумен съдържа доклади и
съобщения от настоящата конференция.
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„Хубостите на един край, неговите исторически паметници стават икономическо благо,
което носи икономически доходи на неговите
стопани (страна, държава, окръг, община, народа, населението)… Тия притежания на страната ни трябва да се направят широко известни
в пределите и в чужбина, защото докато не бъде
известен един обект и не се знае неговото значение, не ще бъде привлечен никой да го посети.“
Веселин Хлебаров, 1927 г.

Т

ова са слова, изречени преди почти деветдесет години и въпреки изминалото време са все така актуални. Паметниците, останали от нашето
минало, богатото културно-историческо наследство на България днес са част
от националната ни идентичност, изключително важна в условията на набиращата темпове глобализация, а тяхното опазване – приоритет на държавната и
на световна културна политика.
Опитът показва, че популяризирането на културно-историческото наследство води до увеличаване на местния патриотизъм, както и до увеличаване на
инвестициите, а това от своя страна стимулира неговото опазване. Културното
наследство е духовен, културен, икономически и социален капитал, който е в
основата на съвременната наука, образование и култура. То е важен ресурс за
интелектуалното, социалното и икономическото развитие на всеки народ.
Възможност за усвояване на този ресурс предоставя културният туризъм,
който, според специалистите и анализаторите от Световната организация по
туризъм, към 2020 г. ще бъде водеща индустрия в световен мащаб. Неизменно
е и мястото на музеите – от една страна като стопани на голяма част от забележителностите, а от друга – като посредници между културно-историческото
наследство и все по‑развиващия се културен туризъм.
Темата на настоящия научен форум е изключително актуална и кореспондира с политиката, насочена към дългосрочно и устойчиво развитие на този
вид туризъм на местно, регионално, национално и международно равнище.
Поводът за провеждане на международната конференция „Културно наследство и културен туризъм: Музейни перспективи“ е 110-годишнината от
основаването на Исторически музей в град Шумен – градът, стоящ най-близо
до първите български столици и култовото средище Мадара, градът на първото българско театро, на първото гражданско честване на светите братя Кирил и Методий, на първия български оркестър, на едно от първите читалища.
ГРАДЪТ, ОТ КОЙТО ЗАПОЧВА БЪЛГАРИЯ!
Даниел Руменов
Директор на РИМ – Шумен
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МУЗЕИ – ХРАНИЛИЩЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ГЕНИЯ
Алмаз Мусаевна
MUZEI – HRANILISHTE CHELOVECHESKOGO GENIYA
MUSEUMS – PRESERVATION OF THE HUMAN GENIUS
Almaz Musaevna
Abstract. The article is devoted to the history of the development and establishment of museums in Russia,
as in the pre-revolutionary period and the present time. Great attention is also given to the creation, development
of museums in Dagestan, one of the unique parts of the Russian Federation. In Dagestan nowadays there are more
than 37 museums. The work of the museums is aimed primarily at further advancement and improvement of their
activities on youth education in the best traditions of the Dagestani people and promotion of patriotic, moral and
aesthetic education of the population.

Музей – грандиозная памятная книга человечества.
(А. В. Луначарский)
Музеи – великое изобретение человеческой цивилизации. Необъятная
вселенная чудес и красоты, неожиданных открытий и невероятных встреч, нескончаемая книга познания истории не только своей страны, но и всего мира.
Музеи занимают определенное место среди социальных институтов сегодняшнего общества, которое живет в условиях эволюционной динамики знаний
как основного фактора развития современной цивилизации. В них фиксируются, сохраняются и представляются, в своеобразной форме, предметное и
природное окружение человека и они становятся важным для него каналом
распространения ретроспективной информации. Музей представляет ценности, исчезающие в обществе, и может привлечь внимание к тем постоянным
общечеловеческим ценностям, которым угрожает современный прогресс. Он
выделяет среди других эти ценности, подчеркивая их знамение как наследия
для содержания непрерывности и преемственности культуры1.
Как и когда возникли музеи? Собирание произведений искусства, главным образом скульптуры, было известно еще в Древней Греции, откуда, кстати, и пошло само слово «музей», которое переводится как «храм муз». Систематическое коллекционирование зародилось, вероятнее всего, в Италии в XV в.
Владельцами коллекций были богатые люди, а крупнейшие государственные
музеи появились в XVII в. Так, знаменитый Британский музей в Лондоне основан в 1753 г., Лувр в Париже возник в 1791 г., Прадо в Мадриде – в 1819 г.,
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Метрополитен – музей в Нью-Йорке существует с 1870 г.2 Первый в России музей – знаменитая Кунсткамера или кабинет редкостей – открылся в Петербурге
в 1719 г. Он создавался по воле Петра I. Начало этому музею – и музейному
делу вообще в России – положила собранная еще в 1714 г. Петром I коллекция «разной всячины». Петровская Кунсткамера считается прародительницей
российских музеев. Бесспорное первенство среди российских музеев принадлежит Государственному Эрмитажу, который находится в Санкт Петербурге,
одному из крупнейших художественных музеев мира. Он основан в 1764 г. как
частное собрание Екатерины II. Для публики музей был открыт в 1852 г. Ныне
Эрмитаж насчитывает 2,7 миллионов экспонатов. Они дают представления об
огромном периоде истории и культуры человечества от первобытного общества до наших дней3. Музей занимает несколько зданий, прежде всего Зимний
дворец, который насчитывает 400 залов. Крупнейшим Художественным музеем наряду с Третьяковской галереей и Эрмитажем является Русский музей в
Санкт Петербурге, который был открыт в 1898 г.
Осознание того, что памятники искусства и старины, хранящиеся в музеях
и составляющие достояние всего народа, требуют государственной заботы и
охраны, произошло в России примерно в начале XX в. Ярким подтверждением этим словам является открытие в 1912 г. Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве. В этот период государство
проводило политику протекционизма, выделяло им материальные средства,
пополняло их бюджет. Следующий этап истории музеев России начался в
1917 г., когда культурные ценности были объявлены достижением народа.
Именно первые годы советской власти дают наиболее интересные прецеденты
выделения особо ценных объектов в культуре. Это были годы, результирующие
предыдущий период и заложившие основы будущего развития. До 1917 года в
России насчитывалось 150 музеев. После Октября в результате национализации частных коллекций последовал «музейный бум». Только в 1918 г. появился
101 новый музей, в 1919 г. – 58.4
Российские музеи прошли трудный путь развития. В 1920 – 1950 г. они
сильно пострадали: некоторые ценные картины, и предметы прикладного искусства по приказу правительства изымались из фондов и продавались в антикварные магазины и за границу. Делалось это потому, что стране нужны были
золото, валюта и советское руководство, не находя иного способа добыть их,
распродавало российские реликвии. Серьезные испытания пережили музеи в
годы Великой Отечественной войны. Спасение и сохранение национального
культурного достояния музейные сотрудники восприняли как свой гражданский и профессиональный долг. В 1941 – 1942 г. была осуществлена грандиозная, невиданная в истории мировой культуры эвакуация музейных ценностей из районов России, которым угрожало вражеское нашествие, на восток
вглубь страны. Только из Государственной Третьяковской галереи в предельно
сжатые сроки вывезли в Новосибирск и Пермь 634 ящика: в них находилось
18.430 картин, скульптур, рисунков, гравюр5. Всего из 15 западных областей
Советского Союза были эвакуированы коллекции 66 крупных музеев. Но все
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же многие музейные ценности достались врагу: они были расхищены; вывезены в Германию, уничтожены. Пострадало 173 музея. До сих пор неизвестна судьба Янтарной комнаты, вывезенной немцами из Пушкино. Полностью
погибла коллекция Сталинградской картиной галереи. Только из 15 крупных
музеев в СССР фашисты похитили 269,515 экспонатов. В последующие годы
развитие музеев и оценка их места в музейной сети страны протекали на основе представления об «идеологически нужном» и «идеологически вредном»,
о возможности применения объектов культуры в идеологической обработке
масс. Ведущее место занимали музеи идеологического значения: Центральный
музей В. И. Ленина, Центральный музей Революции СССР, Центральный музей Вооруженных сил. В 90‑x годах в России, то есть после распада СССР, насчитывалось почти 1800 музеев. Сегодня в России, по последним данным, имеется около 2700 государственных музеев. Если сюда включить музеи местного
значения и разных категорий, их количество возрастает до 5.000.6
Музеи: исторические, художественные, естественнонаучные, технические,
тематические, отраслевые, корпоративные, частные, столичные и провинциальные, школьные и сельские -хранители истории и просветители будущих
поколений. От того, насколько будут профессионально работать музейщики,
насколько будет эффективна отдача музея, настолько качественно и осознанно
будет относиться общество к своей малой и большой родине. Наши музеи богаты фондами и они ждут своих исследователей, хранителей, пропагандистов,
проектировщиков, маркетологов и менеджеров, чтобы правильно управлять
национальным достоянием – хранить, презентовать, просвещать, зарабатывать. Само по себе высокое звание «народное достояние» не в силах себя сохранить. Ему нужны сегодня подготовленные грамотные специалисты. И нам уже
не обойтись без специальных знаний в таких актуальных музейных вопросах,
как «управление музеем, фонды экспозиции, недвижимость, финансы, работа
с посетителями, управление информацией, издательство, страхование, международная деятельность, франдрайзинг (привлечение средств)».
Нужна правовая и экономическая подкованность. Например, сегодня в
России практически уже начал работать Закон «Об использовании целевого
капитала (эндаументе)». Вот прекрасная потенциальная возможность небольшой, но все же финансовой независимости музеев. Во многом может помогать
Закон о музейном фонде РФ, закон об авторских и смежных правах и т. д.
К музеям местного значения относятся также музеи, расположенные в
субъектах Российской Федерации, одним из которых является Республика
Дагестан. Каждый народ получает от предыдущих поколений материальные
и духовные ценности. Велико значение художественного наследия Дагестана для дальнейшего развития его культуры, в частности, в такой ее области,
как создание музеев. Первый музей в Дагестане был открыт в городе Темир – Хан – Шура, в мае 1913 г. Идея создания принадлежала русскому врачу
И. С. Костемировскому. Он назывался «Дагестанский кустарный музей имени
Костемеровского», среди первых представленных материалов были ковровые,
деревянные, гончарные, металлические, ювелирные изделия, оружие, предме-
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ты старины, фотографии, рисунки и т. д. В последующем были открыты музеи
в городе Махачкала и ряде районов республики, которые за относительно короткий период времени стали очагами массовой культурно-просветительной
работы среди местного населения7.
Дальнейшие шаги по развитию музейного дела республики связаны с периодом советской республики. Еще в 1920 г. в Темир – Хан – Шуре открывается
«Народный музей Дагестана». В 1924 г. в Махачкале создается первый государственный республиканский краеведческий музей. В этот музей из государственных фондов Москвы и Ленинграда было передано много экспонатов. В
Дагестанский краеведческий музей, таким образом, поступила из Московского музейного фонда почти полная коллекция живописи князя Барятинского,
бывшего главнокомандующего Кавказской армией, известного коллекционера
и мецената8. Коллекцию произведений искусства в 1925 г. музей получил и из
Тбилисского военно-исторического музея. В числе пополнивших музей экспонатов были известная картина Т. Ф. Горшельта «Пленение Шамиля» и серия
дагестанских рисунков художника, такие пейзажные картины И. К. Айвазовского, как «Вид Гуниба», «Горный пейзаж», произведения многих русских художников. Из Грузии поступили произведения художника Ф. А. Рубо, посвященные Кавказской войне. Из Пятигорска поступили дагестанские пейзажи
И. Н. Занковского. В музее велась работа по организации и отделов русского
и западноевропейского искусства. Так, в экспозиции музея появились работы
бельгийской, фламандской, итальянской, голландской, английской школ живописи. Здесь же находились произведения из бронзы, мрамора, стекла, фарфора, китайских европейских мастеров и известных художественных мастерских
Европы. Новый государственный музей в республике – Музей изобразительных искусств – был образован в 1958 г. на базе картинной галереи дагестанского краеведческого музея. Музеи стали важным центром культурной жизни
Дагестана. С начала организации, например, Музея изобразительных искусств
Дагестана была развернута работа по созданию его постоянной экспозиции.
Она была составлена из следующих разделов:
1. Дагестанское искусство с древнейших времен до наших дней.
2. Русское искусство 18 – 20 в.
3. Зарубежное искусство 16 – 20 в.
4. Искусство советского периода.
Кроме постоянных экспозиций, музей часто предоставлял свои залы для
различных передвижных, авторских выставок. Важной частью работы музея
стала собирательская деятельность, работа по пополнению ее фондов. За прошедшие более чем 40 летний период существования музея было закуплено, получено в дар от частных лиц десятки тысяч экспонатов, относящихся к различным видам искусства. Особенно много было собрано изделий традиционного
художественного ремесла народов Дагестана. В начале 80‑х годов здесь насчитывалось более 8 тыс. экспонатов. При этом более 2,5 тыс. из них составляли
изделия художественного серебра. Большую роль в организации такой работы
сыграла первый директор музея Патимат Гамзатова.
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Музеи республики организуют выставки художников, мастеров прикладного искусства республики, активно пропагандируют дагестанское искусство,
издают различные буклеты, обзоры, каталоги. Сегодня в Дагестане насчитывается более 37 музеев. Официально республиканскими музеями являются Дагестанский государственный объединенный исторический и архитектурный музей им. А. Тахо – Годи (ДГОМ), Дагестанский музей изобразительных искусств
им. П. Гамзатовой, Государственный историко-архитектурный и художественный музей – заповедник «Древний Дербент». ДГОМ имеет помимо головного
еще 30 филиалов в различных районах республики, а «Древний Дербент» включает в себя 42 посещаемых объекта. В 1960 г. в г. Кизляре был открыт народный музей им. П. И. Багратиона, героя Отечественной войны 1812 г., уроженца
г. Кизляра. С. 1972 г. музей получил статус государственного и утвержден как
филиал ДГОМ.9 В 2007 г. В честь 150‑летия основания города Махачкалы, был
открыт музей города Махачкалы.
Также в Дагестане имеется более 100 школьных музеев. В ДГОМ им. А. Тахо-Годи имеются сотни экспонатов (более 150 тысяч) которые отражают быт,
культуру, историю, самобытность дагестанского народа. Часть этих экспонатов
находится в экспозициях трех этажей, остальное – в фондах музея.
Особое внимание при посещении музея посетители обращают внимание
на такие реликвии как: сабля Наполеона, сабля Тимура Хромого, которая потом, через 350 лет, попала к другому завоевателю Надыр-Шаху. Не меньший
интерес вызывает внимание посетителей и коллекция фельдмаршала князя
А. Барятинского, который любил коллекционировать оружия великих полководцев, в его коллекции оказалась и сабля Наполеона, уникальный кинжал
мастеров-оружейников императора Александра III, который доводился ему
родственником. История Дагестана является сплошной цепью непрерывных
войн, через Дагестан прошли, начиная с V в. гунны, хазары, печенеги, арабы,
турки-сельджуки, монголо-татары. Больше всего история Дагестана связана
с историей двух великих восточных государств Ирана и Турции, от которых
страдали и народы Дагестана, и народы Азербайджана. Несмотря на завоевательный характер их походов, они оставили культурный след в истории народов Дагестана и Азербайджана и в свою очередь вбирали в себя культурные традиции наших народов. Об этом же свидетельствуют многочисленные
оружия огнестрельного и холодного, характера на которых явно выражается
почерк, орнамент и характер формы изготовления. В музее встречаются работы иранских мастеров XVI – XVII в., боевые топоры иранского и турецкого
происхождения. Необычна раздвоенная сабля (зульфукар) работа турецких
мастеров XV – XVI в. ибо именно этому народу свойственны изготовление сабель такой формы. Ресурсы дагестанских музеев колоссальны! Это 175 тыс.
экземпляров только основного фонда! Причем каждый год эта цифра растет.
В советское время фонды пополнялись за счет дарений и закупок. Сегодня
новые экспонаты поступают в музеи только посредством товарное – денежных отношений. Музеи стали важным центром культурной жизни Дагестана.
Музеи республики организуют выставки художников, мастеров прикладного
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искусства республики, активно пропагандируют дагестанское искусство, издают различные буклеты, обзоры, каталоги. Подготовленные музеем изобразительных искусств передвижные выставки по теме «Декоративно – прикладное искусство Дагестана с древнейших времен до наших дней» побывали в
залах Государственного Эрмитажа (г. С – Петербург), Государственного Музея
искусств народов Востока (г. Москва), музеев городов Киева, Баку, Грозного,
Тулы.
Подобные выставки музей организовал и в зарубежных странах – Польше, Болгарии, Венгрии, Югославии, Италии, Англии. Передвижные выставки
произведений искусства вывозились во многие города, райцентры, села Дагестана10. У дагестанских музеев, так же как и у других музеев, сегодня есть и
большие трудности. Проблемы дагестанских музеев:
1. Нехватка места для экспозиций.
2. Недостаток площади для экспозиций выставочной зоны.
3. Устаревшее оборудование (стенды, витрины).
4. Отсутствие специализированного оборудования для фонда хранилищ
(спецсклады) для нумизматики и стеллажи для живописи и графики, тканей
(платки покрывала, знамена), нет вентилируемого помещения для рукописных книг, фото и документов, спецпомещения для хранения археологии, отсутствие достаточного количества компьютеров, так как все музеи по России
внесли свои экспонаты в единый электронный каталог.
В последнее время резко сократилась закупка новых экспонатов. На эти
цели музеи получают мало средств. Очень остро стоит в республике и проблема фиксации, охраны исторических, историко-художественных памятников,
находящихся под открытым небом. С богатым наследием народов Дагестана
можно было бы открыть еще музей древних книг и рукописей, архитектурно-этнографический музей. Ведь в этой небольшой республике, которую называют не только страной гор, но и горой языков, проживает более тридцати народностей. В будущем Дагестанский государственный объединенный
исторический и архитектурный музей (ДГОМ), планирует открытие ремесленных мастерских для посетителей. Каждый сможет воочию увидеть какие
виды ремесел развиты в республике и при желании увезти с собой и сувениры, вырезанные или сотканные тут же11. Однако, несмотря на все трудности,
музеи в Дагестане и в России продолжают функционировать, радовать людей выставками, экспонатами. Определяя перспективы развития грядущего
столетия, академик Д. С. Лихачев отмечал, что XXI век будет веком гуманитарной культуры. Одним из каналов гуманитарной культуры является музей,
развитие которого в последние десятилетия связано с обретением своего места в глобальном мире, дальнейшим укреплением его статуса в культуре. Современный музей наращивает полифункциональность, притягивает на себя
функции клуба, культурного центра, студии. В меняющихся условиях хранения культурного наследия в XXI в., музеи из центров пассивного созерцания
истории и культуры превращаются в «живое, развивающееся пространство,
бросают вызов глобализму». Одной из черт современного глобального мира
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является его изменчивость, высокая подвижность. Музей стремится постоянно реагировать на эту тему изменяющую динамику жизни.
Отвечая выставками, акциями, изданиями на острую проблему современного мира, музей продолжает ее историческую перспективу, помогает
глубоко осмыслить тему или постигнуть ее новые ракурсы. Уже сейчас наблюдаются серьезные изменения в развитии музейного дела в Республике.
В 2013 году появился новый музей спортивной славы республики. Также в
последнее время появилась настоятельная потребность в расширении сети
музеев республики как в горном и высокогорном Дагестане, так и в городах.
Работа всех музеев направлена, прежде всего, на дальнейшее улучшение и
совершенствование своей деятельности по воспитанию молодежи в лучших
традициях дагестанского народа, на пропаганду патриотического, нравственного и эстетического воспитания населения. Кроме того, создание новых музеев в 2014 – 2015 г. позволит сохранить большое количество исторических
памятников, уменьшить отток предметов традиционного быта и культуры
за рубеж, возродить интерес у молодого поколения к истории родного края.
Осуществляя работу по нравственно-эстетическому и патриотическому воспитанию населения, музеи организуют постоянные и передвижные выставки по краеведению, культуре и искусству, героико-патриотической тематике.
Министерство культуры РД, реализуя республиканскую целевую программу
«Развитие культуры и искусства Дагестана», значительно увеличило число
филиалов музея. Кроме того, оно ведет работу по созданию новых, имеющих
большую художественную и историческую ценность музейных объектов.
Большая работа по созданию школьных музеев проводится Министерством
образования РД совместно с райгорадминистрациями. По инициативе коллектива ОАО «Дагэнерго» и за счет его средств построен мемориальный комплекс «Ватан»12.
Важное значение для развития музейного дела на рубеже веков в республике имеет включение Дербентского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника в список Всемирного культурного
природного наследия ЮНЕСКО и внесение г. Дербента в список памятников
федерального значения. В целях дальнейшего развития музейного дела в республике Дагестан на ближайшую перспективу 2014 – 2015 необходимо сделать
следующее:
1. Необходимо разработать меры, предусматривающие совершенствование деятельности музеев, повышению эффективности государственного учета
фондов, контроля за их сохранностью и обеспечению безопасности условий их
хранения.
2. Необходимо продолжить работу:
– по открытию новых музеев в районах и городах, где для этого есть предпосылки, предусмотрев при этом привлечение средств спонсоров и внебюджетных фондов для создания и организации работы музеев;
– шире использовать возможности мемориальных музеев и комплексов
для нравственного и патриотического воспитания молодежих.
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3. Рекомендовать администрациям городов и районов в целях улучшения
деятельности музеев, расположенных на территории муниципального образования, оказывать им помощь в материально-техническом обеспечении и организации работы.
Можно выделить две сферы реализации функций музея в Республике Дагестан: историческую и актуальную. Оба «лика» музея, должны найти себя в
XXI веке, должны быть осмыслены. Исторически присущие музею функции
становятся «питательной средой» для реализации инновационных программ,
актуальных данному этапу форм работы13. При анализе такого взаимодействия наиболее эффективным является признанный в современном музееведении коммуникационный подход. Исходным пунктом подобного осмысления
феномена современного музея является выработка четких коммуникационных стратегий. В этой связи особенно важно то, что в современном мире сама
коммуникативная проблематика предельно обострена.
Очевидно, что частные стратегии музея подчинены общим стратегиям,
определяющим место музея в глобальном мире. Успех музея в XXI веке связан с осознанием неразрывного единства, диалогического взаимодействия
глобальных и частных целей коммуникации. Невозможно проанализировать
конкретную коллекцию, создать экспозицию, не осознав целей развития конкретного музея и музейного мира в целом, определение которых предполагает
анализ общих тенденций развития культуры. Только в этом случае музей способен дать адекватный «ответ», продемонстрировать исторический и актуальный аспекты своего бытования. С другой стороны, уникальность именно музея заключается в том, что глобальные стратегии, обращенные к различным
культурным институтам, в процессе документирования и интерпретации получают «свое» уникальное оформление, определяемое особенностями и возможностями данного, конкретного музея, его спецификой.
Для того чтобы выявить коммуникационные стратегии, необходимо определить два положения, два аспекта статуса музея в нашей республике. Во-первых, музей является культурным институтом, обладающими уникальными,
специфическими инструментами, то есть культурно-коммуникативной системой. Во-вторых, музей является частью культуры, ее подсистемой, и коммуникационные процессы музея – это часть общекультурной коммуникации. Оба
компонента предельно важны для понимания сути музея и музейной деятельности, а также для понимания путей развития музея в новом глобальном мире.
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РОЛЯТА НА МУЗЕИТЕ В ПОЗНАВАНЕТО И
УТВЪРЖДАВАНЕТО НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
Пере Аслимоски
Саше Герасимоски
Резюме. Докладът разглежда важния въпрос за ролята на музеите в познаването, правилното
разбиране и утвърждаването на културното наследство. Фокусът на материала е върху връзката
между социалните функции на музеите и културното наследство в Република Македония. В методологичното разработване на темата са използвани основно теоретични източници. Многостранните
роли на музеите в съвременните общества дават многобройни възможности за задълбочено познаване и разкриват разнообразни разбирания на комплексното културно наследство в страни с богата
култура като Македония. То прави ролята на музеите и обществото съществена за търсенето на
все по‑добри подходи и практики при опазването, популяризирането и утвърждаването на културното наследство.

Introduction
Within the whole material and spiritual values of society, especially the Macedonian one, the cultural heritage is undoubtedly a value of special significance. Many
processes, phenomena, developments and trends in the development of modern society relations are inextricably related with testimonials about the cultural achievements from the past.
The cultural heritage is of great importance and could influence on the cultural
phenomena in the way of cultivating of individual and social life, but to what extent
it will make use of this potential favorable effect depends primarily on the society’s
relation towards cultural heritage, and in that context, especially the social role of
museums and their active involvement in the overall cultural life in society.
When analyzing the museums as sources of spirituality we come to a paradoxical conclusion: On the one hand museums and cultural heritage in general have the
potential to be extremely important factors and promoters of cultural and other processes in society, and on the other hand, in real life they are on the brinks of society.
Here from the question arises about the reasons for this paradoxical situation. It is
sure that part of the reasons for the marginalization of museums are to be found
within the globally distorted relation between material and spiritual contents of mod32
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ern life. Such reasons are to be found also within the inadequate relation of the institutions of the state towards museum’s activity. Whether the museums’ institutions
themselves can be fully pardoned from their own responsibility, especially if their
internal initiative, presence and quality of marketing and management activities for
active involvement of museums in the social processes viewed within their operation?
And, whether, taken entirely, there’s a lack of new elements in the concept of survival
of museums in the future?

Societal value and importance of cultural heritage
Macedonia has a rich cultural heritage, embodied in immovable and movable
material objects of different types and periods of occurrence. According to the National Institute for Protection of Cultural Monuments and Museum of Macedonia,
the following items are registered as cultural heritage: 9876 immovable objects, including 4260 archaeological sites, 1726 churches and monasteries with over 150,000
square meters of fresco painting, over 26000 icons and 420 iconostases, canopy and
bishop’s thrones carved in wood, 1213 buildings of the old town and village architecture, 47 towers, forts and bridges, 1026 monuments and monumental sites, 126
objects of Islamic architecture, 24bazaars and other urban and rural units, 32 commercial buildings and various other types of buildings. The museums, galleries, museum’s and gallery’s collections host over 500000 museum’s exhibits (archaeological,
ethnological, historical, applied arts), while the library’s collections keep over 4400
manuscripts (11 200 old- printed books and specific library material and other library fund). In addition to this it should be said that a significant part of the movable
cultural heritage had been dispersed to neighboring and other European countries
during the wars and on other various grounds.
There is no doubt that this rich cultural heritage of the country has significant
spiritual potential to influence the shaping of cultural consciousness, to be a catalyst
for many important cultural and other economic processes in society.
1. Part of the cultural heritage which Republic of Macedonia possesses has universal humane values and is part of the world cultural treasure. Taking into account
the cultural heritage that the Republic of Macedonia possesses and with the relationship towards its protection, it could participate in the development of universal values
in the most dignified manner, and could assure itself an indisputable cultural identity
and a place of honor in the great family of people. The shine of some artistic, historical, cultural, aesthetical, ethical and other values and principles created through
millennium of cultural history on this small space, sheds light on the development of
culture and civilization in general. Viewed through that prism, the cultural heritage of
the Republic of Macedonia evidently represents a rich deposit in the general treasury
of the common treasury of human civilization.
2. The cultural heritage is a spiritual leader of the people and basis of its national
and cultural identity. It is a source of knowledge and cognition for themselves as a
nation and of their historical processes of development. In this sense, the cultural
heritage emerges as one of the most important features of the national identity as
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trademark and legitimation of our cultural uniqueness. It is a dam (fortress) for preservation of our national identity in the complex social movements. Anyway, as one
thinker will notice, “every nation is an organism that the past created”1.Because of
this the basic ideal of every nation is to keep the foundations of the past and to upgrade itself in the future on them.
3. The cultural heritage with which Republic of Macedonia disposes represents
a source of spiritual principles and other values important for modern conceptualization and organization of state, security and society.2 Today when there becomes
a practice to offer ready-made models for organizing security and protection, we
should always keep in mind the historical dimension of our security organization
found in the positive cultural traditions and cultural heritage. The most positive cultural values of the past are being selected by the people and as tradition they are being
incorporated through the process of socialization into everyday life.
4. The cultural heritage is an important building block for the development of
tourism3. Today we know many countries that have acquired with an image of a tourist power and have reached extraordinary cultural and economic development thanks
to the cultural heritage. At the same time, the cultural heritage enables intensification of communicative and integration processes which are very important factor in
building more humane relations within the international community.
5. The cultural heritage is also a source and basis for new works. The creative
life of man is inextricably linked to cultural heritage. The knowledge and experience acquired and transmitted from generation to generation, allow the current
generation within the framework of its societal life and need for further creation
to start from an acquired level of knowledge and to upgrade that knowledge. Thus,
the cultural heritage expresses its intergenerational continuity in development. In
a broader sense, development is nothing but a process in which each generation,
relying on experience and knowledge of its predecessors, gives its contribution and
leaves a mark in the enrichment of material and spiritual values. The acceptance of
the values inherited as taken for granted, without having them creatively evaluated
and accommodated to contemporary conditions, means to accept the cultural climate where the individual is a slave to the values from the past, i. e., it becomes impersonal. On the other hand, the individual who cannot rely on cultural heritage in
satisfying its own cultural, and above all creative needs is helpless and limited4. The
creator is not able only with his personal spiritual power, isolated from inherited
values, to create for future generations. Contemporary creation with artistic and
cultural values is more development and upgrading on the present forms according to the wishes, needs and possibilities, rather than creating a work from its very
beginning. So, the creative individual should accept cultural heritage and current
cultural values in society as a base for his orientation and personal creativity5. And
thus, his own expression to put into operation for the cultural development. Some
recent researches show that museums, through the inclusion of individuals in social relationships, can give positive results in enhancing self-esteem, confidence
and creativity6.
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6. The museums as part of the cultural ambience in which we live, possesses significant energy for peace building. It is justified to believe that through the representation of different communities within the collections and exhibitions, the museums
have the potential to promote tolerance, respect within the community and overcoming stereotypes and prejudices7. There are many arguments with which we can claim
that cultural heritage has a positive impact on peace and harmonization of man and
society. Building peace and security in modern conditions cannot be viewed through
the power of weapons, but peace and security can be successfully built upon ideas
and relationships that have the power to lead mankind towards higher forms of communication, cooperation, tolerance and other relationships of essential importance of
peace and security. In this context, cultural heritage can be considered extremely significant factor peacemaking, building and maintaining favorable security condition,
a source of positive values, states and relationships of mutual acquaintance, understanding, cooperation and other forms of human communication that give a peaceful
direction of human communication. The cultural Heritage is being considered as basic motive for many intensive communication processes. Making “the people on the
other side” aware of cultural heritage is one of the most effective means of dismantling
the mask of hostility, freeing from entrenched prejudices and stereotypes, conceiving
the cultural similarities and differences, mutual respect, tolerance and other positive
relationships.
7. Cultural heritage is the fountainhead of spiritual strengthening of the human
skeleton and society. This is particularly important for today’s conditions of shattered
spiritual fabric of society. The overall tendencies in cultural development indicate that
humanity falls into a deep cultural agony, in situations and relationships that depersonalize human being, making him greedy, selfish, indelicate in the race for material wealth and profit, destroying his humanity, solidarity, honesty and all those values which are considered virtues. Certainly, the establishment of spiritual harmony
in man and society requires more socio – economic, political, education and other
mechanisms and processes within the state and society that have to function properly.
In this context, the cultural heritage has (or should have) a significant role in building
the spiritual skeleton of man and society, in building humane relationship towards
the basic civilizational values. Within the material and spiritual values, crystallized
through the centuries, an energy pulses that can certainly help a person know himself
as cultural being, discover the meaning of his existence, put up his views of the world
around him on a solid basis and to fit himself as part of intergenerational continuity
of development.
8. Through intensifying the cooperation between the museum and other cultural institutions with upbringing and educational character, cultural heritage can and
should play a significant role in the upbringing and educational process. The cultural
heritage should be used as a spiritual core that will standardize the positive values and
processes of socialization.
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The role of museums in COGNITION and AFFIRMATION
of cultural heritage
“Museum”, as the famous explorer Pavao VukPavlović8 says, “should be considered one of the constitutive elements of today’s civilization, conditioned by the epoch;
as institution that despite its special tasks needs its time as supporter of the cultural
heritage and as shape-maker of the cultural awareness that leads the present man in
the necessity for spiritual survival”. The cultural heritage is subsublimate of the historical processes through which culture and civilization developed in general. It is an
important factor that determines the national being of a nation. The cultural Heritage represents a connected system of material and spiritual attainments of the past
that necessarily intertwine the creative values of the individual and the epoch with
the universal values. It allows deeper understanding of the individual perceptions
of reality, but also the versatile social views (views of the epoch) towards the man,
nature and society9. Every creator of cultural goods as a child of its epoch, in spite of
his personal and individual awareness and creative range, necessarily express epoch
or zeitgeist in which he lives and works10. But, there are numerous cultural works of
the past which possess enduring values, and their meaning is not confined by time
and space frames.
The museums are, in a way, societal institutions except being cultural, scientific
and professional ones. Thus, every alienation, every distancing or closing of museums
and their activity from society represents a negation of their existence. Therefore, one
of the fundamental tendencies of museums’ development and their role within society is their opening towards society and public11.
Among the most important roles of museums we could include the following:
1. To support the cultural development and affirmation of humanistic life contents. The museum is an institution that with its exhibitions, research and planning
actions contributes to the revealing, storage, expansion and evaluation of universal
human values.
2. To build and implement a broad educational program that educates visitors
and allows them activities of scientific, artistic and recreational nature.
3. In recent times there are views that look at the role of museums in promoting
social inclusion. It is estimated that museums and other cultural organizations have
the potential to contribute to the fight against many weaknesses that occur in individuals and communities as a consequence of social exclusion. Newer researches suggest that museums can contribute to social inclusion at individual, community and
societal level. On individual or personal level, connecting the museums can result in
enhancement of self-esteem, confidence and creativity.
4. To promote tolerance and mutual respect inside the community. With representation of the involved communities within the collections and exhibitions, museums have the potential to promote tolerance, respect within the community, discovery of shared values among members of different communities and respect for
cultural differences with an aim to surmount the ethnical and other prejudices and
stereotypes. As agencies of change at the individual, community and society level,
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museums show the potential to contribute to combat such problems, such as poor
health, high crime rates, low attendance in schools and unemployment.
5. Basic tendency in affirmation of the social role of museums is their opening
to the public, bringing the visitors more engaged and involved in achieving of the
upbringing and educational processes within the society. One of the major, if not the
biggest difficulty in museum’s work is their approaching to visitors, especially to the
young audience. Continuously growing supply of entertainment leisurekeeps away
young potential visitors from museums.
6. Developing marketing, media and professional work, quality management and
the like. In addition to the traditional tasks of museums (which by custom collect,
document, explore, expose, educate), it is necessary to add the new tasks as marketing, media and professional work, quality management and the like. Often these new
tasks will require so much attention, so that the museum’s intrinsic activity, and that is
keeping the cultural relics, is being threatened. However, it seems that it is important
to gain the attention of the visitors than to get them to pay attention to the exhibitions.
Museums and the public need to be interconnected and conditioned in a dynamic
process.

Conclusion
The spiritual energy concentrated in the museum and other values of the past is
the link between life, time and eternity. The museums with their spiritual potential
that radiates from museum’s exhibits allow us to understand life as intergenerational
process that both inextricably intertwine the past, present and future. The total efforts of the current generation to create the conditions for safer, nicer and happier life
cannot be fully and qualitatively realized if we do not respect the knowledge, skills,
abilities, experience and other values created by our previous creators.
The past, embodied in the material and spiritual creations of our ancestors, presented through the museum’s exhibitions, is not just a chronology of events and personalities of history, but an active source of creative energy that has the power to
touch the present and future and to incorporate new quality of life. Hence, museums
should not only be seen as institutions that look to the past, aimed at keeping the traditional ways of life from oblivion, but as cultural centers, treasures of spiritual principles, knowledge, skills and other values of the past, fundamentally important for
present and future. Through the museum’s values we recognize the creative achievements of some civilizations and cultures, but even more we can discover the spiritual
landmarks, signposts towards spirituality and humanism of the present and future, to
come to know ourselves, to discover the meaning of life.
The spiritual values in modern life are overshadowed by the material world, the
gross appetites for greedily sweetening with material goods. The crisis in which humanity gradually falls over is more a crisis of values, morals and spirit than financial
and economic one. Hence, the cultural heritage and museums with their undoubtedly
great spiritual capacity may be one of the important pillars for resolving the crisis. In
that direction, the intense activity of the society and museum’s institutions is particu-
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larly needed. On the one hand, to affirm the power and capacity of museums to be
carriers of spiritual stability, to be spiritual pillar of national identity and culture and
of universal cultural values and to be a source of spiritual initiatives in society. On the
other hand, the concept of development of museums and museum work in modern
conditions to incorporate elements that will draw museums of social inertia (exclusion) and will result in a position of active cultural factors open to the public, is also
essential. Survival and development of museums can be accomplished in a safest way
through the establishment of communication processes with present times, which
means to provide communication with a wide range of customers – institutions and
individuals. By undertaking intensive marketing and management activities, along
with the basic museum’s activity, the museums, undoubtedly, will intertwine more
actively and creatively in meeting the cultural, scientific, educational, economic and
other interests and needs of the contemporary life12. Especially, because museums
have a problem with providing visitors, at least for current exhibitions.13
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МУЗЕЯТ КАТО ХРАНИТЕЛ И ТРАНСЛАТОР
НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
Биляна Попова
MUZEYAT KATO HRANITEL I TRANSLATOR
NA KULTURNOTO NASLEDSTVO
THE MUSEUM AS A KEEPER AND TRANSLATOR
OF THE CULTURAL HERITAGE
Bilyana Popova
Abstract. The museum owns a stabilizing function in the society. It appears as a translator of the traditions
and thereby helps to maintain particular balance of the system of values in different generations. The museum
constructs community at different levels – ethnical, socio-cultural, and intergenerational.
Basic function of each museum is to prevent the public oblivion of different, important historical periods
and events. The museum as a keeper of the past plays a role of an actor of the social memory, which is expressed
in material objects. The museum is an institution which preserves, reproduces, stabilizes, and translates the social
heritage. The translation of the social heritage is accomplished with the help of the museum expositions. Thanks to
the expositions visitors have the opportunity to see the past by reconstructed memories.
The contemporary museums as keepers and translators of the cultural heritage help for the formation of a
valuable relationship and attitude of the society towards the past.

Набиращата сили глобализация обхваща бързо всички страни на обществения живот. Нейното навлизане има както своите положителни, така и отрицателни страни. Позитивното в случая е възможността за разширение на
културните контакти и скъсяване на дистанцията в общуването между хората.
Негативното е възможността от загуба на собствената културна идентичност и
самобитност, произтичаща в резултат на процесите на акултурация и асимилация. В резултат на това съхранението на културното своеобразие в съвременното общество се цени като висше достижение на цивилизацията.
Всички народи избират да забравят или да предадат това, което за тях е паметно
или не е – събития, паметници, чествания, ритуали, легенди, знания, умения. Нашата
епоха е чувствителна към явлението, което може да се обозначи с термина „изчезване“,
което засяга забравата на начини за правене, начини на мислене, разнообразие и видове. Тъй като световете и индивидите са в непрекъсната трансформация, изчезването
се съпътства от изобретателността и творчеството, тъй като те са живи и продължават
да живеят, всички общества въвеждат институции, способни да увековечат културата,
за да избегнат разриви между поколенията.1

Съотношението между традиция и съвременност е важно на всички етапи
от развитието на културата. Актуалността се базира преди всичко на това, че
39
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традицията представлява не само съществена духовна ценност, но и форма на
приемственост на културата, форма на съхранение на културното наследство.
Обичайно традицията се определя като социално и културно наследство, което
се предава от едно поколение на друго и се възпроизвежда в определени общества и социални групи за значителен период от време. Като социален механизъм на наследяване на културно-историческия опит от поколение на поколение и необходима форма на запазване и развитие на културата, традицията
представлява както актив от миналото, така и проекция в бъдещето, пречупена
от организирането на настоящето. В традицията съществува една историческа
връзка между старото и новото, непрекъснат процес на приемственост.
Традициите включват обекти на социалното и културното наследство
(материални и нематериални ценности). Под културно наследство най-общо
се разбират всички културни достижения на дадено общество, неговият исторически опит, който се съхранява чрез паметта и се използва в материалния и
духовния живот. П. Хауърд дава универсално определение на културно наследство: „то е това, което подлежи на съхранение в настоящето заради неговото
потребление в бъдещето“2.
Такова наследство има непреходна стойност и ценност и се предава на
новите поколения. Естествено, всяко ново поколение, получило определени
културни образци, не просто ги възприема и усвоява в готов вид, но винаги
осъществява своята собствена интерпретация и избор. В този смисъл всяко
поколение избира не само своето бъдеще, но и минало. Обществото и социалните групи, приемайки едни елементи на социалното и културното наследство,
отхвърлят други. Наследствата се явяват форма на избирателна привързаност
към определени следи от миналото. Опазването на културното наследство е
свързано с интересите на държвата и в този смисъл съхранението и използването му като национален ресурс е от изключително значение.
Музеят притежава стабилизираща функция в обществото. Той има за основна задача съхранението на културно-историческото наследство и неговото
успешно транслиране напред във времето, като по този начин способства за
поддържане на определено равновесие и балансираност на системата от ценности при различните поколения. Музеят конструира общност на различни
нива – етнически, социокултурни, междупоколенчески.
Днес ние имаме задължението и отговорността да поддържаме това, което
са ни оставили нашите предшественици, както и да предадем това наследство
на следващите, идващи след нас. В същото време сме натоварени със задачата
да го обогатим с послания от времето, в което живеем. Едва ли има друга институция, която да има по‑голяма отговорност в това отношение от музея.
Известният руски философ-футуролог и религиозен мислител Н. Фëдоров
още в края на ХІХ в. извежда основната роля на музеите. Според неговите
представи, музеят представлява своеобразна форма на култа към предците. По
думите на философа той е кристализация на идеята за паметта, в която се съединяват три основни способности на човешката душа: разум, чувство и дело.
Разкривайки смисъла и предназначението на музея, Фëдоров, пише: „Първона-
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чално музеят е бил храм, т. е. сила, която регулирала и поддържала живота на
предците ни (всъщност в представите на хората), разумът не се отделя от
паметта, и паметта не е била само хранилище, а и възстановяване на силите
на предците ни в обред, което се явява действителна гаранция за съхраняване
на отечеството – на общия произход и на братството…. Музеят не е просто
сбор на вещи, а преди всичко сбор на лица. Неговата основна функция се заключава не в натрупването на мъртви вещи, а във възвръщането на живота на
отминалото, във възвръщането на мъртвите и техните произведения като
живи фигури“3. Следователно музеят се възприема като институт на живата
памет, обхващащ всички значими обекти на паметта на народите като главен
информационен фактор, способстващ за устойчивото и хармонично развитие
на цивилизацията.
Съвременните музеи трябва не само да показват на своите посетители основни човешки стойности, които те съхраняват, а да предупреждават, че много
от тях са изчезнали, а други много бързо ще изчезнат. Основната им роля в
бъдещето е в това те да станат главни действащи лица в процеса на поддържането на тези стойности, на тяхната промяна и еволюция, която да е адекватна и
успоредна с развитието на обществото.4
Музеите (в частност етнографските) представляват не толкова „банки“ на
духовните и материалните ценности на обществото, но и механизъм за тяхното съхранение. Именно благодарение на музеите става понятно, че най-ефективният начин за съхранение на културното наследство е информацията. Умението да се събира, съхранява, организира, умножава и разпространява тази
информация, е основният принос на музеите за развитието на човечеството, в
процеса на познанието. Във времето, в което живеем, музеите се възприемат
като хранилища както на материалните, така и на нематериалните паметници.
Неслучайно етнографските музеи са наричани „машина на времето“, защото благодарение на тях посетителите могат да узнаят за миналото днес и да го
моделират, пречупено през техния поглед. Какво можем да научим за миналото, зависи от това какво от това минало се е съхранило и как, по какъв начин
днес се интерпретират запазените артефакти.
Безспорен е фактът, че един от най-оптималните способи за съхранение,
използване и транслация на културното наследство се явява неговата музеефикация. Историко-културните обекти като оформен източник на историческа
памет са важен елемент от обкръжаващата действителност, продължаващи да
съществуват в качеството си на определени социокултурни реалии в съвременната култура, в музейното и научното пространство, участвайки в процеса
на интеграция и социокултурна адаптация. Музеефикацията предполага, от
една страна, съхранение на паметниците като музейни предмети, придавайки
им вид на обект на музеен показ. От друга страна, тя предполага привличането на интереса на широката публика към тях, превръщайки ги в достъпни
за гледане, създавайки предпоставки за тяхната по‑активна експлоатация като
туристически обекти.5
Съвременният музей постоянно се развива – подобряват се формите на
взаимодействие с посетителите, внедряват се и се използват нови технологии,
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усвоява се пространството извън музея, изменят се способите за репрезентация на музея. Въпреки всички тези промени, които се наблюдават, той е преди
всичко социален институт, който има определени функции, свързани с процесите на съхранение, познание, образование, връзка между поколенията, социална интеграция, социализация и др. В същото време музеят се изявява като
хранител на миналото, мощен актьор на социалната памет, т. е. учреждение,
което съхранява, възпроизвежда, стабилизира социалното наследство.
Паметта е легитимният посредник между поколенията. Чрез нея се реализира непрекъснатостта на културния процес и се захранва първичната социализация. Независимо от различната степен на съпричастност на отделните
представители към паметта, тя продължава да съществува, докато има носители-транслатори на тази памет.6
Спецификата на всеки музей се съдържа в това, че преди всичко, той обезпечава непосредствения контакт с опредметената култура. Нито един институт на социалната памет не е в състояние да потопи посетителя в миналото,
както музеят.
Сакралното отношение към социалната памет се съхранява у човека във
всички времена, което е зафиксирано в музея като особено обществено явление, притежаващо редица отличителни признаци:
1. Музеят притежава обвързваща сила в съхранение на социокултурното
наследство, осъществявайки контрол за формиране, използване и съхранение
на експонатите. При необходимост прилага санкции за регулиране на тези процеси.
2. Наличие на културни символи. В музея те се диференцират в съответствие с техните типове и видове.
3. Особена институционална ориентация и образци на поведение. Музеят
формира уважение към миналото, към социалната памет и опит и др.
Музеят организира и координира дейността по съхранение знанията за
миналото и неговото предаване. Функцията му за съхранение на културното
наследство – материално и нематериално, е основополагаща, многоаспектна по
състав и съдържание.
Съхранявайки обектите на културното наследство, музеят способства за
бъдещото развитие на обществото и прогресивното движение в човешката
история. Обществото се нуждае от артефакти. Обръщайки се към музея като
социална институция, ние знаем, че можем да видим тези артефакти, да се задълбочим в тяхното изследване, за да се увеличи нивото на човешкия капитал.
Този пример показва как чрез миналото бихме могли да се движим към бъдещето.
В разбирането за наследството водеща роля има отношението на обществото към обектите, които са общопризнати, общосподелени като културни
ценности. Това означава, че изучаването на институционалното развитие на
музея трябва да се извършва чрез изследване на отношението на обществото
към културно-историческите ценности, към окръжаващата ги среда. Като елементи на културата тези ценности постоянно се появяват във всекидневието
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и в сферата на професионалната дейност. Ето защо същността на културните
ценности се изразява в тяхната социокомуникативна функция. По този начин,
прилагайки социокомуникативния метод, най-добре би могло да се представят
качествените характеристики на отделните институционални форми от развитието на музея.7
Явявайки се един от елементите в системата на културата, музеят осъществява функцията, свързана с осмислено-селективната преработка на социокултурния опит, производство, съхранение и възпроизводство, творческа трансформация на културния модел. Музеят институционализира нормативните
модели, образци на поведение, определящи, че в обществото е правилно, законно или се очаква определен курс на действие по отношение на миналото
и предшествениците ни. Той формира отношение (ценностни и познавателни
аспекти) към света на символическите обекти, отнасящи се към миналото. Музеят обезпечава символическото присъствие на миналото в настоящето, утвърждава го като елемент на темпоралното измерение на обществото и културата, определя съдържателните аспекти на това присъствие: статусно-ролеви
типизации, теми, смислови взаимовръзки. Той способства за утвърждаване на
приетите в обществото механизми за постигане на съгласие относно истината
по определяне на минали социални реалности, транслирайки знания за миналото.8
В своите изследвания американският социолог Т. Парсънс обръща специално внимание на културата, личността и социалната система в техните взаимовръзки и взаимообусловености. Разработеният от него подход към културата дава широки възможности за изследване на музея. Предаването като първа
характеристика на културата у Парсънс се явява и отличителна функция на
музея. Именно чрез музея се предава знанието за културното наследство, посредством погледа в културата на миналото.9 Музеят позволява на обществото
да се запознае с културните стандарти и образци от далечното и недалечното
минало. Социокултурните традиции и обичаи са широко застъпени и представени в музея. Това има връзка с процесите на обучение в определени културни
стандарти, което се осъществява пряко и косвено. Прякото обучение се осъществява благодарение на работата с различни социални групи, често в интерактивна форма. Косвеното обучение се реализира практически при всеки досег с посетителите, било то под формата на срещи, изложби или екскурзоводски беседи. Самият контакт с миналото има стойност на обучение и особено за
усвояването на културните норми на поведение. Включването на стандартни
елементи на културата в системата от действия на индивида се дължи на музея.
В този смисъл музеят винаги се „вписва“ в социокултурната среда, оказвайки
влияние върху процеса на обучение на личността в определени културни стандарти. По този начин личността увеличава своите адаптационни възможности
в сравнение с реално съществуващото социокултурно пространство.
Музеят не би трябвало да се разглежда само като център за натрупване,
действащ на разстояние, но също и като център за съхранение и транслация
на социалното наследство. Тази транслация се осъществява посредством му-
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зейните експозиции, музейно-педагогическите дейности. Важна особеност на
музея е, че той е средство за междукултурна комуникация. Посещението на
музея, музейното общуване, съвпадат с целите на неговото създаване и развитие – непосредственото общуване с паметниците на историята и културата,
както и комуникацията между хората по повод техните възприятия, разбирания и интерпретации за минали исторически епохи чрез музейния предмет.
Подобна транслация на наследството служи за обединение и самопознание на
обществото, групите, личностите при осмислянето му като определен културен код, предаден от предците, вписващ се в единен историко-културен процес.
В съвременността музейната дейност се възприема като дело на обществото във връзка с природното и културното наследство, като е необходимо
то да се превърне в неразделна част от местните културни процеси. В същото
време би следвало музейната мрежа в региона да се формира като самостоятелен културно-икономически комплекс. В процеса на това музеят се изгражда
като един от важните регионални фактори и структурата на музейната дейност
започва да съвпада с регионалната предметно-пространствена структура на
културното наследство. Необходимо е музеят да стане център за обществени
дейности, насочени към транслация на културата и възраждане на традициите. В тази връзка би могло да се каже, че музеят се установява като средство за
организация на социокултурните процеси в границите на определена територия, създавайки основа, позволяваща възобновяването на функционирането
на региона като единен културен механизъм. Така се осъществява интеграция
на музея в системата на културното наследство и в същото време поставяне на
музейните основи в рамките на културната среда.9
Музеят в ХХІ век представлява многофункционален културен и научен
комплекс, формиращ и интегриращ общественото съзнание и осъществяващ
разнообразни дейности: опазване и използване на културно-историческото наследство чрез изучаване, проектиране, реставрация и музеефикация на
обектите, разработка и развитие на научно-образователните програми, възстановка на системата от традиционни обреди и занаятчийски дейности на територията на музея, внедряване на музеен маркетинг, сервизни и туристически
услуги.
Днес музеите се опитват да съгласуват целите на съхранението, образованието и развлечението, като поощряват удовлетворяващата жажда за знание
и експериментиране. Освен това те се стремят да се превърнат в активни социални фактори. Съвременните концепции за наследството дават акцент на
неговото активно и творческо използване. Актуалните парадигми за охрана на
наследството се проявяват в оценка на посетителите и методите за интерпретация на обектите на наследство. Съвременният музей се превръща в „инструмент за социално познание“ – неговата главна цел е да свърже всяка музейна
вещ с историята. Така, поставяйки акцент на значимостта на историческия разказ, вещта се изважда от анонимността, като £ се придава определен смисъл.10
За да могат обаче институциите на паметта да изпълнят своето предназначение в обществото, е необходимо да се осъществи реален достъп до културното наследство. Чрез него отделното общество като носител на културна памет
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влиза в диалог с всички останали, за да отличи своето различие като израз на
съществуващото културно многообразие.11
Въпреки многообразните съвременни тенденции в развитието на музея,
основното остава отношението на посетителя към историческите традиции и
културното наследство. В процеса на модернизацията му е важно да се съхрани
неговият първообраз като разпространител на плодотворна творческа приемственост. Като цяло пред музеите стои двузначна цел: съхранение на културното наследство за бъдещето и потомците, от една страна, и от друга, откриването му за настоящето и съвременниците.
БЕЛЕЖКИ
1 Серкле, Д. Наследство, история, памет: ролята на асоциациите в еволюцията на понятието наследство. – В: Български фолклор, 2004, № 1 – 2, с. 126 – 137 [Serkle, D. Nasledstvo,
istoriya, pamet: rolyata na asotsiatsiite v evolyutsiyata na ponyatieto nasledstvo. – V: Balgarski folklor, 2004, № 1 – 2, s. 126 – 137]
2 Howard, P. Heritage: management, interpretation, identity / P. Howard. – Continuum,
Lоndon, 2003.
3 Фëдоров, Н. Ф. Музей, его смысл и назначение. – В: Фëдоров Н. Ф., т. 2. М., 1995,
с. 371 – 373 [Fedorov, N. F. Muzey, ego smisl i naznachenie. – V: Fedorov, N. F., t. 2. M., 1995, s.
371 – 373]
4 Миладинов, П. Проблеми на съвременната музеология. – В: Музеологията в България днес. Хасково, 2007, с. 29– 42 [Miladinov, P. Problemi na savremennata muzeologiya. – V:
Muzeologiyata v Bulgaria dnes. Haskovo, 2007, s. 29 – 42]
5 Степановна, Н. „Наследие как группа институций“ – В: Культура и цивилизация. М.,
2012, № 1, с. 48 – 63 [Stepanovna, N. „Nasledie kak gruppa institutsiy“ – V: Kultura i tsivilizatsiya.
M., 2012, № 1, s. 48 – 63]
6 Пехливанова, Н. Етническа памет. – В: Етносоциологически студии. С., 2007, с.
53 – 96 [Pehlivanova, N. Etnicheska pamet. – V: Etnosotsiologicheski studii. S., 2007, s. 53 – 96]
7 Яблин, Д. Музеят като социо-комуникативна институция, възможни паралели между древност и настояще. – В: Музеологията в България днес. Хасково, 2007, с. 99– 104 [Yablin,
D. Muzeyat kato sotsio-komunikativna institutsiya, vazmozhni paraleli mezhdu drevnost i nastoyashte. – V: Muzeologiyata v Bulgaria dnes. Haskovo, 2007, s. 99 – 104]
8 Герасименко, Е. Музей и память в свете концепции институционализации. – В:
Вестник СГУТиКД, М., 2012, № 1 (19), с. 251– 260 [Gerasimenko, E. Muzey i pamyat v svete
kontseptsii institutsionalizatsii. – V: Vestnik SGUTiKD, M., 2012, № 1 (19), s. 251 – 260]
9 Парсънс, Т. „Отново за културната и социалната система“. – В: Идеи в културологията. Том II. С.: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, С., 1993, с. 559 – 585
[Parsans, T. „Otnovo za kulturnata i sotsialnata sistema“. – V: Idei v kulturologiyata. Tom II. S.:
Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ohridski“, S., 1993, s. 559 – 585]
10 Акулич, Е. Музей как социокультурный институт. Автореферат. М., 2004, с. 18
[Akulich, E. Muzey kak sotsiokulturniy institut. Avtoreferat. M., 2004, s. 18]
11 Чепайтене, Р. Культурное наследие в глобальном мире. Вильнюс, 2010, с. 217
[Chepaytene, R. Kulturnoe nasledie v globalnom mire. Vilnyus, 2010, s. 217]
12 Кабаков, И. Правният статут като обект на желание. – В: Българските музеи в условията на членство на страната в ЕС. Сливен, 2008, с. 126– 138 [Kabakov, I. Pravniyat statut
kato obekt na zhelanie. – V: Balgarskite muzei v usloviyata na chlenstvo na stranata v ES. Sliven,
2008, s. 126 – 138]

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН
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ПРЕДСТАВЯНЕТО НА РЕСТАВРАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В
МУЗЕЙНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ – ОЩЕ ЕДНА ВЪЗМОЖНОСТ
ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
Иван Чокоев
PREDSTAVYANETO NA RESTAVRATSIONNATA DEYNOST V
MUZEYNITE EKSPOZITSII – OSHTE EDNA VAZMOZHNOST
ZA POPULYARIZIRANE NA KULTURNOTO NASLEDSTVO
THE PRESENTATION OF THE RESTORATION WORK IN
THE MUSEUM EXPOSITIONS – ANOTHER OPPORTUNITY
FOR THE PROMOTION OF THE CULTURAL HERITAGE
Ivan Chokoev
Abstract. The experience shows that the presentation of the conservative work always intrigues the modern person. The huge difference between the photo-documented state of the artifact before the beginning of the
conservation and its looks after the intervention is what impresses the most. What is more, the examination of the
artifacts, which is inseparable part of the conservation process and stands at its base, provides wide range of information about the ancient technologies and the history of the artifact. The museum visitors, who are interested
and prepared by today’s educational TV programs, have a lot more to learn through a skillful presentation of the
information.

Добре е известно, че музеите издирват, изучават, опазват и популяризират
следите от миналото. Основната функция на музеите, формулирана в едно
изречение, е съхраняването на тези следи за бъдещите поколения. Действията,
които се предприемат за осъществяването на тази задача, са на практика консервационни дейности. Днес за цел на консервацията се посочва минимизирането
на по‑нататъшното влошаване на състоянието на артефактите1 чрез контрол
на околната среда и тяхното стабилизиране. И ако стабилизирането на състоянието на артефактите е задължение основно на консерваторите, то контролът
на околната среда е ангажимент на всички, работещи в тази сфера. Това е найобобщеното представяне на консервацията2.
И тук възниква предварително поставеният въпрос: как консервацията
може да предизвика допълнителен интерес у музейния посетител. Отговорът се
крие точно в показването на дейностите по стабилизирането и реставрацията
на културния паметник. Една част от богатата графична и фотодокументация
на консервационно-реставрационните етапи на определен паметник, разбира
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се, умело подбрана и подходящо дозирана, би се справила с тази задача. Често
контрастът между документираната гледка при откриването и крайният резултат от специализираните дейности е толкова голям, та трудно се възприема фактът, че това всъщност е един и същ предмет (Обр. 1 – 2)3. От само себе
си се подразбира, че именно тази драстична разлика респектира наблюдателя,
но и засилва интереса към паметника. В това отношение правят впечатление
таблата, поставени в някои истанбулски джамии, някогашни византийски
църкви, като Бодрум джамия, на гръцки известна като Мирелайон4, например.
На тези табла са представени фотографии на състоянието на средновекововната сграда, датираща от X в., преди предприетите от Американския институт за консервация реставрационни дейности, както и моменти от тях. Нещо
повече, в Музея на мозайките в Истанбул, който всъщност е разкритата част
от мащабна сграда от Големия дворцов комплекс на Константинопол, част от
свободните стени са заети от богата информация за откриването на великолепните мозайки, вероятно от времето на Юстиниан (527 – 565 в.), и предприетите
консервационни дейности за тяхното спасяване. Провежданата в последните
години реконсервация и ререставрация на същите мозайки е също много богато илюстрирана5. Тук може да се добави, че подходящо илюстрираните стари
технологии и консервационни прийоми предизвикват естествен интерес в технически настроената част от посетителите, а оттам и към самия спасен културен паметник.
Преди двайсетина години в Лабораторията за консервация и реставрация на РИМ – В. Търново направихме опит за експозиционно представяне на
консервационно-реставрационните дейности върху археологически находки6.
Изложбата целеше представянето на реставраторския труд чрез показване на
фотоси, документиращи обекта при постъпването му в музейната лаборатория,
но и отразяващи последователните етапи от специализираната намеса. Твърде
важен момент за тази изложба, който я различаваше от другите подобни
изяви, обикновено разчитащи само на снимки, бе и наличието на самите
реставрирани археологически находки. Тук обаче, за разлика от обичайните
музейни експозиции, предметите послужиха за илюстрация на резултатите от
лабораторната дейност7. Представените теми бяха: изследователска дейност и
консервация на археологическия терен; консервация и реставрация на метал,
керамика, органични материали. Тъй като предложената изложба бе първа
по рода си, акцентирахме върху едни от най-ефектните лабораторни намеси –
тези при метала и тъканите. Особеност на изложбата бе, че тя не е обикновена
археологическа експозиция, а такава, която, въпреки че представя артефакти,
извадени от земята, разкрива основни етапи на тяхното превръщане от често
купчина фрагменти или безформена маса в будещ възхита древен паметник.
И все пак, макар в случая археологическият обект да служи за илюстриране
на консервационно-реставрационните дейности, никак не е без значение и
обстоятелството, че посетителите се срещат с непоказвани до този момент
находки. Всъщност една такава експозиция сполучливо съчетава както
илюстрирането на лабораторната работа по опазването на паметниците на
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културата, така и представянето на новопридобитите находки8. Разбира се, този
начин на експониране, обогатен с консервационна информация, изисква много добро предварително съгласуване с археолозите. Т. е., отново се допира до
въпроса за сътрудничеството между всички отговарящи за културните паметници – проучватели на терена, уредници, фондовици, реставратори, аранжори.
В продължение на основната тема, може да си зададем въпроса дали да
не се предвиди обособено място в постоянните археологически експозиции,
където чрез непрекъснато обновяване на показваните новооткрити находки
да се представят и консервационно-реставрационни дейности. Или казано
по‑конкретно: зала за експониране на последно намерените културни ценности, илюстрирани с документация от тяхната лабораторна обработка. Нещо,
което през последните години, макар и частично, наблюдаваме в някои музеи.
От 2007 г. ежегодно НАИМ – БАН организира представяне на най-новите археологически открития в България. Освен самите паметници, се показва и документация от откриването им на проучвания терен. Също отскоро Асоциацията на реставраторите в България организира всяка година постерна изложба
за реставрация на интересни обекти. Акцентира се на методите на работа, но
на някои табла са показани и твърде интересни резултати от изследванията на
находките. Хубавото е, че постерната изложба се показва в различни градове
на страната и така се популяризира реставрацията сред по‑широки кръгове от
населението в страната.
Изследванията на културните паметници откриват доста любопитни, дори
неподозирани страни на културните ценности. Изследването на откритите материали е в основата на археологическата консервация. То цели да се идентифицират природата на артефактите, както и причините и степента на разрушаване. Консерваторът разглежда съхраненото от оригиналните материали,
продуктите от тяхното разрушаване и следите от други субстанции, полепнали
по тях. Консерваторът притежава добри познания не само за материалите и
тяхното разрушаване, но и за старите технологии. Събраната информация се
използва за уточняване на консервационното третиране, но от тази информация може да се разбере как са били изработени предметите, за какво са използвани, т. е. да се проследи тяхната история9. Интересуващият се музеен посетител, подготвен от днешните образователни телевизионни програми, има
какво още да научи при едно умело представяне на такава информация. Точно
върху базата на подобни изследвания на запазени материали, стари писмени
свидетелства и експерименталната археология в новата експозиция на Историческия музей на град Сибиу в Румъния, открита за обявяването на града за
Културна столица на Европа за 2007 г., е показано развитието на стъкларството
в Трансилвания в миналото. Всеки етап на представения процес на това производство, като се започне с подготовката на изходните суровини и се завърши с крайните продукти, е илюстриран с резултати от анализи, стари рисунки
и археологически находки от проучена стъкларска работилница от района на
Сибиу. На тяхна база е реконструирана и стъкларска пещ10.

Представянето на реставрационната дейност в музейните експозиции...

49

Отново на базата на различни изследвания е възможно да се направи копие на културен паметник, за да се покаже какъв е бил първоначалният му
вид. През последните 20 години се получават твърде интересни резултати при
анализирането с апаратура на антични каменни паметници за наличие на пигменти върху тях. На такова изследване е бил подложен и мраморен саркофаг,
съхраняван в Археологическия музей на Инстанбул (инв. № 370 Т), открит в
царския некропол на Сидон (дн. Сайда, Ливан). Саркофагът е датиран в последната четвърт на IV в. пр. н. е. и в миналото за него са приемали, че е на Александър Македонски11. Проучването е установило следи от пигменти навсякъде
по повърхността, което показва, че фигурите са били оцветени. На тази база,
встрани от оригиналния паметник, са експонирани отливки, дубликати на част
от релефните стени на саркофага с бойни сцени, обагрени съгласно получените
от анализите резултати. По този начин фигурите „оживяват“ пред посетителя.
В подробности и цветове се разкрива облеклото от онова време. Придобива се
представа за вида на паметника при създаването му. Стават ясни естетическите възгледи и критерии за оценка на скулптурата от нейните съвременници. И
всичко това става възможно след изследванията с модерна апаратура12.
В заключение може да се каже, че при едно добро сътрудничество между всички специалисти, подготвящи експозицията, включително реставраторите, се отварят разнообразни интересни възможности за представянето на
паметниците. Показването на различни реставрационни дейности и умелото
използване на резултатите от изследванията на материалите, смятам, само би
повишило интереса към културното наследство у нас. Нещо, което се прави по
света.
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Обр. 1 Текстил, открит при археологически разкопки
преди консервационна намеса.

Обр. 2 Същият текстил след консервационна намеса.
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ПРЕИНВЕНТИРАНЕТО И ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА НА МУЗЕЙНИТЕ
ФОНДОВЕ КАТО ДОБРА ПРАКТИКА ЗА ОПАЗВАНЕ И
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
Даниела Банкова
Нина Димитрова
PREINVENTIRANETO I DIGITALIZATSIYATA NA MUZEYNITE
FONDOVE KATO DOBRA PRAKTIKA ZA OPAZVANE I
POPULYARIZIRANE NA KULTURNOTO NASLEDSTVO
THE RE-INVENTORY AND THE DIGITIZATION OF THE MUSEUM
FUNDS AS A GOOD PRACTICE FOR THE PRESERVATION AND
POPULARIZATION OF THE CULTURAL HERITAGE
Daniela Bankova
Nina Dimitrova
Abstract. This article aims to present how the re-inventory of the museum funds can support the preservation and promotion of the cultural heritage.
As an example, we can use the inventory of the fund „Artistic woodworking“ of the Museum of Crafts in the
city of Trojan. The process involves:
– Review of all movable cultural values from the fund (including those, who are in the exposition)
– Cleaning and conservation
– Creation of new subdivisions, according to signs and specifics
– Placement of new inventory numbers with new codes, approved by the Minister of culture.
– Capture and measurement.
– Arrangement according to the established subdivisions and types
– Improvement of the conditions for storage of the movable cultural values.
– Creation of an Exchange Fund
– Scientific processing- scientific passports and electronic processing of information
– Registration of the movable cultural values in an inventory book

Създаден през 1962 г., Музеят на занаятите и приложните изкуства – гр.
Троян се утвърждава като единствен по рода си в страната, представящ народните художествени занаяти в тяхното историческо развитие – като инструментариум, като форми, като функции и декоративни системи. В експозицията на музея са показани образци от керамика, художествено дървообработване: горянство, дървостругарство, бъкличарство, пирография, резбарство,
иконография, писано дърво; художествено металообработване: ковачество,
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медникарство, златарство; народни художествени тъкани и традиционни костюми. Попълването на музейния фонд се осъществява чрез събирателска дейност на музейните специалисти и дарения на творци и граждани. За периода
1962 – 1968 г. фондовете на музея достигат 7 000 експоната. Днес основните фондове на Музея на занаятите наброяват около 35 091 експоната.
Мерките за съхраняването на културните ценности във фондовете, взети
през годините, включват изграждане на нови фондохранилища, отговарящи на
изискванията, консервация, предприета след предписанията на експерт, процедура по бракуване, извършена с разрешение на Министерството на културата (№ 45‑00‑0011 / 15.06.11), съгласно реда, предвиден в Наредба № Н-6, Раздел
VIII.
Въпросът за осигуряване на подходящи помещения за съхранение на богатите фондове стои през всичките години на съществуване на музея. Проблемът се изостря през 90‑те години, когато финансовото състояние на музея и
Община Троян налага да бъдат освободени някои бази, използвани под наем
до този момент. Фондовете са прибрани в помещения, крайно неподходящи за
фондохранилища. В малки пространства предметите са струпани един върху
друг. Влагата е далеч над допустимите норми. Част от помещенията са неохраняеми и пожароопасни. При тези условия през 2002 г. е извършена кражба от
фонд „Изобразително изкуство“.
Всички тези комплексни причини предизвикват решението да бъдат взети спешни мерки за опазване на музейните ценности. През 2002 г. Общинският съвет на град Троян предоставя безвъзмездно на музея 11 помещения
с обща площ от 310 кв. м от нефункционираща детска градина (решение
№ 675 / 12.03.2002 г.). До края на 2002 г. е извършено архитектурно проектиране. Същинските ремонтни дейности се осъществяват в периода април – юни
2003 година. Единадесет помещения, преустроени и снабдени с необходимото фондово оборудване, климатични инсталации и съвременна охранителна
система, се превръщат в нов дом на хиляди експонати, съхранявани при неподходящи условия и местени десетилетия наред. Откриването на музейния
фондохранилищен комплекс е на 25 септември 2003 година.
По препоръка на Националния център за музеи, галерии и изобразителни
изкуства за консултант при изграждането на фондохранилищата е препоръчана инж. Звездомира Йосифова – дългогодишен ръководител на реставрационна лаборатория в Етнографския институт с музей при БАН. Преустройството
на помещенията, както и последвалите консервационни дейности са съобразени с нейните препоръки.
В отговор на новите изисквания за обработка на музейните фондове през
2005 г. Музеят на занаятите внедрява специализиран софтуер за изработване
на научни паспорти на движимите културни ценности. Софтуерът позволява пълно описание на инвентарната единица и прилагането на цифрово изображение. Създадената по този начин база данни дава възможност за пълни,
точни и експресни справки относно ценностите във фондовете по различни
признаци.
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Отново във връзка с уреждането и обработката на музейните фондове
през 2011 г. след заседание на фондова комисия е взето решение за преписване
на инвентарните книги, извършено със заповед от Министерството на културата (№ РД 09 – 55 / 01.03.2012), съгласно чл. 14 от Наредба № Н-6 от 11.12.2011 г.
С преписването на инвентарните книги се създават нови раздели във фондовете, което налага и промяна на цифровия шифър, извършено със заповед на
Министерството на културата (№ РД 09 – 0001 / 03.01.2012). С тези промени се
налага и пълно преинвентиране на някои от основните музейни фондове.
През 2012 г. започва преинвентиране във фондовете: „Художествено дървообработване“, „Художествено металообработване“, „Керамика“ и „Изобразително изкуство“.
Като пример ще бъде разгледано преинвентирането на фонд „Художествено дървообработване“, започнало в началото на 2013 година. Беше направен
оглед с цел оценка на състоянието на всички културни ценности, съхранявани
във фонда. Първият етап включваше свалянето на всички ценности от рафтовете и разпределянето им по признаци, отговарящи на новоприетите раздели.
В този процес с решение на фондова комисия бе създаден и обменен фонд към
съответния, включващ повтарящи се културни ценности, повече от 10 на брой
в основния фонд.
След обособяването на разделите започна същинската работа по преинвентирането. Всяка една културна ценност бе почистена и консервирана съгласно експертните предписания. След това бяха поставени отчетните обозначения – съответният шифър и инвентарен номер, а старите обозначения
бяха унищожени чрез зачеркване със знак „X“. Последваха заснемане за научен
паспорт и взимане на мерки, след което културните ценности бяха подредени
във фондохранилището по групи, видове и признаци, отговарящи на раздела, в
който попадат. Подреждането бе съобразено с правилното съхранение и опазване на културните ценности, както и с тяхното използване и инвентаризация.
Паралелно с тези процедури, извършени във фондохранилището, същите бяха
извършени и с ценностите, намиращи се в експозицията на музея. Като финал
на работата във фонда, рафтовете бяха обозначени според раздела, който съхраняват.
Вторият етап на преинвентаризацията, състоящ се в научната обработка
на всички културни ценности, съхраняващи се във фонд „Художествено дървообработване“ (изготвянето на научни паспорти, дигитализацията и записването им в инвентарна книга), предстои да се случи.
С цел подобряването на научната обработка и съхранение на дигитални
копия и метаданни за музейните предмети и ценности, старият софтуер бе заменен с нов – осъвременен, специално разработен за нуждите на музея.
Примерът с преинвентирането и дигитализацията на фонд „Художествено
дървообработване“ на Музея на занаятите – гр. Троян показва, че тази практика има ключово значение за опазването и съхраняването на културното нас
ледство.
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Само по този начин се добива реална представа за състоянието на събираните и съхранявани в продължение на десетилетия хиляди фондови единици,
само така се създават ред и организираност във фондохранилищата, спомагащи за научната обработка, осигуряващи пълноценна научноизследователска
дейност и улеснение при следващи инвентаризации.
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МУЗЕЙНИТЕ СБИРКИ ВЪВ ВИРТУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО –
ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ
Силвия Аризанова
Дилен Дилов
MUZEYNITE SBIRKI VAV VIRTUALNOTO PROSTRANSTVO –
PROBLEMI I VAZMOZHNI RESHENIYA
THE MUSEUM COLLECTIONS ONLINE – PROBLEMS
AND POSSIBLE SOLUTIONS
Silviya Arizanova
Dilen Dilov
Abstract. In the modern world the digitization is essential. Therefore, the presentation of the Bulgarian cultural and historical heritage on the Internet can bring primarily benefits for its preservation and study, to increase
its popularity and enhance the tourist interest.
This article draws attention to some problems and benefits associated with the presence of the museum collections online. Specific examples from the work of the electronic libraries and museums in Bulgaria are discussed.
Possible solutions of the problems associated with the delay in the digitalization of the Bulgarian cultural and
historical heritage are also provided.

В съвременния свят при динамично развиващите се технологии и присъствието на интернет в живота ни дигитализацията е от съществено значение. Затова и представянето на българското културно-историческо наследство
в интернет може да носи предимно ползи както за опазването и проучването
му, така и за нарастване на неговата популярност и засилване на туристическия интерес.
Настоящата работа обръща внимание на някои проблеми и предимства,
свързани с присъствието на музейните сбирки във виртуалното пространство.
Разглеждат се конкретни примери от работата на електронните библиотеки и
музеите в България. Предлагат се възможни решения на проблемите, свързани със забавянето на дигитализирането на българското културно-историческо
наследство.
Публикуването на музейните сбирки в интернет пространството има редица предимства и е било обект на разискване и публикации1. По-голямото
количество информация за даден предмет, архивен документ или фотография
ще увеличи и ползата от подобно начинание. Описанието може да включва качествена снимка на културната ценност, сведения за произход (местонахож55
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дение; пътя, по който е достигнала до музея), датиране, данни за състоянието,
размери и информация за фонда, където се съхранява. Прибавянето на ключови думи, от своя страна, би улеснило търсенето в полето на сайта, където са
публикувани музейните сбирки. Притесненията от злоупотреба с представената информация могат да се избегнат, като по‑подробни данни се предоставят
след регистрация на сайта. Така потребителите ще бъдат известни.
Присъствието на културно-историческите ценности в интернет ще даде
възможност на изследователите да бъдат по‑добре ориентирани къде какво се
намира. Те ще имат възможност по‑лесно да откриват сходства, различия, конкретни обекти за проучванията си и при необходимост да посетят съответния
музей. В съвременния свят на технически комуникации от полза би била и услуга, чрез която интересуващият се може да поиска необходимите му снимки
и описания да бъдат изпратени в електронен вариант. Тази услуга може да бъде
направена платена и така да се увеличат и източниците за приход на музеите.
Несъмнено ще се улесни работата на изследователите, които ще могат да се запознаят по‑добре с музейните колекции и да съсредоточат вниманието си към
тези места, където се съхранява точно това, което ги интересува. Представянето на музейните сбирки във виртуалното пространство ще засили и научния
интерес към тях.
Същевременно ще се даде възможност притежанието на музеите да придобие популярност и извън пределите на България. За целта е важно да има
чуждоезични варианти на сайтовете на музеите. По този начин може да се
увеличи чуждестранният научен интерес към българските земи. Като цяло ще
се стимулира изследователската дейност. Възможно е да се открият неизвестни досега паралели, да се идентифицират находки и др. Едновременно с това
присъствието на музейните сбирки в интернет би могло да повиши интереса
и на любителите на историята и да засили туристическия поток. Въпреки че
всеки ще може да добие представа за това, което музеят може да предложи,
очевидно е, че една снимка не би могла да даде цялата желана визия и по‑скоро
ще засили любопитството, отколкото да отблъсне интересуващите се. Така ще
се рекламира по‑добре дейността на музея и ще се засили посещаемостта, защото, който се интересува, ще иска да види отблизо и да проучи по‑сериозно.
Екскурзоводът в музея винаги би могъл да разкаже интересни истории около
дадена находка, документ или снимка, които няма как да бъдат чути във виртуалното пространство. Така може да се стимулира и работата на кураторите
на изложби, които да представят по‑интересно и впечатляващото културноисторическите ценности.
Дигитализирането на музейните сбирки ще даде възможност да бъде представено в общественото пространство по‑пълноценно притежанието на българските музеи. Това би дало и добра защита в случай на бедствие, кражба или
друга повреда на културна ценност. Трябва да се отбележи, че представянето на
културно-историческото наследство в интернет ще има и образователна цел,
защото повече млади хора ще могат да се запознаят с него, в това число и хора
с увреждания.
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Освен всичко друго, дигитализирането на културното наследство ще стимулира дарението и под нова форма. Желаещите да дарят на музея своя собственост с историческа стойност ще могат да видят прекия резултат от дарението и ще получат някакъв вид уверение, че то е намерило своето място и ще
се съхрани за в бъдеще, без да „потъне“ в музейните архиви за дълги времена.
Освен това ще се даде възможност за друг тип дарение, при което може да се
направи дигитален архив на предмети с културно-историческо значение, които хората биха искали да запазят за себе си в собствени колекции, но искат да
ги направят обществено достояние и да дадат възможност да бъдат проучени.
Добре е да се изработи обща програма, по която да работи всеки музей.
Може би е добре да се изготви един общ по‑голям проект, който да кандидатства за финансови средства от Европейския съюз. След това при евентуално
одобрение да има схема, по която всеки един исторически, археологически и етнографски музей да може да кандидатства и да получи средства от този проект,
за да наеме специалисти и дигитализира културно-историческите ценности,
които съхранява. Тъй като всеки екип работи с различно темпо, не навсякъде
хората са активни и всеки музей може да има собствена визия, е добре всеки да
разработи свой сайт, който съществува, или да направи нов. Същевременно е
добре да се изгради и един сайт с картата на България, където да са обозначени
всички подобни музеи. Може да се изработи така, че към съответното име да
има препратка към съответния сайт. Това ще даде хубава образна представа
за местонахождението и наличието на исторически и други музеи в България.
Така и всеки екип ще може да работи според собствените си виждания и темпо
на работа. Важно е да бъдат изготвени общи правила за информацията, която
ще бъде предоставена за всяка културно-историческа ценност и те да имат задължителен характер за всички.
В настоящия момент протича работата по проекти, свързани с програма
БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“2. Една от целите е достъпност на културното наследство за обществеността, което има отношение
към дигитализацията. С времето ще се види резултатът от дейността по тази
програма, но нейната ограниченост във времето би довела до вниманието на
обществеността само част от богатството на културно-историческото наследство. Необходима е дългосрочна стратегия, защото фондовете на музеите се
попълват постоянно, а и работата по заснемането и вписването на притежанието на музеите в интернет изисква много време и не може да се ограничи до
1 – 2 години. Проблем за настоящите проекти е и липсата на общи правила за
дигитализиране на музейните сбирки, което създава предпоставки за непълно,
неподходящо или фрагментарно представяне на културно-историческите ценности във виртуалното пространство.
Добре е в дигитализирането да се включат всички отдели на музеите. Въведените през 2009 г.3 експертни заключения на електронен носител могат да
бъдат използвани и да улеснят работата в тази насока. В тях освен данните за
даден предмет, се съдържа информация за местонамирането, за състоянието
преди и след реставрация, къде и как да се съхранява той, има ли публика-
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ции, свързани с него, и др. Подобен обем работа може да изисква назначението
на повече специалисти, тъй като често уредниците в музеите са ангажирани в
много дейности и е възможно работата по дигитализацията да се отлага във
времето или да остане недовършена. Необходимо е също снабдяването с качествена техника за сканиране и фотографиране. Всичко това изисква наличието на финансови средства. Те могат да бъдат набавени като държавни субсидии по проекти, свързани с финансиране от Европейската общност, или чрез
развиване на търговската дейност на музеите. Като институции с културно и
национално значение, още повече с отношение към развитието на туризма в
България, несъмнено държавата в лицето на Министерството на културата и
общините трябва да се грижат музеите да получават необходимите им средства. Междувременно трябва да се даде възможност за развитие на търговска
дейност, от която приходите да остават за съответния музей, като по този начин тя ще бъде стимулирана. Разбира се, това няма как да бъде основен приход,
но може да увеличи финансите и да повиши ефективността на работата, като се
увеличат служителите или парите, които получават, да има повече средства за
ремонти или други дейности.
Дигитализацията също може да допринесе за подобряване на финансовото състояние на музеите. От една страна, ще се стимулират туристическите
посещения. От друга, постоянното обновяване на информацията на сайта чрез
качване на нови предмети, снимки и документи ще даде повод за повече посещения на сайта на музея и ще направи дейността на музеите по‑популярна.
Може да бъдат изготвени и специални туристически маршрути, които да имат
виртуална карта. На нея може да се даде възможност на близки хотели, заведения или фирми да поставят реклами, като заплащат за присъствието си. Може
да се потърсят и други форми на сътрудничество. Известно е, че всеки музей
предлага сувенири, картички и издания. В тази връзка към сайтовете могат да
бъдат разработени онлайн магазини, които от своя страна също да увеличават
приходите.
При наличието на добро финансиране ще се реши лесно и въпросът със
специалистите, необходими за работата около дигитализацията. В България
вече има немалко хора, които са заети в тази сфера и са запознати с работния
процес. Те могат да бъдат привлечени и назначени за определено време, в което
да работят или обучат други. Известно е, че се обучават и студенти в тази насока в специалност „Библиотечно-информационни науки“ при СУ „Св. Климент
Охридски“.
Един от най-добрите примери на представяне на фотоархивни колекции в
интернет е този на Държавна агенция „Архиви“ (ДАА)4. Там е дадено кратко,
но съдържателно описание за снимката (описание, особености, хрологически
период и размер), както и информация за архива, в който тя се съхранява, съответния фонд и т. н. Не са използвани ключови думи към всяка една от тях,
но пък търсачката е оформена с по‑подробни категории, което върши същата
работа. Дори може да представлява по‑голямо удобство за изследователите от
ключовите думи, тъй като нагледно са представени всички варианти.
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Интересен е и примерът с дигиталното хранилище „Bulgarian Heritage“,
свързан с европейския проект „Europeana“5. Идеята изглежда добре, но по
всичко личи, че не се разработва достатъчно. Качени са няколко находки,
снимки и др. Присъства информация за мястото на съхранение, инвентарен
номер, кратко описание и име на конкретния обект, размери, дата, авторски
права и източника за данните. Полезно е добавянето на библиографски препратки, което би улеснило специалистите и любознателните. Но при една целенасочената работа за дигитализиране на културно-историческото наследство,
съставянето на библиография към всяка вещ би забавило и утежнило работата,
още повече, че изисква постоянна актуализация. Това е по‑скоро пожелателно и лесно може да се допълва подобна информация на по‑късен етап. Прави
впечатление, че подобна централизация на работата не е много добър вариант.
Музеите имат по‑голям интерес да разработят собствени страници в интернет,
защото преките ползи ще бъдат именно за тях, ще се даде възможност за творчество при представяне на информацията и ще се обърне внимание на различни предмети с културно-историческа стойност, а не само на най-атрактивните.
Все пак най-добре знаят какво се съхранява в един музей хората, които работят
в него. Освен това в настоящата страница липсва чуждоезична версия, което
е желателно, при положение, че целта е да се представи българското културно
наследство пред целия свят.
Добър пример за виртуално развитие е сайтът на Националния военноисторически музей6, където е дадена възможност за виртуални разходки, но това
няма отношение към дигитализирането на музейните сбирки и не може да го
замени. На сайтовете на българските музеи присъства предимно обобщаваща
информация за това, което те съхраняват. Например за отдела „Средновековна археология“ на Регионалния исторически музей – Стара Загора се посочва,
че се съхраняват „над 1800 движими културни ценности, като най-значимите
паметници са“7 и следва изброяване на пет от по‑впечатляващите находки без
снимки, само с кратко описание и дата, които ги определят. Общо взето на преден план излизат някои емблематични експонати, които дават бегла и непълна
представа за богатството, което съхранява историческият музей. Подобно е и
положението в Регионален исторически музей – Разград8. На сайта са представени избрани находки от музея, в това число снимка, кратко описание, дата и
мястото на намиране. Липсва техническа информация за размерите, инвентарен номер или фонда, в който се съхраняват.
Това не значи, че не се работи и търси възможност за дигитализация на музейните сбирки. В Разградския музей по проекта JIKA през 1999– 2001 г. японски специалист създава програма за документиране на основния фонд, като е
направен общ сървър. Осигурен е достъп чрез парола на всички отдели в музея. Въпреки несъвършенствата си като нещо първоначално и доброволно създадено, тази програма е използвана и от други музеи. Приемана е като база за
създаването на национален музеен фонд, за който се говори от много години,
но все още не съществува9. Развитието на технологиите изисква обновяване
или изготвяне на нова програма, тъй като съществуват проблеми със старата
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техника на музея и многократно променяната парола, което прави програмата
тромава за работа. Основно са качени находки от археологическия фонд на музея, като в момента тя не е активна.
Регионалният исторически музей в Разград участва и в други проекти за
дигитализация. Триизмерни изображения на музейни ценности от Разград
са включени във Виртуален музей на европейските корени. Той е създаден по
проект „F-MU. S. EU. M. (2007-2009)“, в който си партнират музеи, научни институти и неправителствени организации от Италия, Румъния и България и
който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия по
програма „Леонардо да Винчи“10. Проектът е продължение на приключилия
през 2006 г. проект „MU. S. EU. M.“11 Основната цел е да се подчертае и популяризира общото европейско културно наследство чрез използването на
възможностите на новите комуникационни технологии и интернет. Проектът
предоставя възможност на всички музеи-партньори (над 20 от цяла Европа) да
имат собствена виртуална зала с 3D експозиция във виртуалния музей на европейските корени. Разградският музей участва с общо 5 предмета от праисторическата колекция на музея. До момента обаче експонатите не могат да бъдат
разгледани12. Така се оказва, че този вариант също е неподходящ, защото музейните колекции са представени фрагментарно, работата по проекта замира и
реално няма практическа полза. На сайта на Виртуалния музей се забелязва, че
идеята е да се предостави информация за находката, кратко описание, снимки,
размери, инвентарен номер, място на съхранение, произход, дата, състояние и
библиография. Очевидно е съществувало намерение виртуалният музей да се
разработи на няколко езика, но понастоящем е активен само на английски и
италиански. Трябва да се отбележи също, че не всички музеи са представени,
обикновено с ограничен брой предмети, като вниманието е съсредоточено към
древността и археологическите находки.
Има и други опити за общ виртуален музей, като този на студентски научен
клуб „Виртуален музей“ към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Негов автор е Ивайло Христов Тонев, който работи под научното ръководство
на доц. д-р Симеон Недков13. Този проект също има редица недостатъци, тъй
като очевидно вече не се разработва, представени са само 15 музея с няколко
снимки (не всички с добро качество), липсва описание на представеното и технически има какво да се желае.
Отношение към присъствието на музейните сбирки в интернет пространството има и дигиталната библиотека на Софийския университет „Св. Климент
Охридски“. Там е оформена специална секция „Музейни колекции“, където са
поместени „Произведения на изкуството на Център за славяно-византийски
проучвания „Проф. Иван Дуйчев“, „Официални документи“ и „Фото архив“14.
Сайтът в момента се разработва и съдържанието се обновява постоянно. Притежаваните от Софийския университет ценности с историческо и културно
значение са представени с наименование, снимка, описание, автор, дата, местонахождение и други бележки (дадена е възможност за допълнителна информация по избор). Добавени са ключови думи, което предвид съдържанието на
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библиотеката дава възможност да се открият и публикации, свързани с темата
и предмета. Целта е да се улеснят работата на изследователите, достъпът на
студенти и всички интересуващи се, като бъдещето ще покаже ползите от този
тип дигитализация. Това е добър пример как една институция може да представи най-пълноценно съдържанието на културно-историческите ценности,
които притежава.
Един от чуждите музеи с впечатляваща дигитализация на своите колекции
е Музеят на изкуството „Метрополитън“ в Ню Йорк, САЩ. Всяка една фотография, находка, произведение на изкуството или документ са представени с
подробна информация – наименование, кратко описание, дата, произход, местонахождение, номер, снимка и връзки към други подобни15. На сайта не са посочени ключови думи, но търсачката е чудесно направена и дава възможност
освен за свободно търсене, да се намери нужното чрез различни категории
(кой, какво, къде, кога и местонахождение в определен музей или галерия). Качествено направената дигитализация на колекциите в „Метрополитън“ може
да послужи за добър пример на българските музеи.
Несъмнено дигитализирането на културно-историческото наследство
изисква много време, средства и активна работа. Това не трябва да е пречка
за развитието в тази посока, защото ползите са много повече и дългосрочни.
Основна задача на музеите е да популяризират, съхраняват и проучват културно-историческите ценности, а дигитализирането на музейните сбирки и
присъствието им във виртуалното пространство ще допринесе именно за това.
За целта са необходими дългосрочна стратегия, общи правила и да се обсъдят
възможностите за финансиране. За целта може да бъде свикана национална
конференция, в която всеки да може да изрази своето мнение и предложения.
Идеята е да не се чака какво ще решат българските управляващи, а да им се
представи гледната точка на музейните работници. За да има резултат един такъв форум, трябва да се постигне съгласие по въпросите за общи правила при
дигитализацията, дългосрочната стратегия и финансирането, като се сумират
общите положения и се гласуват. Може да се изготви съвместна декларация,
която да бъде представена като експертно мнение на държавните органи, които да вземат необходимите решения, за да се пристъпи към активна и целенасочена дейност. В крайна сметка всички имаме полза от съхранението, изследването и популяризирането на българското културно-историческо наследство.
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РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН

Известия, книга 16, 2014

ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА БЪЛГАРСКИЯ
МУЗЕЙ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
В ЕПОХАТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА
Дафинка Андонова
VAZMOZHNOSTI I PREDIZVIKATELSTVA NA BALGARSKIYA
MUZEY ZA DIGITALIZATSIYA NA KULTURNOTO NASLEDSTVO
V EPOHATA NA GLOBALIZATSIYATA
BULGARIAN MUSEUMS’ OPPORTUNITIES AND CHALLENGES
FOR DIGITIZATION OF THE CULTURE HERITAGE IN THE ERA
OF GLOBALIZATION
Dafinka Andonova
Abstract. The definition of a museum has evolved, in line with developments in society. According to the
ICOM Statutes, adopted during the 21st General Conference in Vienna, Austria, in 2007: „A museum is a non-profit,
permanent institution in the service of society and its development, open to the public, which acquires, conserves,
researches, communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its environment for
the purposes of education, study and enjoyment.“ In general, museums collect, preserve and provide access. Their
mission requires that they interpret and exhibit the unique objects entrusted to them.
Today museums are working in the context of the cultural and technological changes of the information era
and need a radical change in their working practices. It is more important than ever that culture institutions be
responsive and relevant to the information needs of society in the 21st century.
Digitization and online accessibility are essential ways to highlight cultural and scientific heritage, to inspire
the creation of new content and to new online services to emerge. They help to democratize access and to develop
the information society and the knowledge-based economy.
Nowadays meaning of digitization is „conversion of analogue information in any form (text, photographs,
voice, etc.) to digital form with electronic devices (scanners, cameras, etc.) so that the information can be processed, stored, and transmitted through digital circuits, equipment, and networks“.
Digitization helps museums to create better administrative systems and promote their collections. It is a
large-scale, multi-annual activity and managing the „digital shift“ requires a strategic approach that will ultimately define how citizens will access and use digitized cultural resources, and eventually how creativity will be
preserved and promoted for future generations. Culture institutions need to adapt to new opportunities brought
by digitization in terms of creation, production, diffusion and exchanges of new cultural expressions to fully benefit
from them.
In an environment increasingly shaped by digital technologies and global communications every organization must have a website address and an e-mail address. The effort of creating attractive, dynamic and spectacular web pages will provide new forms of access to culture, will attract more visitors and will help them to choose
and plan their visit. The purpose of this article is to represent the current level of the Bulgarian museum’s virtual
presence and activity. The survey includes 179 museums and the main sеven features are as follows: existence of
website, profile in a social network, state of activity and updating the information, existence of operative links,
interactivity with users, access in foreign language and statistics of the access to the site. The social network, which
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I chose for the survey, is Facebook. In addition, I would like to emphasize that the survey includes 179 national,
regional and local museums which have official statute according to the Bulgarian legislation.
The result of the survey represents the followed statistics:
•
54 % of the Bulgarian museums administrate own website. By territorial scope: 9 % are national museums, 15 % are regional museums and 30 % are local museums.
46 % of the Bulgarian museums have Facebook profile or page. By territorial scope: 6 % of them are
•
national museums, 13 % are regional museums and 27 % are local museums.
62 % of the museums constantly update their web pages. They are distributed into: 13 % of them are
•
national museums, 20 % are regional museums and 29 % are local museums by territorial scope.
•
65 % of the Bulgarian museums maintain operative links.
52 % of the Bulgarian museums interact with users.
•
43 % administrate bilingual websites.
•
Only 23 % of the museums monitor statistics of the access to their sites.
•
In conclusion, I would like to inset that a growing tendency is observed with the number of the Bulgarian
museums in the Web. It is necessary to work harder in order to improve this positive tendency. Also it is obligatory to
develop museum’s flexibility to the extent that meets all the requirements of the European framework programmes.

Съгласно Закона за културното наследство (ЗКН) „Музеят е културна и
научна организация, която издирва, изучава, опазва и представя културни ценности, природни образци и антропологични останки с познавателна, образователна и естетическа цел“.1
Определението за музей се развива в съответствие с развитието на обществото. Свидетелство за това е Уставът на Международния съвет на музеите
(ИКОМ), приет на 21. Генерална конференция във Виена, Австрия, проведена
през 2007 г., който гласи следното: „Музеят е постоянна институция с идеална
цел, в служба на обществото и неговото развитие, отворен за публика, който
придобива, съхранява, проучва, комуникира и представя материалното и нематериалното наследство на човечеството и неговата околна среда с образователна и изследователска цел, както и за наслада.“2
Така дефинирана, музейната институция заема отговорно място в развитието на дадено общество. В последните две десетилетия „развитието на комуникациите, транспорта и международната търговия необратимо ни постави на
пътя на глобалната интеграция“.3 Бързото развитие и повсеместното разпространение на дигиталната мрежа предизвикаха логичен резултат, а именно изграждането на едно информационно общество, базирано на знание. Във време,
в което все повече продукти от сферата на културата се консумират онлайн, в
което екраните и цифровите услуги стават повсеместни, е от ключово значение
да се предостави онлайн достъп до културата.4
Музеите се ситуират и работят в контекста на среда на културни и технологични промени, обусловени от изискванията на настъпилата информационна ера. Традиционно тяхната мисия се свързва със съхраняването на
културното наследство, най-общо прието като „съвкупност от културни ценности, които са носители на историческа памет и национална идентичност“5,
неговото опазване и представяне. С навлизането в XXI в. и прехода към дигитални технологии, културните институции са изправени пред редица предизвикателства, които изискват преосмисляне на традиционните модели в
културните политики и въвеждането на нови работни практики и подходи.
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Новата информационна среда, в която се намира обществото, подтиква Европейската комисия да анализира ситуацията и да определи дигитализацията и
предоставянето на по‑широк достъп до културните ресурси като съществено
условие за по‑нататъшното развитие на културния и творческия капацитет на
Европа и за нейното икономическо присъствие, но и да оцени изключителните
икономически възможности, които предлагат.6 В епохата на икономическа
и културна глобализация, достъпността придава ясен профил в интернет
пространството на многообразното културно наследство, а дигитализацията
му улеснява културните институции да продължават да изпълняват своята
мисия за неговото опазване, съхраняване и представяне и в онлайн среда.
Три са основните дейности, които са жизненоважни за създаването, използването и поддържането на дигиталното наследство, а именно дигитализация, достъп и опазване. 7
В днешно време терминът „дигитализация“ се приема за „процес по конвертиране на аналогова информация във всякаква форма (текст, изображения,
глас, др.) в дигитална форма с електронни устройства (скенери, фотоапарати,
др.), с цел информацията да бъде обработена, съхранявана и предавана чрез
дигитални устройства и мрежи“.8
Дигитализацията на културно съдържание предлага по‑добри системи за
администриране и възможности за създаване на електронни каталози с база
данни за музейните фондове. Необходимо е обаче да се акцентира, че тя „се извършва по строго определени стандарти, графични формати, стандарти за метаданни и модели за цифрови библиотеки. Спазването им е изключително важно с оглед осигуряване на дългосрочно съхранение, семантично и контекстно
търсене и най-вече качество.“9
Материалите в цифров вид трябва да бъдат администрирани и поддържани,
тъй като съответните файлове могат да станат нечетливи, ако използваните
хардуер и софтуер излязат от употреба. Те могат да бъдат изгубени вследствие
на остаряването на запаметяващите устройства или капацитетът на тези
устройства да бъде надхвърлен в резултат на огромния обем ново и променящо
се съдържание.10 Следва да се координират действията, за да се съгласуват
подборът на материали, използването на определени стандарти и графични
формати и да се избягва припокриване при дигитализацията на културното
наследство, като например неколкократното дигитализиране на един и същи
артефакт.
Европейската комисия също обръща специално внимание в доклада „Новото Възраждане“ на „Съвета на мъдреците за предоставяне на достъп чрез
интернет до европейското културно наследство“ на предизвикателство, което
представлява съхраняването на дигитални данни. Те изпълняват своята функция и имат смисъл само в определени софтуерни и хардуерни условия. Когато
тези условия се променят, цифровите материали бързо „остаряват“ и скоро са
заплашени от това постепенно да отпаднат от употреба, а най-накрая и от това
да бъдат изгубени.“11
Предотвратяването на загуба на инфромация и дългосрочното съхранение
на материали в дигитален формат се постига с добре планирани дейности в оч-

Възможности и предизвикателства на българския музей за...

67

ертаните „четири измерения: организационно, правно, техническо и финансово“.12 Освен това отделните културни институции не трябва да бъдат оставяни
да се справят сами със задълженията си в процеса. Европейската комисия изрично подчертава, че дигитализация „трябва да се организира и планира стратегически на национално равнище с оглед на това да се постигне максимално
повишаване на ефективността и да се способства за постигането на синергии и
за обмена на добри практики“.13
Дигитализацията и онлайн достъпността са крайно съществени за поставянето на акцент върху културното и научното наследство, насърчават създаването на ново съдържание и поощряват възникването на нови онлайн услуги.
Те помагат за демократизацията на достъпа и за развитието на информационно общество и икономика, основана на знанието.14 Съгласно Етичния кодекс
на ИКОМ музеите трябва да развиват своята образователна роля, да привличат по‑широка аудитория и да взаимодействат с нея.15 В епохата на дигитални
технологии и глобализация задължително е тази роля да бъде изпълнявана и
в онлайн среда, да се осигурява достъп на обществото до дигиталното наследство и да се предлагат услуги.
Тези дейности могат да се развиват посредством различни инициативи,
каквито са е-каталози на музейните фондове за научна и изследователска дейност, уеб сайтове и профили в социалните мрежи за контакт с музея, разпространение на информация за изложби и експозиции и за интерактивен диалог с
публиката, организиране на виртуални разходки и виртуални музеи. Ефектът
от привличането на внимание на потенциални посетители посредством предоставянето онлайн на информация за артефактите, които биха могли да разгледат на място, обикновено привлича повече посетители и им помага в планирането на своето посещение и в избора на музей, който да разгледат.16
Равносметката към настоящия момент е, че значителен брой български
музеи присъстват в интернет пространството и представят дейността си със
собствени сайтове, а в отделни е стартирал процесът по дигитализиране на музейните фондове.
Въпреки постигнатия напредък по отношение на съхраняването на
цифрово съдържание, липсват ясна и всеобхватна национална стратегия за
дългосрочно съхранение на цифрови материали, както и единна информационна система, която да обслужва музейната мрежа и да осигурява превенцията на кражби и унищожаване на движимите културни ценности и разрушаване на недвижимите такива.
Постигането на гореизложените цели изисква актуализация на плана за
действие за прилагане на национална стратегия, преглед на международното
равнище чрез предоставяне на сравними данни, обмен на опит, насърчаване
на публично-частните партньорства, както и използването на структурните
фондове на Европейския съюз за финансиране на дейности по дигитализация
в рамките на регионалните стратегии.
Настоящото изследване не претендира за изчерпателност по темата. Публикувани са редица трудове, анализи и проучвания, свързани с различни ас-
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пекти като технически характеристики, правни и институционални рамки,
стратегически планове, финансиране, обмен на опит и модели на добри практики за дигитализация на културното наследство. Предвид необходимостта
от динамичен процес на интегриране на българските музеи във виртуалното
пространство, си поставих за цел в рамките на настоящото проучване да изследвам, анализирам и съответно придружа със статистически данни тяхното
присъствие и активност онлайн.
С оглед постигане на поставената цел, за обект на изследването бяха избрани 179 организации, които са вписани на основание чл. 32, ал. 1 от ЗКН в регистъра на музеите.17 Изборът на методика се изразява в проучване на присъствието на цитираните институти в Интеренет пространството и предоставяне на
количествени показатели по предварително зададени критерии. В конкретния
случай са селектирани 7 критерия, наличието на които е важно за успешното
изпълнение на мисията на музея в XXI в., а именно приобщаване на по‑широк
кръг от публика и предоставяне на достъп, независещ от географско разположение, работно време, национална, културна или религиозна принадлежност.
Цитираните критерии са наличие на уеб сайт, профил или страница в социална
мрежа18, актулизиране на предоставената в уеб сайтовете информация19, наличие на активни линкове, взаимодействие с публиката20, достъп на чужд език и
статиситически данни за броя посетители на уеб сайтовете.
Музеите са разгледани по териториален обхват на дейност и съответно
разделени на национални21, регионални и местни. В резултат на проведеното
проучване се установи, че 54 % от музейната мрежа, разпределени между
националните, регионалните и местните музеи (Обр. № 1), поддържат собствен
уеб сайт, а 46 % имат Facebook профил или страница. В частност, 60 % от
националните, 93 % от регионалните и 44 % от местните музеи присъстват в
Интернет пространството.

(Обр. № 1)
По отношение на зададените критерии за качеството на наличните сайтове, 62 % от музеите актуализират предоставената информация, 65% поддържат
активни линкове, 52 % взаимодействат с публиката, 43 % предоставят достъп на
чужд език и 23 % отчитат броя посетители.
Получените резултати показват положителна тенденция в нарастването на броя музеи, които присъстват в онлайн пространството в сравнение с
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предходните 5 години. Наблюдава се оптимизирана практика в музейните уеб сайтове по отношение на предоставянето на актуална информация за
събития и инициативи и активни връзки към други организация, но отчитането на броя посетители не е на задоволително ниво. Необходимо е да се
обмислят и приложат по‑ефикасни инструменти, които реално да отразяват
впечатленията и мненията на потребителите. В заключение бих искала да
добавя, че са налице добри практики, но е необходимо българският музей да
вложи повече усилия в своето представяне във виртуалното пространство, за
да е адекватен на нарастващата глобализация и изискванията на изградилото
се информационно общество.
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ДАРИТЕЛСТВОТО КАТО ФАКТОР В ОПАЗВАНЕТО
НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
Десислава Вутова
DARITELSTVOTO KATO FAKTOR V OPAZVANETO
NA KULTURNOTO NASLEDSTVO
THE DONATION AS A FACTOR IN THE PRESERVATION
OF THE CULTURAL HERITAGE
Desislava Vutova
Abstract. The topic of the article is a survey of the donations at the Museum of traditional crafts and applied
arts – Troyan received in the period from 2009 to 2013. It aims to present the role of the donors in the preservation
of cultural heritage. In the process of preservation of the cultural heritage the donors have a very important place.
Responsibility of the museum is the preservation, description, protection and promotion of their donations.

Настоящата тема е кратък преглед на даренията в Музея на народните
художествени занаяти и приложните изкуства – Троян, постъпили в периода
2009 – 2013 г. То има за цел да представи ролята на дарителите в опазването на
културното наследство и техния принос при съхраняването му. Всеки от тях
има лична мотивацията да дарява културни ценности. Отговорност и дълг на
музея е да съхрани техните дарения и направи възможното те да бъдат коректно описани, физически опазвани и подходящо популяризирани.
Едно от големите и атрактивни дарения за троянския музей е картечница
„Максим – Соколов“ (2009 г.). Дарителите са трима колекционери и ценители
на историческото оръжие, стоматолозите – д-р Виолета Койновска от гр. Троян
и ловешките £ колеги д-р Велислав Симеонов и д-р Георги Ликьов. Щедрият
дарителски жест на тримата лекари е последван и от друг подобен – собственикът на троянската мебелна фирма „Рико стил“ ЕООД Христо Йовчевски. Той
също е колекционер. За фонда на музея закупува картечен пистолет (автомат)
„Судаев“. Фонд „Историческо оръжие“ притежава колекция от над 250 броя
хладно и огнестрелно оръжие от Освобождението и войните за национално
обединение на българите. Тук са съхранени хайдушко шишане, пушки и пистолети с кремъчноударни искрови механизми. От Руско-турската освободителна
война (1877 – 78 г.) са запазени оръжия и на двете воюващи страни – руските
„Крънка“ и „Бердана“ и турските „Шнайдер“, „Пибоди-Мартини“ и „Спрингфилд“, кавалерийски и пехотни саби, щикове, байонети. От периода на войните
за национално обединение (1912 – 1918 г.) в музейния фонд се пазят образци
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от български и румънски пушки система „Манлихер“, италианската „Каркано“,
сръбски и турски „Маузер“. Особен интерес представляват две трофейни английски пушки с допълнителен прицелен мерник за стрелба по летящи самолети. В колекцията липсват оръжия от Втората световна война, но през 2010 г. със
собствени средства са закупени руска трилинейка „Мосин Наган“ и картечен
пистолет „Шпагин“1.
Към даренията, направени от колекционери, може да бъде причислен жестът на доц. д-р Пламен Пъчев от гр. София. През 2013 г. той дарява на музея крондир с пластична украса от Първото българско изложение в Пловдив
(1892). Съдът е изработен в гр. Търговище. От запазената плочка се виждат
инициалите МК и ЮП. Един от наградените на Първото българско изложение от 1892 г. с бронзов медал е Юрдан Прахов от Ески Джумая, който излага
в отдел I, по земеделието и стопанството „стомни, саксии…“. Негови са инициалите ЮП. Другите съвпадат с инициалите на М. К. Собаджиев, който се е
представял с чорапи, но е участвал в някои от комисиите по награждаването на
изложението2. Направеното дарение е чудесно допълнение към фонд „Керамика“ на Музея на занаятите.
През 2011 г. Мария Георгиева и Веселин Йорданов правят финансово дарение на музея. Поводът е тяхната сватба, която се състои в музея, а в ритуала участват и експонати от фондовете. Финансовото дарение е предназначено
за закупуване на книга с голяма историческа стойност – „Лечебни растения“,
издадена в София през 1947 г. Сред съставителите £ е троянецът д-р Пенчо
Икономов. Тя е закупена и експонирана през 2012 г. във временна изложба,
посветена на Еньовден.
Като сериозни дарители се утвърждават членовете на сем. Тотеви. Те са
наследници на едни от първите майстори златари, които отварят своя работилница в Троян към 1900 г. През 1974 г. голяма част от златарската работилница
постъпва във фонд „Художествено металообработване“. Освен инструментариум, колекцията съдържа и много златарски изделия, дело на двамата братя –
пафти, обици, пръстени, гривни. През 2012 г. д-р Тотю Тотев направи дарение
на златарски инструментариум, което отлично допълва цялата колекция. Сред
дарените ценности има такива, които са единствени за фонда на музея – като
седефената плочка за пафти с изображение на св. Димитър. Съвсем скоро, след
даряването и обработката на материалите, тази седефена плочка намира място
в изложбата „Животът на една идея“.
Към дарителите, които имат специално чувство за дълг в опазването на
културното ни наследство, се нареждат и двамата братя Борис и Димитър Маринови от с. Скандало, Троянско. В продължение на няколко десетилетия те
събират етнографски материали и подреждат интересна и доста богата сбирка в родната си къщa. След посещение на сбирката от музейни специалисти и
изготвянето на списък с материалите, които представляват интерес за музея,
двамата братя даряват част от събраните материали. В резултат на техния жест
няколко фонда на музея се обогатяват с ценности, които липсват до този момент в тях. Сред дарените предмети са изделия от дърво, инструменти, пче-
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ларски инструментариум, керамика и др. Част от дарението намира място в
изградената експозиция „За сливовата култура в Троян и Троянско“, която се
намира непосредствено до централната сграда на Музея на занаятите. В анотациите към експозицията е упоменато за дарените материали. Това е една възможност за близките и приятелите на дарителите също да се докоснат до това
запазено наследство и нагледно да се уверят, че то се опазва и популяризира по
подходящ начин.
Друг пример за дарителство с цел опазване и популяризиране на културно
наследство е постъпилият през 2012 г. в музея фрагментиран керамичен съд. В
резултат на предприетата частична реставрация става ясно, че той е от римската епоха3, а запазената част е приблизително 80 %. Съдът е експониран в постоянната експозиция, а по‑късно е свален за цялостна професионална реставрация. Досега друг толкова цялостно запазен ритуален кратер, произхождащ от
територията на днешна България, е известен единствено от Филипопол. Той
е с по‑малки размери, но иконографията му намира добри паралели със съда,
който е дарен в троянския музей.
В музейната ни практика има случаи, когато самите творци или техни наследници правят дарения. По повод 50‑годишнината на Музея на занаятите
през 2012 г. Владимир Златков дарява скулптурата „Сътворението“. Тя става
част от музейния арт-парк. Владимир Златков е възпитаник на Художествената
академия в София, която завършва през 1981 г. със специалност дърворезба.
От 1984 до 1996 г. той е гост-доцент в Центъра за образование и култура „Герас“, Австрия. Много от творбите му се намират в частни колекции в България,
Германия, Гърция, Холандия, Швейцария и САЩ. Сред най-впечатляващите
работи на Златков са: Йосиф с малкия Иисус за Кармелитския манастир в Грац,
Австрия; Богородица Оранта, Грац; Мадоната на Севенуден за енроийската
църква в Болсвард, Холандия4. До този момент музеят не разполагаше с творба
на Владимир Златков. Дарението е принос не само в обогатяването на музейния фонд, то е съществено за цялата общност, тъй като до него достъп имат и
всички жители и гости на града.
През 2012 г. Мариела Шошкова и синът £ Иван Шошков даряват пластиката „Еднорог“ на скулптура Веселин Шошков. Дарението става част от интериора на музейното фоайе. Мотивите на дарителите са няколко. Първият е,
че Музеят на занаятите не притежава творба, дело на забележителния троянски скулптор. Желанието им е тя да бъде достъпна за посетителите и да бъде
експонирана на видно място. Макар и кратък, животът на Веселин Шошков е
забележителен с творческите си постижения. Той е председател осем години на
Дружеството на троянските художници. Завършил е класа на проф. Величко
Минеков в Художествената академия, работи в областта на малката и монументалната пластика. Негов е паметникът на свети Климент Охридски в двора на
едноименното троянско училище. Автор е на наградата за патриотична поезия
„Георги Джагаров“ за 2004 г. и на годишните литературни награди на Съюза
на българските писатели за 2005. През годините има самостоятелни изложби
в София, в галериите „Драка“, „Лик“, „Ерикас“, „Артамонцев“, „Минерва“, в парижката галерия „ЕспоАрт“ и пр5.
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Част от личния архив на Тодор Гладков също постъпва като дарение за
музея. Тодор Гладков е завършил Учителския институт в София през 1959 г.,
специалност „География и биология“. Дългогодишен учител по география, той
е инициатор и организатор на „пътуващото училище“. Идеята идва в началото на 90‑те години на 20 в. След като е организирал десет експедиции, три от
които международни (с групи от бившия Съветски съюз) и седем с екологична
насоченост, Тодор Гладков започва търсене на формата за по‑масово участие
на учениците в изяви, свързани с природата. Първите „пътуващи училища“
провежда в ОУ“Ив. Хаджийски“, гр. Троян, където преподава география през
учебната 1993 / 1994 г. За време на провеждане се използва краят на учебната
година – между 1 и 15 юни. В същото училище организира и провежда с помощта на колеги пет пътуващи училища6. Дарението на Тодор Гладков включва
1826 кадъра с експедиции Осъм’84, Красная гвоздика’87, Сибир’88, Козя стена
1990 – 1992 и др.
Освен описаните дотук, ежегодно в музея постъпват и малки дарения на
хора, които искат тяхната родова памет да бъде съхранена за поколенията. Даряват се тъкани, документи, лични архиви, книги и пр. Мотивът на дарителите
е ясен – за тях музеят е мястото, където тези лични спомени се съхраняват за
бъдещите поколения. Свидетелствата на материалната ни култура не винаги
представляват интерес за наследниците в едно семейство, но даряването им в
музея е гаранция, че те ще бъдат опазени. Тази хубава традиция да се дарява е
резултат от доверието, с което се ползва институцията пред местната общност.
През последните години нарастването на музейните фондове се дължи до
голяма степен на даренията. Това е основание дарителството да бъде определено като важен фактор в опазването на културното наследство. Не само финансовата подкрепа бихме могли да определим като значима. Материалите, които
се даряват, имат особена стойност. Не винаги такива могат да бъдат закупени,
дори и музеят да разполага с необходимия за това финансов ресурс. Освен това
те имат своя исторически контекст, в който могат да бъдат разглеждани. Така
личната история на предмета се включва в общата история на селището.
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ПРИРОДНИТЕ СУРОВИНИ – БЪДЕЩЕ, А НЕ АЛТЕРНАТИВА
В ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
Галина Цекова
Красимира Александрова
PRIRODNITE SUROVINI – BADESHTE, A NE ALTERNATIVA
V OPAZVANE NA KULTURNOTO NASLEDSTVO
NATURAL RAW MATERIALS – NOT AN ALTERNATIVE BUT FUTURE
FOR THE PRESERVATION OF THE CULTURAL HERITAGE
Galina Tsekova
Krasimira Aleksandrova
Abstract. The report relates to the use of natural sources / essential oils / in the processes of preservation of
the cultural heritage. Antibacterial and antifungal properties, as well as the beneficial effects of the essential oils
have been known to the mankind and used since ancient times. The studies on the modern pharmaceutical science, and more specifically the examination of the chemical composition, give scientific explanation about the
healing effect of many essential oils. The researches on the species composition of the developing microorganisms
on the materials of the Regional Historical Museum – Shumen and the Regional Library „Stiliyan Chilingerov“ were
conducted in the Laboratory of Plant Protection by the Agricultural Institute in the city of Shumen. The results from
the analysis proved the presence of fungi from the genera Penicillium, Aspergillus and Mucor which are identical
to the fungi that developed on the production in the storehouses of the Agricultural Institute. The good results
obtained with the use of the essential oils in the same institute gave us a reason to use them as a potential biological instrument in the combating of mildewing of the materials with organic origins in the funds of the Regional
Historical Museum – Shumen and the Regional Library „Stiliyan Chilingerov“ – Shumen. Moreover, it is known that
many of the tools that have been used in the conservation practice until now, such as formalin and thymol, are
combustible and highly damaging to paper and people.
The repeated studies on the effect of the essential oils on a specific number of materials with identified microorganisms on them confirmed the expected results. This encouraged us to apply them as effective disinfectants
in the depositories of the Regional Historical Museum – Shumen and the Regional Library „Stiliyan Chilingerov“.

Опазването на културното наследство на обединена Европа е сред основните приоритети. Българските музеи и библиотеки са отговорни за събирането и съхраняването на книжовното наследство на българската държава. Тяхна
мисия е да представят българската идентичност в европейското семейство,
като опазят и направят достъпни своите културни богатства. Въпросът за физическото оцеляване на книжовното културно наследство е отговорност на
съвременното общество. А необходимостта от институции, които да предават
през вековете интелектуалното наследство и духовната памет на човечеството,
е доказана. Днес голяма част от фондовете на библиотеките и музеите са фатал74
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но застрашени. Киселинното съдържание на хартията, върху която са създадени повечето от документите през втората половина на 19. и 20. век, ги прави
нетрайни и заплашва целостта на голяма част от колекциите от унищожение.
Мерките, свързани с профилактика, реставриране и консервиране, са скъпоструващи и непосилни за бюджетите на културните институти. Отговорността
да бъде съхранена паметта на нацията за бъдещите поколения, особено в условията на тежка икономическа криза, се превърна в лична кауза за специалистите, работещи в тях.
Позовавайки се на исторически сведения за приложение в практиката на
растенията и техни спиртни и водни извлеци, екип от библиотечни и музейни
работници разработи иновативна методика с доказана ефективност в съхраняване на книжовното ни наследство. Хилядолетия наред приложението на
природните средства е ставало чисто емпирично, без да се познава механизмът на тяхното действие. Постиженията на съвременната фармацевтична наука при изучаването на химичния състав на редица лечебни растения дадоха
научно обяснение на лечебния ефект на много билки, използвани от векове.
През последните десетилетия приложението на лечебните растения започна да
се обособява като научна дисциплина, която прилага методите на фотохимията, общата и клиничната фармакология и други фундаментални науки (аналитична химия, биохимия, и т. н.).1 Установено е, че в лекарствените растения се
съдържат редица химични вещества, които могат по различен начин да влияят
върху жизнените процеси, протичащи в организмите и човека. Някои от тези
вещества и днес не са надминати по действие от веществата, синтезирани по
химичен път.2 Химичните съединения, които се съдържат в билките и оказват
целебно действие, са: алкалоиди, гликозиди, сапонини, витамини, ензими, мазнини, восъци, фосфати, въглехидрати, дъбилни вещества, органични киселини, растителни хормони, белтъци, неорганични вещества и етерични масла.3
Антибактериалното и противогъбичното действие на природните продукти служи като отправен момент в настоящата статия за откриване на природни средства при опазването на материалите от органичен произход в библиотеки, архиви и музеи.
Климатът във вътрешността на музеите и библиотеките се влияе от няколко фактора: външните климатични условия, архитектурата на сградата и
вътрешни – отоплението, вентилацията и осветлението. Тези фактори в различни комбинации имат различно въздействие. Компонентите на климата във
фондовите помещения се допълват от химични и биологични фактори. Някои
от тях могат да бъдат елиминирани или намалени до минимални стойности –
биологични и химични вредители, светлина, вибрация, но изключването им в
условия на температура и влажност е невъзможно дори и на теория. Защото:
първо, те са взаимозависими, второ, тяхното въздействие върху материалите
е сложно и разнообразно. Тези материали са опасни не само за изходите граници на факторите, но и скоростта и амплитудата им на промяната в даден
диапазон.4
Фондохранилищата на голяма част от музеите и библиотеките в страната
се намират в сгради без климатични инсталации и температурно-влажност-

76

Галина Цекова, Красимира Александрова

ният режим в тях се поддържа трудно в желаната норма. Това е причината в
такива помещения условията на съхранение да са доста променливи. Едни от
най-честите поражения върху материалите с органичен произход е появата на
биологични вредители (гризачи, насекоми, микроорганизми), които могат да
причинят не само сериозно увреждане на материалите, но дори да доведат до
тяхната загуба. Десетилетия наред обеззаразяването на хранилищата се е извършвало с опушване с етиленов окис, калиев перманганат, циановодород, сероводород, формалин и др.5. Независимо че формалинът има дезинфекциращо действие, напоследък все повече се говори за потенциалния карциногенен
ефект, който причинява върху хората.6 Затова е особено актуален въпросът
за намиране на средства за предпазване от биологични вредители, които не
са токсични. Тези проблеми са били засегнати още 1994 г. в Бостън на Международна конференция, чиято тематика е свързана с приложението на нетоксичните и алтернативни техники за контрол и опазване на културно-историческите колекции. Нещо повече – световната тенденция във всяка една сфера
на живот е използването на биологично чисти продукти, които не замърсяват
околната среда и щадят здравето на човека. Руският учен Валери Кубаков още
през последното десетилетие на 20 в. прокарва тезата си, че „ако по‑рано традиционният подход за борба с биологичните вредители във фондохранилищата е бил свързан с използването на токсични вещества, то сега популярността
на тези методи е спаднала рязко поради техния неблагоприятен ефект върху
хората. В общественото съзнание са настъпили съществени промени при използването на химични препарати за борба с вредители във фондохранилищата“. В описаната от него Стратегия на биологичен контрол на колекциите традиционните средства за борба с вредителите дава път на нови, по‑екологично
чисти средства.7
Анализът на световните тенденции, технологии и процеси е възможност
за творчески разработки и прилагане на иновативни похвати в управлението
на институции като библиотеки и музеи.8 Тези иновативни технологии могат
да се използват в борбата с биологичните вредители по материалите с органичен произход.
В процеса на търсене на ефективен подход и средство за защита от плесенни гъби проучването на видовия състав, развиващ се върху материалите, е
предпоставка за дълготраен и ефикасен консервационен процес. Биологичният анализ на видовете микроорганизми, развиващи се върху материалите с органичен произход, извършен в лаборатории на Земеделския институт – Шумен,
доказа наличието на микроорганизми от родовете р. Penicillium, р. Aspergillus,
р. Mucor. Оказва се, че тези плесенни гъби9 са идентични с гъбите, които се
развиват по съхраняващата се продукция в складовете на Земеделския институт. Добрите резултати, получени при приложението на природните продукти
в същия институт, ни даде основание да ги използваме като потенциално биологично средство за борба срещу плесенясването на материалите с органичен
произход във фондохранилищата на РИМ – Шумен и Регионална библиотека
„Стилиян Чилингиров“ – Шумен. През последните години са проведени много
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изследвания във фитопатологията, доказващи противогъбичните и антибактериални свойства на растителните екстракти и етеричните масла и са получени ценни резултати.10, 11, 12, 13 В някои случаи ефектът от приложението на
растителните екстракти е сравним с ефекта на синтетичните фунгициди. 14
Feng и Zheng (2007) изучават противогъбичната активност на етерични масла от 5 растения (мащерка, градински чай, индийско орехче, евкалипт и кайсия) срещу Alternaria alternata в различни концентрации ин витро и ин виво
и установяват, че маслото от кайсия може напълно до инхибира растежа на
Alternaria alternata.15 Hadizadeh (2009 г.) работи по проучването на противогъбичния ефект на етерични масла от някои лечебни растения в Иран – коприва,
мащерка, бял равнец и евкалипт срещу A. Alternata. Установява, че най-добър
потискащ ефект имат етеричните масла от коприва и мащерка.16
В практиката по консервация и реставрация са познати карамфиловото,
лавандуловото, ментовото, евкалиптовото, кедровото и др. масла. У нас първи
опити за изследване в това направление са направени през 1978 г. 17 Етеричните масла в ниски концентрации са безвредни за човека, имат приятна миризма,
разтворимостта им в спирт се съгласува с изискванията на консервацията и
реставрацията. Прилагани са някои съставки на гореспоменатите масла за антимикробна защита на книжни фондове и произведения на изобразителното
изкуство.18
Доброто противогъбично действие на маслото от чаено дърво срещу гъби
паразити по растенията (включително и срещу плесенни гъби) и качествата му
на естествен антибиотик, за които съобщават редица автори19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
ни даде основание да го използваме като потенциално екологично средство
в борбата с биологичните вредители. През последните години, заради доказаните качества на това масло като естествен антибиотик, се засилва интересът към него и в съвременната медицина. Маслото от чаено дърво е много
мощен имунен стимулант, който подпомага борбата с гъбичните инфекциите
по кожата, устната кухина, изгарянията и др. То е естествено антисептично,
бактерицидно, фунгицидно средство с изпитани антивирусни и анестетични качества. Благодарение на описаните свойства, маслото от чаено дърво се
използва в лечебни препарати за всички видове заболявания на дихателната
система като настинки, остри респираторни заболявания, вирусни заболявания и ларингити. За разлика от повечето други антисептични препарати, маслото от чаено дърво може да се използва всеки ден, без да причини дисбаланс
в естествената бактериална флора по кожата. За неговото действие съобщават
редица автори.26, 27, 28, 29
Целта на настоящото проучване е да се установи антимикотичният ефект
на маслото от чаено дърво върху развитието и разпространението на гъбите
от р. Penicillium, р. Aspergillus и р. Mucor във фондохранилищата и да се оцени
потенциалът им като биологични средства за борба срещу плесенясването на
материалите с органичен произход.
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Материали и методи
Първоначално бяха направени изследвания на видовия състав на микрофлората на книгохранилище първо ниво на Регионална библиотека „Стилиян
Чилингиров“ – Шумен. Биологичният анализ на заразените книги е направен в
лабораторията по растителна защита на Земеделския институт – Шумен.
От повърхността на изследваните материали бяха взети проби (налеп от
мицел) и патогенните бяха изолирани в чисти култури по метода на Дригалски.
Чистите култури от гъби бяха посети върху воден агар и среда на Чапек и
култивирани в термостат за 4 дни при t0 250C с цел таксономичното им определяне (строеж на мицела и органите за размножение).
В обработените 15 проби са установени песенни гъби от родовете
Penicillium, Mucor и Aspergillus.

Фиг. 1
На фиг. 1 са представени резултатите от биологичния анализ на заразените
книжни материали преди дезинфекцията с масло от чаено дърво. Микофлората по книгите е представена от плесенни гъби от три рода – р. Penicillium, р.
Aspergillus и р. Mucor.
Направените неколкократни изследвания за действието на етеричното
масло от чаено дърво върху определен брой материали с идентифицирани
микроорганизми върху тях потвърди очакваните ни добри резултати, това ни
даде основание да ги приложим като ефективни дезинфектанти във фондохранилишето на Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров“ – Шумен.
След обработката на книгохранилището с 0.05 % спиртен разтвор на масло
от чаено дърво в продължение на 4 дни, то беше затворено, което осигури уни-
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щожението на спорите на плесенните и бактериите. След изтичане на необходимия срок, обеззаразеното помещение бе добре проветрено.
С цел установяване на ефекта от проведената дезинфекция бяха взети повторно проби от третираните книжни материали и отново анализирани в лабораторията по Растителна защита към ЗИ – гр. Шумен.
Фиг. 2 показва ефекта от природни средства върху общата заразеност на
книжните материали с плесенни гъби. От фигурата се вижда, че преди дезинфекцията броят на заразените книги е бил 86 %, а след нея – само 5 %, което
показва, че ефективността на приложените средства надвишава 94 %.

Фиг. 2
На фиг. 3 е отразен видовият състав на вредната микофлора преди и след
третиране на книгите. След обработката на книгите в пробите са намерени само
гъби от р. Penicillium (общо 5 %), като по‑силно представен е видът Penicillium
notatum (4 %), а по‑слабо – видът Penicillium chrisogenum (1 %). В анализираните материали не са установени плесенни гъби от р. Aspergillus и р. Mucor.
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Фиг. 3
Този резултат показва, че приложеният метод за консервация е 100% ефективен срещу плесенните от р. Aspergillus и р. Mucor, а противогъбичният ефект
от него срещу вредителите от р. Penicillium варира от 91 % до 96 %.
С цел осигуряване на оптимални условия за съхранението на книжните
материали и предотвратяване на факторите, които обуславят развитието на
микроорганизми, превантивните мерки трябва да бъдат водещи от общата система от мерки срещу увреждането на фондовете. В основата на превантивните
мерки стои познаването на физиологията на биологичнити вредители. Пролетта и есента обикновено са най-опасните периоди. Поради повишената влажност при съхранение се създава риск от развитие на гъби. Ето защо от април
до септември се провежда селективен преглед на книжните материали с цел
идентифициране на нови поражения. Успешното приложение на етеричното
масло от чаено дърво като дезинфикциращо средство в книгохранилищата на
Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров“ – Шумен ни даде основание
да го приложим и като ефективно превантивно средство в борбата с биологичните вредители. Рационалното и ефективно управление на всяка обществена
институция изисква реалистична и точна оценка на ситуацията. Всичко, което
помага за постигане на целите, работи за осъществяване на желаните резултати. 30 В процеса на потискане на развитието на микроорганизмите в книгохранилищата на библиотеката и фондохранилищата на РИМ – Шумен, през пролетно-есенния сезон се извършва ежемесечно обеззаразяване с 0.05 % разтвор
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на масло от чаено дърво. Служители са обучени и да следят и контролират температурата и влажността в нужните параметри. 3132 Опазването на фондове с
органичен произход може да бъде постигнато с режим на съхранение на добра
хигиена. Системното подържане на чисти помещения е предпоставка за доброто съхранение на колекциите.
През 90‑те години на миналия век в консервационната практика е утвърдена Международно призната стратегия за опазване на колекциите на биологични вредители Integrated Pest Management (IPM) или Система за биологичен
мониторинг на колекциите, чиито основни разпоредби са:
1) Предотвратяване проникването на биологични агенти в сградата и в колекцията.
2) Контрол на вътрешната среда с цел предотвратяване разпространението
на биологични агенти.
3) Непрекъснато наблюдение на биологичния статус на колекциите, да се
идентифицират вредители, идентифициране на причините и източниците на
поражение.
4) Унищожаване вредителите.
Решаването на проблема за биологичен контрол на вредителите – това е
по‑скоро въпрос на управление, а не технически.33
Тези мерки би трябвало да се прилагат непрекъснато с цел да се запази
целостта на фондовете в музеи и библиотеки. Превантивното опазване е необходимо условие за физическото запазване на колекции. Това превантивно опазване, съчетано с използването на биологично чисти продукти, би могло да бъде
насока, която да разреши много от проблемите с опазването на книжовното
културно наследство.
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РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН

Известия, книга 16, 2014

КРАЕВЕДСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ – ВАРИАНТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА МАТЕРИАЛНО И НЕМАТЕРИАЛНО
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
Стела Дерменджиева
Петя Събева
KRAEVEDSKOTO IZSLEDVANE – VARIANT ZA SAHRANENIE
I POPULYARIZIRANE NA MATERIALNO I NEMATERIALNO
KULTURNO NASLEDSTVO
REGIONAL STUDIES – AN OPTION FOR PRESERVATION AND
POPULARIZATION OF THE TANGIBLE AND INTANGIBLE
CULTURAL HERITAGE
Stela Dermendjieva
Petya Sabeva
Abstract. The regional studies as a science and scientific direction are bound to their projection on level
academic training. A positive experience from the conceptualization and the implementation of the training in
geographical regional studies, conducted with students from three majors, is shared. Their specialization suggests
thematic shading in the implementation of the regional studies.

Ако човек не обича дори рядко да се вглежда
в старите фотографии на своите родители и
прародители, във вещите им, да цени паметта
им, то значи не обича тях.
Ако човек не обича старите сгради, старите улици, то значи не обича града си.
Ако човек е равнодушен към паметниците
на историята, географията и културата на
своята страна, то той не обича нея.
Акад. Дмитрий Лихачов

Съвременното състояние на науката е белязано от важна и съществена характеристика – засилване на интеграционните процеси, което опонира не само
на определени теоретични, но и на социални потребности. Това е основание за
разработването на гранични проблемни области чрез взаимодействие между
методологичния ресурс на различни науки и научни направления.
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Тези интегративни тенденции се наблюдават експлицитно и имплицитно в сферата на краезнанието като познавателна област. Сложните проблеми,
връзки и комплексни явления, които разкрива краезнанието, предпоставят
възможности за образуване на цялостна система с подчертана насоченост към
реална научноизследователска дейност с приложни проекции в определено селище, административно-териториална единица или регион. Взаимовръзките,
които се създават между отделните науки, се проследяват като отношение между цяло – части или система – подсистема. Дихотомията между теоретичния
и праксикологичния аспект на краезнанието определя неговата многопластова, многопредметна и комплексно-съдържателна структура в цялостна научна
система.
Несъмнено тази взаимообвързаност очертава нови и конкретни научни
интереси и проблеми, за да се обособят в тематично отношение: историческо,
археологическо, географско, генеалогично, православно краезнание. В институционално отношение се интегрират: музей и краезнание, училище и краезнание, архив и краезнание, библиотека и краезнание.
В процеса на научното краеведско изследване е необходимо да си изработят нюх и общ усет за интегрален подход към разнообразния краеведски материал, за неговото всестранно интерпретиране и обобщаване. Това ще позволи,
несъмнено, задълбочено да се навлезе в условията и предпоставките за появата
и развитието на живот в землището на едно или друго селище, на един или
друг район; да се докоснат етническите и езиковите контакти през вековете,
осъществени на определена територия.
В теоретичната и методическата литература и в практическата дейност
краезнание е термин, който включва дейността на държавни институции, на
обществени организации и на частни лица за издирване, събиране, обработване и систематизиране, изучаване и популяризиране на публикации, документи
и материални източници за дадена административно-териториална единица
или район, определен от природни, исторически или икономически граници.
Краезнанието внася в обкръжението на хората висока степен на духовност, без която човек не би могъл да съществува осъзнато. Улиците, площадите, отделните сгради, парковете напомнят различни неща… за тези, които имат
потребността да го усетят. Ненатрапчиво влизат в духовния свят, формирайки
осъзната отговорност към миналото с поглед към бъдещето. Това е една от основните мисии на краезнанието като дейност. И наша дълбока убеденост.
Като академична дисциплина „Географското краезнание“ присъства в
учебните планове на редовна и задочна форма на обучение на три от специалностите на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“: География, История и география, Български език и география като задължителна или
факултативна дисциплина.
Чрез курса по географско краезнание студентите придобиват системни
научно-методически познания по теорията на краезнанието и неговото развитие в България. Запознават се с обектите на краеведска дейност: природата на
родния край, населението, селищата, икономиката, а също така и с начините на
неговото изследване и изучаване.
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Природата, населението, стопанството на родния край винаги са били
приоритетна област на изучаване от страна на географите. Познаването и правилното им разбиране помагат при вземане на професионални и житейски решения. Опознаването на географията на родния край предполага всестранна
изследователска, събирателска и проучвателна работа на различни нива и за
продължително време.
Проучването на родното селище е важно за студентите и съдейства за развитие на техните практически и интелектуални способности. Активната творческа дейност и добрата познавателна подготовка дават възможност да се организира познавателна дейност на различни равнища – да изследват, анализират,
сравняват, обобщават, прогнозират и изразяват собствено мнение.
За да може изследването на даденото селище да бъде задълбочено и всеобхватно, е необходимо да се анализират редица показатели и да се разкрият
връзките между тях. Особено ценни източници на знания и дейности са: научната и научнопопулярната литература за родния край, ведомствени материали,
информации и материали от периодичния печат, теренни наблюдения в природата на родния край, посещения в научни учреждения, музеи и др.
Чрез изследването и изучаването на родния край се дава възможност за
разширяване на географската култура и усъвършенстване на знания за природата, населението, селищата и стопанството на родния край; опасните природни явления и последиците от тях; проблемите на родния край; тенденции в развитието му. Формират се умения за самостоятелна работа с различни източници на информация; наблюдаване, логическо мислене, устно и писмено излагане
на становища; съставяне на учебни прогнози, работа с документи; прилагане
на придобитите знания и умения в сходни и нови ситуации; дискутиране на
географски проблеми.
Изследването на краеведска тема се представя под формата на семестриален проект (реферат) и се защитава публично чрез презентиране на основните
резултати от него. Рефератът трябва да отговаря на изискванията за академично писане в структурно (увод, теза, аргументативна част, заключение) и съдържателно (открояване на спецификите на изследваната територия при спазването на алгоритъм за краеведско изследване) отношение.
Вникване в същността – вид, съдържание, обем, определяне на тезата;
подбор и анализ на необходимия доказателствен материал; съставяне на план;
написване; редактиране и защита са основните етапи, през които преминава
индивидуалното проучване на всеки от обучаемите.
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Фигура 1. Оформена титулна страница (модел от учебна 2013 / 2014 г.)
Бинарността на специалностите „История и география“ и „Български език
и география“ предполага извеждане на тематични акценти в краеведските изследвания. Първите са насочвани към детайлни генеалогични, а вторите – към
по‑задълбочени топонимни проучвания. Резултатите са качествено съставени
родословни дървета в резултат на изследването на семейната история и целенасочено организирана изследователска дейност спрямо промяната или запазване наименованията на географски обекти с ключово значение за родното
селище.
Визуализирането на систематизираната информация се осъществява чрез
електронни платформи като GenoPro Family, Tree Builders или MyHeritage.
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Фигура 2. Заглавни страници на ресурси, позволяващи визуализирането
на генеалогично проучване в електронен формат
Оказва се, че това е един от най-трудните, но мотивирано реализирани
етапи на проучването за по‑голяма част от студентите. Недостатъчно съхранената родова памет, липсата на запазени семейни архиви затрудняват възстановяването на родословието и го ограничават до три-четири поколения (найчесто до прародители).
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Фигура 3. Родословно дърво на Джулия Маркова и Нели Ченкова, спец.
Български език и география
Топонимното изследване е свързано със системно проучване на архивни
документи, институции и анкетиране / или интервюиране на местни жители от
различни възрастови, социални, професионални категории. Основният проблем, с който се сблъскват студентите, е липсата на желание за съдействие както на институционално, така и на лично ниво.
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Фигура 4. Визуални аргументи на резултатите от топонимно проучване на
обществени сгради и улици в гр. Велико Търново (1914 – 2012 г.), Кирил Асенов,
спец. История и география
Особено внимание във връзка с изучаване населението и селищата на родния край се отделя на материалното и нематериалното наследство в опит да се
„пречупи“ през гледната точка на всеки от младите изследователи. Нематериалното наследство (обичаи, традиции, фолклор) се обвързва с етно-демографските характеристики на населението в историческа ретроспекция. Целта е да
се реконструира в максимална степен образът на традиционната култура през
призмата на възприятията на поколението на новите технологии и Интернет.
Материалното културно наследство се съотнася към етапите в социалното и
стопанското развитие на селището. Аналогиите със съвременността са важни
ориентири за съставянето на прогнозни очаквания в краткосрочен или средносрочен период.
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Фигура 5. Студентско проучване на аспекти от нематериалното и
материалното културно наследство на гр. Троян, Светослава Божидарова,
спец. История и география
Относителните ограничения, които се налагат от алгоритмичната схема
за реализиране на краеведско изследване, отпадат при презентирането на резултатите от него. Това финално събитие (публичната защита), свързано със
споделянето на постижения, е най-креативно. Освен частно-научни (терминологична грамотност, аргументативни съждения, възможност за адекватен
отговор на въпроси от аудиторията), студентите демонстрират или формират
важни социални компетенции като комуникативни, технологични и др.
От нестандартното озаглавяване на началния слайд (ПРИЛОЖЕНИЕ 1),
което показва собствен ракурс към възприемане на родното място, до заключителния (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) презентацията се явява автономен продукт, из-
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ползван основно като визуална опора за представяне на студентското проучване пред публика. Емоционалната наситеност на изложението е видима.
Усилието, мотивираността, преодолените обективни и субективни препятствия в осъществяване на краеведското изследване, интелектуалната и
афективна рефлексия от тази интердисциплинарна дейност са част от комплексните причини, поради които значителен брой студенти предпочитат да
го продължат в разработване на дипломен проект за бакалавърска теза, насочвайки се към конкретна част от него.
А може би най-силния ефект бихме могли да открием в заключителните
думи на една от студентските разработки:
Започнах осъществяването на краеведското изследване предубедено, с
много сериозна вътрешна съпротива. Питах се кому е нужно да се прави толкова детайлно описание на мястото, където съм роден и познавам като дланта
си.
Оказа се, че греша… Наложи се да чета много и различна литература: от
такава, свързана с общата характеристика на природата и стопанството
на България, до тематично насочена към родния ми квартал или публикациите в местната преса. Припомних си събития, които бяха значими за района, а
бях забравил. И най-изненадващото за мен – научих неща, за които никога не
се бях замислял.
Да се чете документацията на областната и общинската администрация, не беше много интересно, но за сметка на това ме увлече изграждането на
географски карти и картни изображения с възможностите на електронното
картографиране, които не умеех. С удоволствие посетих Перперикон, въпреки
че го виждам от дома на родителите ми. Разглеждах и снимах различни гледки
и природни кътчета, във и около които е преминало детството ми. „Разрових“ семейната история, за да открия имената на прародителите си ….
Отне ми доста време, но като че ли преоткрих за себе си своя роден край.
Спрях да го възприемам само като град, в който поради невъзможността
да осигуря стабилност на семейството си, съм принуден да живея далеко дълго
време; град, в който недоимъкът се усеща навсякъде, дори в погледа на хората,
с които се разминаваш по улиците.
Опитах се и успях да го видя зад всичко това. Невероятната природа, съчетанието на древност и настояще; атмосферата, създавана от отблясъците на Арда върху сградите, която няма никъде другаде.
И може би най-важното от всичко – това е родният град и за моя син!
Питам се как ли след време ще изглежда той в неговите очи?
Аз получих част от своите отговори, а за него… все още всичко предстои.
Може би „неговият Кърджали“ ще е по‑различен от моя.
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РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН

Известия, книга 16, 2014

БEЛЕЖКИ ВЪРХУ ЛОГИСТИКАТА В МУЗЕЙНАТА ОСИГУРЕНОСТ
Светлозар Стоянов
BELEZHKI VARHU LOGISTIKATA V MUZEYNATA OSIGURENOST
NOTES ON THE LOGISTICS IN THE MUSEUM SECURITY
Svetlozar Stoyanov
Abstract. The proposed topic attempts to present briefly and in general terms some guidelines in the cultural politics that contribute to the better preservation and protection of the cultural heritage. It is achieved by
organized elements of lean and dynamic (developing) logistic system from organizational and technical requirements, measures, resources and methods aimed at ensuring effective national wealth. The realities necessitate a
precise allocation of the functions and determination of the responsibilities of the participants in the overall logistic process (characterized by sequential or simultaneous streaming of materials, finance and information) to the
available financial and human resources for implementation, and to ensure health effects on each organization.

Културно-историческото наследство е част от националното богатство и
фактор за съхраняване и утвърждаване на националната ни и културна идентичност. То е основен стратегически и геополитически ресурс за устойчиво социално-икономическо развитие на нацията и държавата, които от своя страна
съществуват, за да създават културни ценности1.
Изгражданата нормативна уредба в посочената област се стреми да дава
точно структурно съдържание на логистиката. Базирайки се върху сложността
на предложената историческа материя и на още по‑голямата сложност на логистичната наука, за практическото £ приложение е необходима и подготовката на съответни специалисти2.
Съществуващите и действащи норми3 не изчерпват информационната
база, като в тази връзка, при направения опит за кратък и най-общ преглед, са
ползвани и допълнителни източници4, подпомагащи работата по предложената тематика.
Богатите традиции относно опазването на историческите паметници по
време на Българското възраждане намират база за развитие след Освобождението. Независимо че след Берлинския конгрес България е разпокъсана, Княжеството предприема решителни мерки за институционализиране и правно
регламентиране на дейността по опазване на културното наследство. Тогава
основните задачи пред новосъздадената Българска държава в тази насока са5:
създаване на строга нормативна база; създаване на институти и институции;
научно изследване на българската история. Окръжните наредби, издадени
само пет години по‑късно, имат за цел ограничаване на рушенето на стари95
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ните. Приетите през 1888 г. „Временни правила за научни и книжовни предприятия“ регламентират реда за издирване и опазване на веществените извори
на историята ни. Обнародва се Закон за издирване на старини и за спомагане
на научни и книжовни дейности от 1890 г. През следващите години Министерството на народното просвещение, с редица окръжни, разяснява необходимостта от предприемане на мерки за изпълнението му. Практически е приложен при археологическите разкопки в Плиска през 1899 г., когато са забелязани
непълноти, принудили просветния министър да внесе поправки в нормативните текстове. Тези първи законодателни актове полагат основите на защитата
и опазването на културно-историческото ни наследство6.
След дългогодишна подготовка, през 1911 г., влиза в сила Законът за старините. Систематизирано и по‑ясно са определени мерките за опазване на археологическото наследство и институциите, натоварени с изпълнението им.
Във връзка с породили се пропуски по отношение на средствата за консервация и реставрация, през 1936 г. е издадена „Наредбата-закон за запазване на
старинните постройки в населените места“.
В периода 1945 – 1952 г. не са приемани нормативни актове относно културното ни наследство, а старите са отменени със Закона за отменяне на всички
стари закони.
Едва с Постановление № 1608 на Министерския съвет (МС) „относно мерките, които трябва да се вземат за запазване паметниците на културата и развитието на музейното дело в страната“ и Инструкцията за приложението му
е отделено внимание на културно-историческото наследство. По-късно, с Постановление № 165 на МС „за опазване паметниците на културата и развитието
на музейното дело у нас“ и Правилника за приложението му, е въведен строг
режим по издирване, изучаване, изследване, реставриране и експониране на
историческите ценности.
Нормативната база е разширена през 1965 г., когато е обнародван Законът за паметниците на културата и музеите (ЗПКМ), уреждащ развитието на
музейното дело, издирването, изучаването, опазването и популяризирането на
националните ценности.
Основата след 1989 г. не е променяна съществено, като измененията и допълненията в ЗПКМ целят предотвратяване разрушаването на културно-историческите паметници.
Приетата през 1991 г. и действаща Конституция на Република България
определя изключителната държавна собственост върху археологическите резервати и грижата на държавата за опазване на националното историческо и
културно наследство. В тази насока, през 1995 г. и следващите, са осъществени
значителни промени в ЗПКМ и режимът е либерализиран. Последни изменения на закона са извършени в 2005 г., след което с приемането през 2009 г. на
Закона за културното наследство (ЗКН) следва и отмяната на ЗПКМ.
С влизането си в сила от 10 април 2009 г., ЗКН урежда опазването и закрилата на културното наследство на Република България, като държавата осигурява защитата му, независимо от неговото местонахождение. Законът цели да
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създаде съответни условия за устойчиво развитие на политиката в тази област
и да гарантира равен достъп на гражданите до националните ценности.
С вътрешната си и присъща ценност на обществото, културното наследство е определящо за избора на средата и качеството на живот в условията на
глобализация, при непрекъснато нарастващото му значение. Това предполага
възприемането на историческата памет като силен и ценен ресурс за духовно
оцеляване и устойчиво развитие на обществото7. Свързано с това, опазването
на културното наследство е държавен интерес със съществено значение за сигурността на нацията, а разбирането за сериозната стойност на ресурса, заедно
с мерките за съхранение и оползотворяване, са белег за изгражданата политика
на неговото опазване и използване8.
Реализацията на политиката предполага законодателни инициативи, регламентирана адаптивна и отворена логистична система за управление, осигуряване на протичането на материални, финансови и информационни потоци,
подпомогнати със съответен финансов и човешки ресурс. Съвремието налага
разширена визия за нарастващата роля на културното наследство, разглеждано като културна среда, съставена от материални и нематериални културни
ценности. Логистичните дейности по опазване са възприемани като колективен обществен процес, а използването на наследството е в качеството му на
ресурс за развитие. Отражението неминуемо е върху законодателството, управлението и средствата, с които се постигат целите. Законодателството следва
да се обогатява с оглед представените насоки при решително усъвършенстване на мерките, гарантиращи спазването на законите. Политиката предполага
засилването на диалогичността на институциите и усъвършенстване на компетентността на местните власти, които да са още по‑надеждни партньори в
управлението. Необходимостта е държавните средства за опазване на културното наследство да не намаляват, като в тази връзка се усъвършенства координацията между дейността по опазването му, археологическите проучвания
и селищното териториално-устройствено планиране. Съществен момент е потребността от още по‑ефективно използване на историческото наследство, без
риск за неговата културна стойност, при партньорство между държавата и неправителствените организации в тази област9. В тази връзка организираните
елементи за защита на културно-историческото наследство са стройно цяло от
технически и организационни изисквания, мерки, средства и методи, насочени към ефективно осигуряване на националното богатство. Налице е необходимост от изграждане на цялостна динамична, развиваща се логистична система за защита на съхраняващите го обекти. Освен надеждността за данните
и информацията за количеството налични движими ценности, съществено е
отчитането на различията в изгражданата схема за сигурност по отношение
на спецификата на обектите, които съхраняват културни ценности. Видна е невъзможността от ограничаване на достъпа до музеите, породена от основната
им задача, т. е. освен съхранение и защита на културни ценности, и представянето им като полезна услуга, чийто потребител е обществото10. Идеята е разработваните правила конкретно да регламентират изискванията към обектите
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в тази насока, както и наличие на специалисти, успешно съчетаващи организационно-техническите особености по осигуреността на културно-историческите ценности. Реализирането на изгражданата структура за отделния музей,
базирана на анализ, оценка и управление на риска, следва да е със съзнателни
и целенасочени мероприятия, с научно обосновани методи и средства, както
и с възможност за интегриране в цялостната логистична система по опазване
на културно-историческото наследство. Потребността, предвид реалностите, е
определяне на функции и отговорности на участниците в логистичния процес
по осигуряване, както и съответен контрол. Съвременният подход при управление на логистичните дейности, изразен в интегрирането им както в самия
обект, така и извън него, спомага за осъществяване на координация в действията, постигане на оптимални решения и минимални разходи. Този логистичен
подход, осъществяващ взаимосвързаното управление на функциите по осигуряване с изискванията на потребителите, има за цел постигане на синхронизация при управлението на тези функции в условия на динамика, оптимизация
на изпълнение и обема общи разходи. Прилагането му при извършване на материалните и информационните потоци е обусловено от изразената взаимовръзка и взаимодействие между отделните логистични дейности11.
След като се отчетат представените насоки в дейността, системата за осигуряване на защитата на музея би могла да включва следните елементи: Административни – приета политика, план за управление на структурата с конкретни
процедури по прилагане; Персонал – общ, специализиран и определени лица,
отговорни за дейността; Сгради – осигуряващи съществуването на зона за
ограничен достъп, зона за публичен достъп, както и трезор; Прилежащо пространство – ситуиране на музея и прилежаща инфраструктура; Поддържащи
системи – електроснабдяване, водоснабдяване и канализация, климатизация,
далекосъобщителна мрежа, товароподемни устройства; Технически средства
за защита – против проникване, видеонаблюдение, при физическия достъп,
против кражба, пожароизвестяване, вътрешни връзки и интерком; Възпиращи
средства – защитно осветление, звукова аларма, униформени охранители; Бариери за достъп (за контрол на достъпа на посетители) – огради, конструкция
на сградата (стени, покривни конструкции, вътрешни прегради) и указателни
табели. Към тази група са и: екраниране на техническите средства от електромагнитни излъчвания и ограничаване на възможностите за дистанционно наблюдение на съоръженията и работата на операторите на отделните охранителни системи; Средства за физическа сигурност –врати със застопоряващите
им механизми и ключалки; защитни решетки, капаци и щори на прозорци и
проходи; защитно прозоречно остъкляване срещу директен достъп и противокуршумно такова за оперативното помещение. Тук спадат и сейфове, съхраняващи колекции и отделни ценности, също така и тези с техническия архив и
инвентарните книги; защитни стъкла на витрини и върху картини; Системи и
средства за пожарогасене – угасеният в най-кратък срок огън, при минимални
поражения и от самото гасене, е предпоставка за ефективност. Постига се при
ползване на автоматични структури със съответни гасителни агенти; Персо-
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нал, на който е възложена конкретна охранителна дейност – човешкият фактор
е съществен елемент от механизма, независимо от изградените форми. Основни моменти тук са: разработени ясни, конкретни длъжностни характеристики;
описание на процесите и генериране на необходими компетенции за длъжността; качествено първоначално обучение като материя и време; регулярно
атестиране и своевременна обратна връзка; Система за връзка и комуникация
със съответни държавни и частни органи – полиция, охранителна фирма, пожарна безопасност и пр. Включва и алармена структура (обикновено реализирана автоматично или чрез паник-бутон)12.
Казаното в предложената тематика прави опит да представи накратко и
в най-общ план някои насоки в културната политика, способстващи за още
по‑добро съхраняване и опазване на културното наследство. Постига се с организирани елементи на стройна и динамична (развиваща се) логистична система от организационно-технически изисквания, мерки, средства и методи, насочени към ефективно осигуряване на националното богатство13. Реалностите
налагат необходимостта от точно разпределяне на функциите и определяне на
отговорностите на участниците в цялостния логистичен процес (характеризира се с последователно или едновременно протичане на материални, финансови, информационни потоци) с оглед наличните финансови и човешки ресурси
за осъществяването му, както и да се гарантира здравословен ефект върху всяка14 организация15.
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sadarzhanieto i metodologiyata za izrabotvane na planovete za opazvane i upravlenie na edinichnite ili grupovite nedvizhimi kulturni tsennosti. DV 19/ 08.03.2011; Naredba za reda za izvarshvane
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na identifikatsiya i za vodene na Registara na dvizhimi kulturni tsennosti. DV 101 / 18.12.2009; Naredba za sazdavane, poddarzhane i predostavyane na informatsiyata ot avtomatizirana informatsionna sistema,,Arheologicheska karta na Balgaria“. DV 32/ 19.04.2011; Natsionalna strategiya za
razvitie na nauchnite izsledvaniya 2020. DV 62 / 12.08.2011; Pravilnik za ustroistvoto i deynostta na
NAIM – BAN. Priet na 24.01.2012 g. ot OS na uchenite v NAIM – BAN i utvarden na 26.01.2012 g.
ot Direktora na NAIM – BAN; Pravilnik za ustroistvoto I deynostta na NINKN. DV 8 / 27.0.2012]
5 Недков, С. Музеи и музеология. С., ЛИК, 1998. [Nedkov, S. Muzei i muzeologiya. S.,
LIK, 1998]
6 Денчев, Ст., С. Василева. Държавна политика за културно-историческо наследство
на България 1878 – 2005. С., За буквите – О писменехь, Проф. Марин Дринов, 2006; Божиков,
В., Янков, Н. Културно-исторически ценности. Правни аспекти. СФЕРА, 1998. [Denchev,
St., S. Vasileva. Darzhavna politika za kulturno-istorichesko nasledstvo na Bulgaria 1878 – 2005. S.,
Za bukvite – O pismeneh, Prof. Marin Dtinov, 2006; Bozhikov, V., Yankov, N. Kulturno-istoricheski tsennosti. Pravni aspekti. SFERA, 1998]
7 Георгиева, Д. Културните маршрути в историческия град. София, УАСГ, АФ, КИТА,
2013, с. 5; Кайракова, С. Уикенд в музея и уикенд с музея (Щрихи из опита на Старозагорския музей). – Сборник с доклади от Национална научна конференция „Музеят и градът“,
посветена на 50‑годишнината на МНХЗПИ, с научен ръководител проф. д. изк. Лозанка
Пейчева (Троян, 18 – 19.10.2012 г.), Троян, 2013, ФАБЕР, Велико Търново, 347– 351, с. 347;
Константинов, К. ЮНЕСКО и опазване на културно-историческото наследство. ЮНЕСКО
и опазване и опазване на наследството на България (Курс лекции. Електронен модул 2).
Шумен, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, 2013, с. 5 – 6; Матеева,
С. Обществена комуникация и историческа памет. – Известия на катедра „Българска история и археология“ и катедра „Обща история“ на ЮЗУ „Неофит Рилски“ гр. Благоевград,
2, Благоевград, 2005, 1 – 10, с. 1 – 2; Парушева, Т. Многообразието от култури: ключов ресурс за глобалния туризъм. – Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката, Варна, Том ІV, 2012, Наука и икономика, 475 – 480, с. 475 – 477; Руменов, Д. Мястото
на РИМ-Шумен в съвременния облик на града (Памет и реклама). – Сборник с доклади
от Национална научна конференция „Музеят и градът“, посветена на 50‑годишнината на
МНХЗПИ, с научен ръководител проф. д. изк. Лозанка Пейчева (Троян, 18 – 19.10.2012 г.),
Троян, 2013, ФАБЕР, Велико Търново, 342 – 346, с. 342 – 343; Янкова, В. Фолклорът като наследство (Към културната памет на българите в Унгария). – Списание „Любословие“, 2013,
13, 180 – 202, с. 180. [Georgieva, D. Kulturnite marshruti v istoricheskiya grad. Sofia, UASG, AF,
KITA 2013, s. 5; Kairakova, S. Uikend v muzeya i uikend s muzeya (Shtrihi iz opita na Starozagorskiya muzey). – Sbornik s dokladi ot Nacionalna nauchna konferentsia,,Muzeyat i gradat“, posvetena na 50‑godishninata na MNHZPI, s nauchen rakovoditel professor d. izk. Lozanka Peycheva
(Troyan, 18 – 19.10.2012 g.), Troyan, 2013, FABER, Veliko Tarnovo, 347– 351, s. 347; Konstantinov,
K., YUNESKO i opazvane na kulturno-istoricheskoto nasledstvo. Istoriya, struktura, tseli i strategii
na YUNESKO (Kurs lektsii. Elektronen modul 1). Shumen, Shumenski universitet „Episkop Konstantin Preslavski“, 2013, s. 5 – 6; Mateeva, S. Obshtestvena komunikatsiya i istoricheska pamet. –
Izvestiya na katedra,,Balgarska istoriya i arheologiya“ i katedra,,Obshta istoriya“ na YUZU,,Neofit
Rilski“ gr. Blagoevgrad, 2, Blagoevgrad, 2005, 1 – 10, s. 1 – 2; Parusheva, T. Mnogoobrazieto ot kulturi: klyuchov resurs za globalniya turizam. – Tendentsii i predizvikatelstva v razvitieto na ikonomikata, Varna, Tom IV, 2012, Nauka i ikonomika, 475 – 480, s. 475 – 477; Rumenov, D. Myastoto
na RIM – Shumen v savremenniya oblik na grada (Pamet i reklama). – Sbornik s dokladi ot Nacionalna nauchna konferentsia,,Muzeyat i gradat“, posvetena na 50‑godishninata na MNHZPI, s
nauchen rakovoditel professor d. izk. Lozanka Peycheva (Troyan, 18 – 19.10.2012 g.), Troyan, 2013,
FABER, Veliko Tarnovo, 342 – 346, s. 342 – 343; Yankova. V. Folklorat kato nasledstvo (Kam kulturnata pamet na balgarite v Ungariya). – Spisanie,,Lyuboslovie“, 2013,13,180 – 202, s. 180]
8 Алексиева, С. Интерпретиране на културно-историческото наследство в музея – потенциал за развитие на културния туризъм. – Музеят и предизвикателствата на ХХІ век,
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София, НВИМ, 2013, 223 – 238, с. 223 – 234; Арсенкова, Ж., Бакоев, Б. Физическата защита
на културно-историческото наследство – националното богатство на държавата. – Списание „Professional“, 2011, 9, 8 – 12, с. 8; Бахчеванов, Г., Тотев, В. Националното богатство като
основа на системата за национална сигурност. – Списание „Военен журнал“, 2004, 2, 72 – 83,
с. 73 – 74; Бонева, В. Музеи и туризъм. Велико Търново, Фабер, 2011, с. 54; Бонева, В. Националният музеен фонд и Европеана: Български дигитални експозиции във виртуалното
пространство. Националният музеен фонд. – Музеят и предизвикателствата на ХХІ век,
София, НВИМ, 2013, 17 – 33, с. 32 – 33; Бутева, А. Жената и везането – от традиционната
културна технология към съвременни културни практики. Пловдив, ПУ, ФИФ, КЕ, 2012, с.
9; Велев, Р. Ролята на техническата инфраструктура за устойчивото развитие на градската
територия. – Строително предприемачество и недвижима собственост, Варна, 2012, Наука и икономика, 247 – 259, с. 250; Георгиева, Д. Културните маршрути в историческия град.
София, УАСГ, АФ, КИТА, 2013, с. 5; Димитрова-Симеонова, Р. Организация и управление на външния одит в областта на културно-историческото наследство. София, УниБИТ,
ИНИОД, 2013, с. 3 – 4; Иванова, А. Съвременни подходи на представяне на регионалното
културно-историческо наследство: От „Стара Варна“ до Европеана. – За книгите, библиотеките и хората в тях, Шумен, 2013, РБ „Стилиян Чилингиров“ – Шумен, 63 – 65, с. 63; Ковачев, А., Калинков, К. Тезаурус по архитектура, урбанистика, териториално устройство,
местно самоуправление и недвижима собственост. Варна, Геа-принт, 2011, с. 175; Кръстев,
Т. Културно наследство и културна политика. – Вестник „Култура“, Брой 14, 5 април 2002 г.,
(Приложение: Политики за културата); Николов, Н. Опазване на културно-историческото
наследство. – Бюлетин на АМВР, ФП, Брой 29, София, АМВР, 2012, 93– 133, с. 105; Парушева, Т. Многообразието от култури: ключов ресурс за глобалния туризъм. – Тенденции
и предизвикателства в развитието на икономиката, Варна, Том IV, 2012, Наука и икономика, 475 – 480, с. 475 – 477; Станчева, С. Символни места на паметта в процеса на изграждане
на българска национална идентичност: ролята на историческите музеи. София, СУ, ФФ,
КБНИКП, 2013, с. 5 – 7; Трильовска, Н., Трильовска, С., Велкова, Т. Проблеми свързани с
опазването на обектите на историческото, културно и нематериално наследство в България
и Европа. – Юридическо списание на НБУ, 2012, 3, 66 – 149, с. 66; Цекова, Г. Природата –
извор на знание при опазването на книжни колекции. – Списание „ББИА онлайн“, 2013, 1,
58 – 62, с. 58; Цекова, Е. Нов поглед върху създаването и възприемането на музейните експозиции в България през първото десетилетие на ХХІ век. – Музеят и предизвикателствата
на ХХІ век, София, НВИМ, 2013, 3 – 16, с. 3 – 5; Янкова, В. Фолклорът като наследство (Към
културната памет на българите в Унгария). – Списание „Любословие“, 2013, 13, 180– 202, с.
180 [Aleksieva, S. Interpretirane na kulturno-istoricheskoto nasledstvo v muzeya – potentsial za
razvitie na kulturniya turizam. – Muzeyat i predizvikatelstvata na XXI vek, Sofia, NVIM, 2013,
223 – 238, s. 223 – 234; Arsenkova, Zh., Bakoev, B. Fizicheskata zashtita na kulturno-istoricheskoto
nasledstvo – natsionalnoto bogatstvo na darzhavata. – Spisanie „Professional“, 2011, 9, 8 – 12, s.
8; Bahchevanov, G., Totev, V. Natsionalnoto bogatstvo kato osnova na sistemata za natsionalna
sigurnost. – Spisanie „Voenen zhurnal“, 2004, 2, 72 – 83, s. 73 – 74; Boneva, V. Muzei i turizam. Veliko Tarnovo, Faber, 2011, s. 54; Boneva, V. Natsionalniyat muzeen fond i Evropeana: Balgarski
digitalni ekspozitsii vav virtualnoto prostranstvo. Natsionalniyat muzeen fond. – Muzeyat I predizvikatelstvata na XXI vek, Sofia, NVIM, 2013, 17 – 33, s. 32 – 33; Buteva, A. Zhenata i vezaneto – ot
traditsionnata kulturna tehnologiya kam savremenni kulturni praktiki. Plovdiv, PU, FIF, KE, 2012,
s. 9; Velev, R. Rolyata na tehnicheskata infrastruktura za ustoychivoto razvitie na gradskata teritoriya. – Stroitelno predpriemachestvo i nedvizhima sobstvenost, Varna, 2012, Nauka i ikonomika,
247 – 259, s. 250; Georgieva, D. Kulturnite marshruti v istoricheskiya grad. Sofia, UASG, AF, KITA
2013, s. 5; Dimitrova-Simeonova, R. Organizatsiya i upravlenie na vanshniya odit v oblastta na
kulturno-istoricheskoto nasledstvo. Sofia, UniBIT, INIOD, 2013, s. 3– 4; Ivanova, A. Savremenni
podhodi na predstavyane na regionalnoto kulturno-istoricheskoto nasledstvo: Ot „Stara Varna“
do Evropeana. – Za knigite, bibliotekite i horata v tyah, Shumen, 2013, RB „Stiliyan Chilingirov“ –
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Shumen, 63 – 65, s. 63; Kovachev, A., Kalinkov, K. Tezaurus po arhitektura, urbanistika, teritorialno ustroystvo, mestno samoupravlenie i nedvizhima sobstvenost. Varna, Gea-print, 2011, s. 175;
Krastev, T. Kulturno nasledstvo i kulturna politika. – Vestnik „Kultura“, Broy 14, 5 april 2002 g.
(Prilozhenie: Politiki za kulturata); Nikolov, N. Opazvane na kulturno-istoricheskoto nasledstvo. –
Byuletin na AMVR, FP, Broy 29, Sofia, AMVR, 2012, 93 – 133, s. 105; Parusheva, T. Mnogoobrazieto ot kulturi: klyuchov resurs za globalniya turizam. – Tendentsii i predizvikatelstva v razvitieto na ikonomikata, Varna, Tom IV, 2012, Nauka i ikonomikaq 475 – 480, s. 475 – 477; Stancheva,
S. Simvolni mesta na pametta v protsesa na izgrazhdane na balgarska natsionalna identichnost:
rolyata na istoricheskite muzei. Sofia, SU, FF, KBNIKP, 2013, s. 5 – 7; Trilyovska, N., Trilyovska, S.,
Velkova, T. Problemi, svarzani s opazvaneto na obektite na istoricheskoto, kulturno I nematerialno
nasledstvo v Bulgaria i Evropa. – Yuridichesko spisanie na NBU, 2012, 3, 66– 149, s. 66; Tsekova,
G. Prirodata – izvor na znanie pri opazvaneto na knizhni kolektsii. – Spisanie „BBIA onlayn“, 2013,
1, 58 – 62, s. 58; Tsekova, E. Nov pogled varhu sazdavaneto i vazpriemaneto na muzeynite ekspozitsii v Bulgaria prez parvoto desetiletie na XXI vek. – Muzeyat i predizvikatelstvata na XXI vek,
Sofia, NBIM, 2013, 3 – 16, s. 3 – 5; Yankova, V. Folklorat kato nasledstvo (Kam kulturnata pamet na
balgarite v Ungaria). – Spisanie „Lyuboslovie“, 2013, 13, 180 – 202, s. 180]
9 Кръстев, Т. Културно наследство и културна политика. – Вестник „Култура“, Брой
14, 5 април 2002 г., (Приложение: Политики за културата). [Krastev, T. Kulturno nasledstvo i
kulturna politika. – Vestnik „Kultura“, Broy 14, 5 april 2002 g. (Prilozhenie: Politiki za kulturata)]
10 Алексиева, С. Интерпретиране на културно-историческото наследство в музея –
потенциал за развитие на културния туризъм. – Музеят и предизвикателствата на ХХІ век,
София, НВИМ, 2013, 223 – 238, с. 223 – 224; Арсенкова, Ж, Бакоев, Б. Физическата защита на
културно-историческото наследство – националното богатство на държавата. – Списание
„Professional“, 2011, 9, 8 – 12, с. 9; Бауэрсокс, Д., Клосс, Д. Логистика: интегрированная цепь
поставок. Москва, ЗАО „Олимп-Бизнес“, 2005, с. 79 – 80; Бахчеванов, Г., Тотев, В. Националното богатство като основа на системата за национална сигурност. – Списание „Военен
журнал“, 2004, 2, 72 – 83, с. 76; Бонева, В. Музеи и туризъм. Велико Търново, Фабер, 2011, с.
54; Бонева, В. Мемориалните музеи в България: пазители на историческата памет и / или
стожери на националната идентичност. – Сборник с доклади от Национална научна конференция „Музеят и градът“, посветена на 50‑годишнината на МНХЗПИ, с научен ръководител проф. д. изк. Лозанка Пейчева (Троян, 18 – 19.10.2012 г.), Троян, 2013, ФАБЕР, Велико
Търново, 312 – 333, с. 312 – 313; Бонева, В. Националният музеен фонд и Европеана: Български дигитални експозиции във виртуалното пространство. Националният музеен фонд. –
Музеят и предизвикателствата на ХХІ век, София, НВИМ, 2013, 17 – 33, с. 24 – 26; Бонева,
В. Полихроний Сирку и българското културно наследство: документален разказ. – Списание „Palaeobulgarica“, 2013, 2, 123 – 128, с. 127; Борисова-Кацарова, И. Съвременни тенденции в музеологията. Добри практики при работа с деца и младежи. Образователният потенциал на археологическите музеи. – Музеят и предизвикателствата на ХХІ век, София,
НВИМ, 2013, 265 – 286, с. 265 – 266; Бутева, А. Жената и везането – от традиционната културна технология към съвременни културни практики. Пловдив, ПУ, ФИФ, КЕ, 2012, с. 14; Велева, М. Усъвършенстване на фирменото управление в хотелиерството чрез прилагане на
концепцията „Грижа за клиента“. Варна, ИУ-Варна, ФУ, КИОТ, 2013, с. 15; Вутова, Д. През
погледа на другите. – Музеят и предизвикателствата на ХХІ век, София, НВИМ, 2013,
133 – 137, с. 137; Господинова, С. Секторът на услугите и преструктурирането на българската икономика. Варна, ИУ-Варна, ФСФ, КОИТ, 2014, с. 10; Дакова, Н., Гиндева, Р. Изяви на
секция „История и археология“ към Плевенския клон на СУБ. – Списание „Наука“, 2013, 3,
Том ХХІІІ, 76 – 78, с. 77 – 78; Димитрова-Симеонова, Р. Организация и управление на външния одит в областта на културно-историческото наследство. София, УниБИТ, ИНИОД,
2013, с. 5; Иванова, А. Съвременни подходи на представяне на регионалното културно-историческо наследство: От Стара Варна до Европеана. – За книгите, библиотеките и хората в
тях, Шумен, 2013, РБ „Стилиян Чилингиров“ – Шумен, 63 – 65, с. 63; Кабаков, И. Музеят и
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изграждането на образа / марката на града. – Сборник с доклади от Национална научна конференция „Музеят и градът“, посветена на 50‑годишнината на МНХЗПИ, с научен ръководител проф. д. изк. Лозанка Пейчева (Троян, 18– 19.10.2012 г.), Троян, 2013, ФАБЕР, Велико
Търново, 334 – 341, с. 334; Любенова, Т. Съживяване и модернизация на някои стари форми
на сътрудничество между музея и училището. – Национален семинар „Добри практики:
Музеите и работата им в мрежи“, Велико Търново, ДАР-РХ, 2012, 116 – 126, с. 116; Недков,
С. Възникване на градските музеи в България. – Сборник с доклади от Национална научна
конференция „Музеят и градът“, посветена на 50‑годишнината на МНХЗПИ, с научен ръководител проф. д. изк. Лозанка Пейчева (Троян, 18 – 19.10.2012 г.), Троян, 2013, ФАБЕР, Велико Търново, 295 – 311, с. 311; Николов, Н. Опазване на културно-историческото наследство. – Бюлетин на АМВР, ФП, Брой 29, София, АМВР, 2012, 93– 133, с. 104 – 115; Пенкова,
С. Музейната мрежа в България. Последните двадесет години (1989-2012). София, НВИМ,
2012, с. 28; Пейчева, Л. Троян: музеят и градът. – Сборник с доклади от Национална научна
конференция „Музеят и градът“, посветена на 50‑годишнината на МНХЗПИ, с научен ръководител проф. д. изк. Лозанка Пейчева (Троян, 18 – 19.10.2012 г.), Троян, 2013, ФАБЕР, Велико Търново, 9 – 15, с. 9 – 10; Станчева, С. Символни места на паметта в процеса на изграждане на българска национална идентичност: ролята на историческите музеи. София, СУ, ФФ,
КБНИКП, 2013, с. 14 – 16; Тонев, С. Управление на чувствителната информация в структурите на публичния сектор, като фактор за националната сигурност. София, УниБИТ,
ИНИОД, 2013, с. 7 – 15; Трильовска, Н., Трильовска, С., Велкова, Т. Проблеми, свързани с
опазването на обектите на историческото, културно и нематериално наследство в България
и Европа. – Юридическо списание на НБУ, 2012, 3, 66 – 149, с. 66; Цекова, Е. Музейна комуникация и музейно образование. София, Министерство на културата, Сдружение „Кръг
Будител“, 2007, с. 61; Цекова, Е. Нов поглед върху създаването и възприемането на музейните експозиции в България през първото десетилетие на ХХІ век. – Музеят и предизвикателствата на ХХІ век, София, НВИМ, 2013, 3 – 16, с. 3 – 5; Чанкова, Л. Условия и предимства
на въвеждането на логистичния подход във фирменото управление, В: Димитров, П., (ред.),
Раковска, М., (ред.), Логистиката Настояще и Бъдеще, С., ИБИС, 2011, 296 – 304, с. 296 – 304.
[Aleksieva, S. Interpretirane na kulturno-istoricheskoto nasledstvo v muzeya – potentsial za razvitie na kulturniya turizam. – Muzeyat i predizvikatelstvata na XXI vek, Sofia, NVIM, 2013, 223 – 238,
s. 223 – 224; Arsenkova, Zh., Bakoev, B. Fizicheskata zashtita na kulturno-istoricheskoto nasledstvo – natsionalnoto bogatstvo na darzhavata. – Spisanie „Professional“, 2011, 9, 8 – 12, s. 9; Bauersoks, D., Kloss, D. Logistika: integrirovannaya tsep postavok. Moskva, ZAO „Olimp-Biznes“, 2005,
s. 79 – 80; Bahchevanov, G., Totev, V. Natsionalnoto bogatstvo kato osnova na sistemata za natsionalna sigurnost. – Spisanie „Voenen zhurnal“, 2004, 2, 72 – 83, s. 76; Boneva, V. Muzei i turizam.
Veliko Tarnovo, Faber, 2011, s. 54; Boneva, V. Memorialnite muzei v Bulgaria: paziteli na istoricheskata pamet i / ili stozheri na natsionalnata identichnost. – Sbornik s dokladi ot Nacionalna
nauchna konferentsia,,Muzeyat i gradat“, posvetena na 50‑godishninata na MNHZPI, s nauchen
rakovoditel professor d. izk. Lozanka Peycheva (Troyan, 18 – 19.10.2012 g.), Troyan, 2013, FABER,
Veliko Tarnovo, 312 – 333, s. 312 – 313; Boneva, V. Natsionalniyat muzeen fond i Evropeana: Balgarski digitalni ekspozitsii vav virtualnoto prostranstvo. Natsionalniyat muzeen fond. – Muzeyat I
predizvikatelstvata na XXI vek, Sofia, NVIM, 2013, 17 – 33, s. 24 – 26; Boneva, V. Polihroniy Sirku I
balgarskoto kulturno nasledstvo: dokumentalen razkaz. – Spisanie „Palaeobulgarica“, 2013, 2,
123 – 128, s. 127; Borisova-Katsarova, I. Savremenni tendentsii v muzeologiyata. Dobri praktiki
pri rabota s detsa i mladezhi. – Obrazovatelniyat potentsial na arheologicheskite muzei. – Muzeyat
I predizvikatelstvata na XXI vek, Sofia, NVIM, 2013, 265 – 286, s. 265 – 266; Buteva, A. Zhenata i
vezaneto – ot traditsionnata kulturna tehnologiya kam savremenni kulturni praktiki. Plovdiv, PU,
FIF, KE, 2012, s. 14; Veleva, M. Usavarshenstvane na firmenoto upravlenie v hotelierstvoto chrez
prilagane na kontseptsiyata „Grizha za klienta“. Varna, IU-Varna, FU, KIOT, 2013, s. 15; Vutova,
D. Prez pogleda na drugite. – Muzeyat I predizvikatelstvata na XXI vek, Sofia, NVIM, 2013,
133 – 137, s. 137; Gospodinova, S. Sektorat na uslugite i prestrukturiraneto na balgarskata iko-
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nomika. Varna, IU-Varna, FSF, KOIT, 2014, s. 10; Dakova, N., Gindeva, R. Izyavi na sektsiya „Istoriya i arheologiya“ kam Plevenskiya klon na SUB. – Spisanie „Nauka“, 2103, 3, Tom XXIII, 76 – 78,
s. 77 – 78; Dimitrova-Simeonova, R. Organizatsiya i upravlenie na vanshniya odit v oblastta na
kulturno-istoricheskoto nasledstvo. Sofia, UniBIT, INIOD, 2013, s. 5; Ivanova, A. Savremenni
podhodi na predstavyane na regionalnoto kulturno-istoricheskoto nasledstvo: Ot Stara Varna do
Evropeana. – Za knigite, bibliotekite i horata v tyah, Shumen, 2013, RB „Stiliyan Chilingirov“ –
Shumen, 63 – 65, s. 63; Kabakov, I. Muzeyat I izgrazhdaneto na obraza / markata na grada. – Sbornik s dokladi ot Nacionalna nauchna konferentsia,,Muzeyat i gradat“, posvetena na 50‑godishninata
na MNHZPI, s nauchen rakovoditel professor d. izk. Lozanka Peycheva (Troyan, 18– 19.10.2012 g.),
Troyan, 2013, FABER, Veliko Tarnovo, 334 – 341, s. 334; Lyubenova, T. Sazhivyavane I modernizatsiya na nyakoi stari formi na satrudnichestvo mezhdu muzeya I uchilishteto. – Natsionalen
seminar „Dobri praktiki: Muzeite I rabotata im v mrezhi“, Veliko Tarnovo, DAR-RH, 2012,
116 – 126, s. 116; Nedkov, S. Vaznikvane na gradskite muzei v Bulgaria. – Sbornik s dokladi ot Nacionalna nauchna konferentsia,,Muzeyat i gradat“, posvetena na 50‑godishninata na MNHZPI, s
nauchen rakovoditel professor d. izk. Lozanka Peycheva (Troyan, 18 – 19.10.2012 g.), Troyan, 2013,
FABER, Veliko Tarnovo, 295 – 311, s. 311; Nikolov, N. Opazvane na kulturno-istoricheskoto
nasledstvo. – Byuletin na AMVR, FP, Broy 29, Sofia, AMVR, 2012, 93 – 133, s. 104 – 115; Penkova,
S. Muzeynata mrezha v Bulgaria. Poslednite dvadeset godini (1989-2012). Sofia, NVIM, 2012, s.
28; Peycheva, L. Troyan: Muzeyat I gradat. – Sbornik s dokladi ot Nacionalna nauchna
konferentsia,,Muzeyat i gradat“, posvetena na 50‑godishninata na MNHZPI, s nauchen rakovoditel
professor d. izk. Lozanka Peycheva (Troyan, 18– 19.10.2012 g.), Troyan, 2013, FABER, Veliko Tarnovo, 9 – 15, s. 9 – 10; Stancheva, S. Simvolni mesta na pametta v protsesa na izgrazhdane na balgarska natsionalna identichnost: rolyata na istoricheskite muzei. Sofia, SU, FF, KBNIKP, 2013, s. 14 – 16;
Tonev, S. Upravlenie na chuvstvitelnata informatsiya v strukturite na publichniya sector kato factor za natsionalnata sigurnost. Sofia, UniBIT, INIOD, 2013, s. 7 – 15; Trilyovska, N., Trilyovska, S.,
Velkova, T. Problemi, svarzani s opazvaneto na obektite na istoricheskoto, kulturno I nematerialno
nasledstvo v Bulgaria i Evropa. – Yuridichesko spisanie na NBU, 2012, 3, 66– 149, s. 66; Tsekova,
E. Muzeyna komunikatsiya I muzeyno obrazovanie. Sofia, Ministerstvo na kulturata, Sdruzhenie
„Krag buditel“, 2007, s. 61; Tsekova, E. Nov pogled varhu sazdavaneto i vazpriemaneto na
muzeynite ekspozitsii v Bulgaria prez parvoto desetiletie na XXI vek. – Muzeyat i predizvikatelstvata na XXI vek, Sofia, NBIM, 2013, 3– 16, s. 3 – 5; Chankova, L. Usloviya I predimstva na vavezhdaneto na logistichniya podhod vav firmenoto upravlenie, V: Dimitrov, P., (red.), Rakovska, M.,
(red.), Logistikata Nastoyashte I Badeshte, S., IBIS, 2011, 296 – 304, s. 296 – 304]
11 Александрова, Кр. Управление на обществена библиотека в съвременна информационна среда. Успешни практики и перспективи в България. София, Издателство „За
буквите – О пиcменехь“, 2013, с. 102; Арсенкова, Ж, Бакоев, Б. Физическата защита на
културно-историческото наследство – националното богатство на държавата. – Списание
„Professional“, 2011, 9, 8 – 12, с. 9 – 12; Банабакова, В. Взаимодействие между маркетинга и
логистиката. – Сборник научни трудове от Юбилейната научна конференция по повод
10 години от създаването на НВУ „Васил Левски“, Велико Търново, Том V, 2012, НВУ „Васил
Левски“, 122 – 130, с. 127; Бахчеванов, Г., Тотев, В. Националното богатство като основа на
системата за национална сигурност. – Списание „Военен журнал“, 2004, 2, 72– 83, с. 79 – 80;
Ботев, Б. Развитие на националната военна логистика. – Списание „Военен журнал“, 2001,
6, 26 – 32, с. 28; Димитров, П., Толев, М., Тодоров, Ф., Величкова, Е., Корбанколева, И. Логистични системи. София, Университетско издателство „Стопанство“, 2010, с. 16 – 17; Иванов, М. Система за сигурност на стопанския субект – 3. – Списание „Professional“, 2010, 3,
4 – 5, с. 4; Иванова, Е. Термините „риск“ и „заплаха“ в Стратегията за национална сигурност
на Република България. – Научни трудове на Русенския университет, 2012, Том 51, Серия 7,
250 – 255, с. 252; Николов, Н. Опазване на културно-историческото наследство. – Бюлетин
на АМВР, ФП, Брой 29, София, АМВР, 2012, 93– 133, с. 110; Парашкевова, Е. Стратегически
подход към управлението на организационните рискове. – Тенденции и предизвикателства
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в развитието на икономиката, Варна, Том ІV, 2012, Наука и икономика, 248 – 254, с. 248 – 250;
Станчев, М. Организация и управление на физическата защита на обекти от критичната
инфраструктура. София, АМВР, ФП, КСПТ, 2013, с. 12 – 13; Трильовска, Н., Трильовска,
С., Велкова, Т. Проблеми, свързани с опазването на обектите на историческото, културно
и нематериално наследство в България и Европа. – Юридическо списание на НБУ, 2012,
3, 66 – 149, с. 66; Цекова, Е. Нов поглед върху създаването и възприемането на музейните
експозиции в България през първото десетилетие на ХХІ век. – Музеят и предизвикателствата на ХХІ век, София, НВИМ, 2013, 3 – 16, с. 9 – 12; Чанкова, Л. Условия и предимства на
въвеждането на логистичния подход във фирменото управление, В: Димитров, П., (ред.),
Раковска, М., (ред.), Логистиката Настояще и Бъдеще, С., ИБИС, 2011, 296 – 304, с. 296 – 304;
Шопова, Т. Нови технологии, нови комуникационни възможности. – Научно-изследователско електронно списание „Известия по история“, 2005, 3; Янева, М. Българското културно-историческо наследство като фактор за развитие на туризма. – Известия на НИМ –
София, Том ХІV, Велико Търново, FABER, 2004, 447 – 450, с. 449; Wassel, M. Логистика в управлении взаимосвязями с потребителями. – Журнал „Логинфо“, 2001, 7 – 8, 17 – 21, с. 17 – 21.
[Aleksandrova, Kr. Upravlenie na obshtestvena biblioteka v savremenna informatsionna sreda.
Uspeshni praktiki I perspektivi v Bulgaria. Sofia, Izdatelstvo „Za bukvite – O pismeneh“, 2013, s.
102; Arsenkova, Zh., Bakoev, B. Fizicheskata zashtita na kulturno-istoricheskoto nasledstvo – natsionalnoto bogatstvo na darzhavata. – Spisanie „Professional“, 2011, 9, 8 – 12, s. 9 – 12; Banabakova,
V. Vzaimodeystvie mezhdu marketinga i logistikata. – Sbornik nauchni trudove ot Yubileynata
nauchna konferentsiya po povod 10 godini ot sazdavaneto na NVU „Vasil Levski“, Veliko Tarnovo,
Tom V, 2012, NVU „Vasil Levski“, 122 – 130, s. 127; Bahchevanov, G., Totev, V. Natsionalnoto bogatstvo kato osnova na sistemata za natsionalna sigurnost. – Spisanie „Voenen zhurnal“, 2004, 2,
72 – 83, s. 79 – 80; Botev, B. Razvitie na natsionalnata voenna logistika. – Spisanie „Voenen zhurnal“,
2001, 6, 26 – 32, s. 28; Dimitrov, P., Tolev, M., Todorov, F. Velichkova, E., Korbankoleva, I. Logistichni sistemi. Sofia, Universotetsko izdatelstvo „Stopanstvo“, 2010, s. 16– 17; Ivanov, M. Sistema
za sigurnost na stopanskiya subekt-3. – Spisanie „Professional“, 2010, 3, 4 – 5, s. 4; Ivanova, E. Terminite „risk“ i „zaplaha“ v Strategiyata za natsionalna sigurnost na Republika Bulgaria. – Nauchni
trudove na Rusenskiya universitet, 2012, Tom 51, Seriya 7, 250 – 255, s. 252; Nikolov, N. Opazvane
na kulturno-istoricheskoto nasledstvo. – Byuletin na AMVR, FP, Broy 29, Sofia, AMVR, 2012,
93 – 133, s. 110; Parashkevova, E. Strategicheski podhod kam upravlenieto na organizatsionnite
riskove. – Tendentsii I predizvikatelstva v razvitieto na ikonomikata, Varna, Tom IV, 2012, Nauka
i ikonomika, 248 – 254, s. 248 – 250; Stanchev, M. Organizatsiya i upravlenie na fizicheskata zashtita
na obekti ot kritichnata infrastruktura. Sofia, AMVR, FP, KSPT, 2013, s. 12– 13; Trilyovska, N.,
Trilyovska, S., Velkova, T. Problemi, svarzani s opazvaneto na obektite na istoricheskoto, kulturno
I nematerialno nasledstvo v Bulgaria i Evropa. – Yuridichesko spisanie na NBU, 2012, 3, 66 – 149,
s. 66; Tsekova, E. Nov pogled varhu sazdavaneto i vazpriemaneto na muzeynite ekspozitsii v Bulgaria prez parvoto desetiletie na XXI vek. – Muzeyat i predizvikatelstvata na XXI vek, Sofia, NBIM,
2013, 3 – 16, s. 9 – 12; Chankova, L. Usloviya I predimstva na vavezhdaneto na logistichniya podhod
vav firmenoto upravlenie, V: Dimitrov, P., (red.), Rakovska, M., (red.), Logistikata Nastoyashte I
Badeshte, S., IBIS, 2011, 296 – 304, s. 296 – 304; Shopova, T. Novi tehnologii, novi komunikatsionni
vazmozhnosti. – Nauchno-izsledovatelsko elektronno spisanie,,Izvestiya po istoriya“, 2005, 3; Yaneva, M. Balgarskoto kulturno-istorichesko nasledstvo kato factor za razvitie na turizma. – Izvestiya na NIM – Sofia, Tom XIV, Veliko Tarnovo, FABER, 2004, 447 – 450, s. 449; Wassel, M. Logistika
v upravlenii vzaimosvyazyami s potrebitelyami. – Zhurnal,,Loginfo“, 2001, 7 – 8, 17 – 21, s. 17 – 21]
12 Арсенкова, Ж, Бакоев, Б. Физическата защита на културно-историческото наследство – националното богатство на държавата. – Списание „Professional“, 2011, 9, 8 – 12, с.
11 – 12; Виханский, О., Наумов, А. Менеджмент. Москва, ООО „Экономистъ“, 2003, с. 36;
Димитров, Д. Обучение на персонала в организацията. – Научни трудове на ПК гр. Добрич,
Том ІV, 2004 – 2006 г., Шумен, 2010, Епископ Константин Преславски, 170 – 176, с. 170 – 176;
Димитров, Д. Анализ на ползите и разходите при формирането на човешкия капитал. –
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Научни трудове на ПК гр. Добрич, Том ІV, 2004 – 2006 г., Шумен, 2010, Епископ Константин Преславски, 176 – 182, с. 176 – 182; Иванов, М. Изграждане на система за сигурност на
стопанския субект. – Списание „Professional“, 2009, 2, 10 – 11, с. 11; Илиева, Н. Връзки на
логистиката с други области на фирменото управление, В: Димитров, П., (ред.), Раковска,
М., (ред), Логистиката Настояще и Бъдеще, С., ИБИС, 2011, 118 – 124, с. 118 – 124; Найденов,
Н. Мястото на споделените ценности в стратегиите за сигурност. – Списание „Геополитика“,
2010, 3; Николов, Н. Опазване на културно-историческото наследство. – Бюлетин на АМВР,
ФП, Брой 29, София, АМВР, 2012, 93– 133, с. 110; Станчев, М. Организация и управление на
физическата защита на обекти от критичната инфраструктура. София, АМВР, ФП, КСПТ,
2013, с. 15 – 21; Тонев, С. Управление на чувствителната информация в структурите на публичния сектор, като фактор за националната сигурност. София, УниБИТ, ИНИОД, 2013, с.
15; Халачева, Т., Тенчев, Д. Модел за оценяване на ефективността на обучението на човешките ресурси. – Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката, Варна, Том
ІV, 2012, Наука и икономика, 56 – 62, с. 56 – 58; Чочев, В. Изследване на интензивността на
гасене на спринклерни оросители. София, АМВР, ФПБЗН, КТ, 2013, с. 5. [Arsenkova, Zh.,
Bakoev, B. Fizicheskata zashtita na kulturno-istoricheskoto nasledstvo – natsionalnoto bogatstvo na darzhavata. – Spisanie „Professional“, 2011, 9, 8 – 12, s. 11 – 12; Vihanskiy, O., Naumov,
A. Menedzhment. Moskva, OOO,,Ekonomist“, 2003, s. 36; Dimitrov, D. Obuchenie na personala
v organizatsiyata. – Nauchni trudove na PK gr. Dobrich, Tom IV, 2004 – 2006 g., Shumen, 2010,
Episkop Konstantin Preslavski, 170 – 176, s. 170 – 176; Dimitrov, D. Analiz na polzite i razhodite pri
formiraneto na choveshkiya capital. – Nauchni trudove na PK gr. Dobrich, Tom IV, 2004– 2006 g.,
Shumen, 2010, Episkop Konstantin Preslavski, 176 – 182, s. 176 – 182; Ivanov, M. Sistema za sigurnost na stopanskiya subekt-3. – Spisanie „Professional“, 2009, 2, 10 – 11, s. 11; Ilieva, N. Vrazki
na logistikata s drugi oblasti na firmenoto upravlenie, V: Dimitrov, P., (red.), Rakovska, M., (red.),
Logistikata Nastoyashte I Badeshte, S., IBIS, 2011, 118 – 124, s. 118 – 124; Naidenov, N. Myastoto na spodelenite tsennosti v strategiite za sigurnost. – Spisanie,,Geopolitika“, 2010, 3; Nikolov,
N. Opazvane na kulturno-istoricheskoto nasledstvo. – Byuletin na AMVR, FP, Broy 29, Sofia,
AMVR, 2012, 93 – 133, s. 110; Stanchev, M. Organizatsiya i upravlenie na fizicheskata zashtita na
obekti ot kritichnata infrastruktura. Sofia, AMVR, FP, KSPT, 2013, s. 15– 21; Tonev, S. Upravlenie
na chuvstvitelnata informatsiya v strukturite na publichniya sector kato factor za natsionalnata
sigurnost. Sofia, UniBIT, INIOD, 2013, s. 15; Halacheva, T., Tenchev, D. Model za otsenyavane na
efektivnostta na obuchenieto na choveshkite resursi. – Tendentsii i predizvikatelstva v razvitieto na
ikoomikata, Varna, Tom IV, 2012, Nauka i ikonomika, 56 – 62, s. 56 – 58; Chochev, V. Izsledvane na
intenzivnostta na gasene na sprinklerni orositeli. Sofia, AMVR, FPBZN, KT, 2013, s. 5]
13 Алексиева, С. Интерпретиране на културно-историческото наследство в музея –
потенциал за развитие на културния туризъм. – Музеят и предизвикателствата на ХХІ век,
София, НВИМ, 2013, 223 – 238, с. 223 – 224; Анищенко, В. Динамические системы. – Списание „Соросовский образовательный журнал“, 1997, 11, 77 – 84, с. 77; Арсенкова, Ж., Бакоев,
Б. Физическата защита на културно-историческото наследство – националното богатство
на държавата. – Списание „Professional“, 2011, 9, 8 – 12, с. 12; Банабакова, В. Взаимодействие между маркетинга и логистиката. – Сборник научни трудове от Юбилейната научна
конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски“, Велико Търново,
Том V, 2012, НВУ „Васил Левски“, 122 – 130, с. 127; Бахчеванов, Г., Тотев, В. Националното
богатство като основа на системата за национална сигурност. – Списание „Военен журнал“,
2004, 2, 72 – 83, с. 81 – 82; Бонева, В. Националният музеен фонд и Европеана: Български дигитални експозиции във виртуалното пространство. Националният музеен фонд. – Музеят
и предизвикателствата на ХХІ век, София, НВИМ, 2013, 17 – 33, с. 26; Ботев, Б. Развитие на
националната военна логистика. – Списание „Военен журнал“, 2001, 6, 26 – 32, с. 28; Димитров, П., Толев, М., Тодоров, Ф., Величкова, Е., Корбанколева, И. Логистични системи.
София, Стопанство, 2010, с. 16 – 17; Димитрова-Симеонова, Р. Организация и управление на външния одит в областта на културно-историческото наследство. София, УниБИТ,
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Balgarski digitalni ekspozitsii vav virtualnoto prostranstvo. Natsionalniyat muzeen fond. – Muzeyat I predizvikatelstvata na XXI vek, Sofia, NVIM, 2013, 17– 33, s. 26; Botev, B. Razvitie na natsionalnata voenna logistika. – Spisanie „Voenen zhurnal“, 2001, 6, 26 – 32, s. 28; Dimitrov, P., Tolev, M.,
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АМВР, ФП, Брой 29, София, АМВР, 2012, 93 – 133, с. 96; Станчева, С. Символни места на
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РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН

Известия, книга 16, 2014

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО – МУЗЕИ – МЕДИИ –
СОЦИОКУЛТУРЕН ФЕНОМЕН ЗА ОПАЗВАНЕ И
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНОИСТОРИЧЕСКОТО
НАСЛЕДСТВО В БУРГАСКИ РЕГИОН
Мариана Праматарова
VZAIMODEYSTVIETO – MUZEI – MEDII –
SOTSIOKULTUREN FENOMEN ZA OPAZVANE I
POPULYARIZIRANE NA KULTURNOISTORICHESKOTO
NASLEDSTVO V BURGASKI REGION
MUSEUMS-MEDIA INTERACTION- SOCIAL AND CULTURAL
PHENOMENA FOR THE PRESERVATION AND PROMOTION
OF THE CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE
Mariana Pramatarova
Abstract. The topic discusses good practices and models, which can serve in the museum- media interaction in socio-cultural aspect, the role of the state and the media for the preservation and promotion of the cultural
and historical heritage in the country and innovative approaches for improvement of the work in this direction.

На национално ниво опазването и закрилата на културноисторическото
наследство са правно регламентирани в Конституцията на Република България, Закон за културното наследство (ЗКН), Закон за закрила и развитие на
културата, Закон за меценатството, Закон за НДФ „13 века България“, както и в
отделни закони за обществените библиотеки, народните читалища, творческите фондове, авторското право и сродните му права и други нормативни актове.
На наднационално ниво са Конвенция на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство, Конвенция на ЮНЕСКО за опазване на световното културно и природно наследство, Конвенция на ЮНЕСКО за опазване
и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване, Конвенцията на ЮНЕСКО за защита на културните ценности в случай на въоръжен
конфликт, Конвенцията на ЮНЕСКО за защита на подводното богатство, Конвенцията на ЮНЕСКО за мерките, насочени към забрана и предотвратяване на
незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни
ценности, Конвенцията на ЮНЕСКО относно международен обмен на печатни
произведения, Конвенция на ЮНЕСКО за обмен на официални издания и правителствени документи между държавите за защита на културните ценности в
случай на въоръжен конфликт и др.
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В Закона за културното наследство е дефинирано, че държавата осигурява закрилата на културното наследство независимо от местонахождението му.
В чл. 6 на ЗКН изчерпателно са изброени наземни, подземни археологически
обекти и резервати, исторически обекти и комплекси, архитектурни комплекси, етнографски комплекси, книжовно и езиково богатство, музика, занаяти,
традиции и обичаи. Изяснено е, че културното наследство обхваща нематериалното и материалното недвижимо и движимо наследство като съвкупност от
културни ценности, които са носители на историческата памет, националната
идентичност и имат научна или културна стойност.
Държавните, регионалните и общинските музеи са културни и научни институти, които се създават, управляват, финансират, преобразуват и закриват
по реда на ЗКН и Закона за закрила и развитие на културата. Музеите могат да
имат филиали. Съществуват национални, регионални, общински и частни музеи. Министерството на културата има инспекторат с централно управление и
регионални инспекторати по опазване на културното наследство. Областните
управители на територията на района създават материални и организационнотехнически условия за дейността на инспекторите.
В така очертаната законова и структурна рамка се изяснява мястото на музея като социокултурен феномен, в чиято компетентност са редица функции
по опазването и популяризирането на културно-историческото наследство.
Музеят има стратегически функции по ръководство, контрол, управление,
опазване, съхранение, реставриране, обогатяване на експозициите, съвременен мениджмънт, маркетинг и реклама за утвърждаване и популяризиране на
културно-историческото наследство. Разнообразното културно-историческо
наследство е обособило различните видове музеи – исторически, археологически, етнографски, природонаучни и други. В по‑големите населени центрове
(като град Бургас) функционират различни видове музеи, докато в по‑малките
населени места има по един музей. Независимо дали се намират в голям областен център или малко населено място, музеите търсят и осъществяват сътрудничество с медиите за популяризиране и опазване на културноисторическото
наследство.
През последните години зачестиха археологическите открития у нас. През
2013 година 7 милиона туристи са посетили нашата страна. Това наложи да се
подготви проект за промяна на рекламната стратегия на България в бившия социалистически блок. Обмисля се и законова уредба туроператорите да предлагат културен туризъм към пакетите си за почивка у нас, като задължително да
включват поне една екскурзия, свързана с културноисторическото наследство.
„Чужди консултанти ще разработват туристическата стратегия на България“ –
под това заглавие на 24.01.2014 г. испанската държавна телевизия ТВ 2 излъчи
в най-гледаното време на вечерните новини подробен репортаж, представящ
културноисторическото наследство на България като ски и морски курорти и
възможности за туризъм, тъй като изключителен интерес би могло да предизвика експонирането на тракийската цивилизация на международния пазар и
наследството на траките като култура по българските земи.
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През 2010‑та година мощите на свети Йоан Кръстител бяха открити на остров „Свети Иван“ край град Созопол при археологически разкопки на проф.
Казимир Попконстантинов до руините на средновековния манастир „Свети
Йоан Предтеча“. Предполага се, че са пренесени през ІV в. в Созопол от Патриаршията в Константинопол. Мощите на свети Йоан донесоха световна слава на
Созопол, България и целия християнски свят, благодарение на медиите – „Нейшънъл Географик“, българските национални и регионални телевизии, печатни
издания и интернетсайтове отразиха новината. Силното медийното присъствие при отварянето на ковчежето с мощите в созополския археологически музей предизвика гнева на църквата. Сензационните заглавия в пресата: „Да откриеш „вампир“, „Созопол „бълва“ смайващи археологически находки, каквито има само в Лувъра“ и други подобни, разгневяват археолози и журналистите
са критикувани за използвания език. В статията „Археологически проблеми и
открития – в кривото огледало на медиите“ проф. Велизар Велков пише: „Археологията е сериозна, продължителна и дълбока наука и когато се лиши от комерсиалността си у нас, в България картината ще бъде друга…“. В „Либерален
преглед“ от 09.02.2014 г. Златко Ангелов критикува медиите в статията „Журналистика и прилагателни“. На 24.01.2014 г. „Дойче Веле/ България“ анализира
ситуацията в българските медии, като цитира данни от проучване на германската фондация „Бергелсман“ по следния начин: „В България демокрацията е
в отстъпление, ножицата между бедни и богати се разтваря все по‑широко, а
качествената журналистика се превръща в рядко явление“ („Три тревожни извода за България“). Проф. Ивайло Знеполски: „…българските медии не само не
допринасят да се състои прочитът на миналото, но предизвикват допълнително объркване“ („Симбиозата власт и медии в България“, 02.06.2013 г. в „Дойче
Веле“), а Владимир Зарев заявява: „Медиите отразяват темите повърхностно,
липсва навлизането в дълбочина. Връзката между политици и журналисти е
особено здрава – политическите партии се сдобиха със собствени медии.“
В Бургаския свободен университет преподаватели участват в проекта
„Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти в медийния език“ и
изследват заглавията и публикациите в пресата. Научните работници установяват, че в заглавията на пресата все по‑често се срещат обиди, оскърбления,
неуважително отношение към институции, политици, парламент и доминират
негативните новини. Отделя се прекалено много внимание на личния живот
на звезди, а материалите, свързани с образование, са твърде малко – сочи изследването. В тази връзка на 07.02.2014 г. в Бургаския свободен университет е
проведена работна среща „Музеи и училищно образование“, а на 25.02.2014 г. в
Атриума на университета е експонирана изложбата „Кан Тервел – спасителят
на Европа“, предназначена за бургаски ученици и студенти.
Безспорно е, че голяма част от тенденциите се задават в медиите. Те формират културноинформационната среда (за добро или за лошо). Взаимовръзката музей-медии е необходима и важна за популяризирането и опазването на
културноисторическото наследство. В повечето случаи медиите са тези, които
дават публичност на съществуващи проблеми в музеи, паметници на култура-
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та или археологически обекти. От тях обществото научава както за предстоящи инициативи в областта на консервация, реставрация, ремонтни дейности
на архитектурни и културни обекти, текущи културни проекти финансирани
от Европейския съюз, така и за добри практики, свързани с опазването на културноисторическото наследство.
Бързо развиващата се културно-информационна система в областта на новите комуникации и технологии наложи създаването на интернет страници,
интернет сайтове и страници в социални мрежи на музеите. Там те качват информация за свои инициативи по опазване на културноисторическото наследство, новини, свързани с дискусии, научни културноисторически конференции и предстоящи събития. Широко се използват новите медии Яхуу, Гуугъл и
Фейсбук за популяризиране на културноисторическото наследство. На фона на
глобализацията, новите медии и дигиталната революция се променят основните културни, образователни и технологични условия. Като ефективни добри
практики в социалната мрежа Фейсбук могат да се посочат „Виртуален музей
на България“, „Младежка историческа общност България“, „Еуропеана“ – онлайн библиотека за културно наследство, „Юнеско / Свят / Херитадж“, „Наука.
бг“ – проект на Европейския съюз за запазване на културното наследство на
стария континент, активни фейсгрупи като „За културния туризъм в България“, „Аз обичам българската природа“ и други.
Инициативата „Летен тур“, осъществена през месеците юли и август
2013 година от Община Бургас, включи действащите музеи, археологически и
исторически обекти в Бургаски регион в кампанията „Бургас – кандидат за културна столица на Европа 2019“. В програмата се включиха именити български
артисти, бургаските граждани и туристи с интереси в областта на културния
туризъм. Като добри практики следва да се посочат концерт на Иво Папазов
на 13 юли в етнографския комплекс „Генгера“ – гр. Айтос, спектакълът „Багатури“ на 20 юли в тракийското светилище „Бегликташ“ край гр. Приморско,
концертът на Калин Вельов и група „Тумбаито“ в археологическия комплекс
„Деултум“ до гр. Средец, концерт на Теодоси Спасов в с. Граматиково, балетът
„Шехерезада“ на бургаската опера в „Античен театър“ гр. Созопол, концертът
на Деси Добрева в местността „Ичмята“ край гр. Сунгурларе и др. Всичките събития се популяризираха в специална интернетстраница и фейсбукстраница
със заглавие „Включи града“, като специалистите от бургаските музеи и пресцентърът на Община Бургас анонсираха предстоящите събития с актуална информация и снимки. По време на събитията участниците в летния тур попълваха анкетни карти, а след събитията отново се качваха в интернетстраниците
снимки и видео от проведеното събитие, като в социалната мрежа „Фейсбук“
всеки можеше свободно да коментира и да изкаже мнението си. Симбиозата
материално културноисторическо наследство – нематериално културноисторическо наследство – музеи – медии – културен туризъм в посочения „Летен
тур“ е успешна.
На държавно институционално ниво взаимовръзката музеи – медии е
добре организирана по отношение на популяризирането на културноисто-
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рическото наследство. Най-широко отразени в медиите са археологическите
находки. При политиките, свързани с опазването на културноисторическото
наследство, има какво още да се желае – в повечето случаи сигналите за рушащи се паметници на културата, иманярски набези, кражби на културноисторически ценности и др. подобни са подадени от частни лица до медиите и от
журналистите и собствениците на медиите зависи дали ще информират или не
обществото за съответния случай. Така например водещата организация в областта на европейското културно наследство „Европа Ностра“ чрез проф. Валерия Фол подава сигнал, че „Тракийското светилище Мишкова нива, близо до
Малко Търново е сред най-застрашените паметници“ – апелът е публикуван в
социалната мрежа „Фейсбук“. Слаба е ролята на медиите за популяризиране на
конференции и кръгли маси, свързани с културноисторическото наследство,
както и на образователни инициативи с младежи и деца в посоката: култура –
природа – историческо наследство. Рядко се отразяват и популяризират в медиите добри практики на неправителствени организации и сдружения, свързани с опазване и популяризиране на културноисторическото наследство, а в
този сектор безспорно има интересни и иновативни проекти, които в сътрудничество с музея и медиите биха допринесли за създаване на нова култура на
поведение и добри практически модели. Като пример бих посочила хепънинг
за Еньовден на тракийското светилище „Бегликташ“ край Приморско на СНЦ
„Артпиерия“ – Бургас през 2003 г., когато уникалните природни и археологически дадености стават за пръв път естествен декор на музикално-поетичен
спектакъл с включени етноелементи и възстановка на древни тракийски ритуали, а участниците от спектакъла са поканили и специалист от бургаския
музей за беседи, с когото посещават и близките културноисторически обекти
„Лъвската глава“ и резервата „Ропотамо“. Изявата им е отразена в регионалната притурка на вестник „24 часа“.
Сравнително добре са представени от медиите културни проекти, финансирани от Европейския съюз. Статия на „фокус-нюз. нет“ от 27.02.2014 г. със
заглавие: „Дванадесет средновековни пристанища от Ахтопол до Калиакра
са проучили варненски археолози“ представя положителния опит по проект
„ОЛКАС“ на Европейския съюз – изследвани са 12 средновековни пристанища
с културноисторическо минало, направен е документален филм за историческите и археологическите изследвания, международна и национална конференция и представяне на информация по проекта пред ученици.
Извод: Взаимодействието музей – медии е важен фактор за развитието на
рекламната стратегия и маркетинга в областта на популяризирането и опазването на културноисторическото наследство у нас.
Използвана методика: За настоящето изследване е използван текущ програмен мониторинг и методите: наблюдение, анализ, изследвания на терен, анкети, интервюта, експеримент, документален метод и функционално фоново
знание.1
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РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН

Известия, книга 16, 2014

МУЗЕЯТ И НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
(ПО ПРИМЕРИ ОТ УНГАРИЯ)
Венета Янкова
MUZEYAT I NEMATERIALNOTO KULTURNO NASLEDSTVO
(PO PRIMERI OT UNGARIA)
THE MUSEUM AND THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE
(WITH EXAMPLES FROM HUNGARY)
Veneta Yankova
Abstract. The report suggests analysis of contemporary examples from positive practices in some museums
in Hungary (Budapest, Debrecen, Karcag, Mohacs, Moha, etc). A special attention is given to the museum pedagogic and public relations – important activities, associated with the popularization of the intangible heritage.

Съгласно устава на Международната организация на музеите (ICOM –
International Council of Museums), приет през 2007 г., музеят се определя като
некомерсиално учреждение, което работи за благото на обществото и за неговия прогрес, което е отворено към публиката и което придобива, съхранява,
изследва, пропагандира и експонира – с цел обучение, образование, изследване
и за забавление – материалното и нематериалното наследство на човечеството
и обкръжаващата го среда.1 На границата между XX и XXI век музеят се утвърждава като полифункционална социална институция, в която елементите
на нематериалното наследство се актуализират чрез музейна интерпретация,
научна реконструкция и ревитализация2. Според идеите на т. нар. „нова музеология“ музеят се осмисля като пространство на активна социална комуникация, като културен посредник („медия“) и послание3. Тази социално значима
роля на музеите все повече нараства в съответствие със световните тенденции
за актуализиране на регионалните и локалните култури, за т. нар. „възвръщане
към корените“ – естествена реакция срещу процесите на глобализация, стандартизация и унификация.
Това изложение си поставя за цел накратко да представи няколко по‑конкретни примера от музейната практика в съвременна Унгария, които биха
могли да бъдат полезни и за българските музейни специалисти. При това е
необходимо уточнението, че предпочетеният избор към обекти, свързани с
традиционната култура, е мотивиран от специфичната позиция на фолклориста, етнолога и туриста. Приоритетни в него са някои акценти, свързани с
характерни дейности като „културен туризъм“, „музейна педагогика“, „визу117
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ална комуникация“, а в по‑различен план – и към проблема „втори живот“ на
традиционната народна култура4.

1. С богатата си колекция Националният етнографски музей / Néprajzi
Múzeum в Будапеща е един от най-големите етнографски музеи в Европа. Не-

говите експозиции – постоянни и гостуващи – представят традиционната култура не само на унгарския народ, но и на много народи по света от архаични
времена до днес. За тази цел тук гостуват много изложби от чужбина и се организират съвместни дейности5.
Едно от най-атрактивните и посетени събития през периода септември
2008 – април 2009 година е гостуващата изложба „Другият – древни митове,
фатални заблуди, културно различие“ на Етнографския музей в Женева. Като
разгръща идеите от класическото есе на антрополога Клод Леви-Строс „Раса и
история“6 и интерпретира ключови въпроси за модерните общества като „културно различие“ и „расизъм“, изложбата търси отговорите на въпроса: Кой е
Другият: дивак, роля / поза или просто спътник в съвместното ни човешкото
съществуване? Тематичните дялове на изложбата се обособяват условно така:
А. Провокацията на различието. То се свързва с библейския мит за Вавилонската кула и с естествения човешки етноцентризъм и се илюстрира в многообразието на етноними и езици по света. Б. Демонизация на Другостта. Другият,
възприеман като чудовище, животно, примитив, отклонение от нормалните
представи. В. Другият като обект на научно изследване от класиците на културната (социалната) антропология като Бр. Малиновски, Фр. Боас, Кл. Гиърц
и др. Г. Другият, който живее с нас, представен чрез няколко разказани лични
истории на съвременници7.
Изложбата е разположена на добре структурирано широко експозиционно пространство. Впечатлява богатството на представения илюстративен материал – предмети, фотоси, конструкции. Използвани са въздействащи върху
сетивата разнообразни начини за визуализиране – фотографии и видео, разположено срещу удобни за сядане и наблюдение места8. Наред с това, добре
обмислената концепция на изложбата поднася и подходящи ментални провокации, адресирани към мислещия посетител. Така например, още при входа
той е посрещнат от множество кукли-играчки от цял свят, с което се внушава
идеята за многообразието на културите, а на финала – от куфари, олющени от
пътуване и общуване с други светове.
Функцията на Етнографския музей в Будапеща като социален посредник
се проявява и в множество съпътстващи дейности, сред които: изложби на
World press photo; търговия със занаятчийски предмети преди големи празници като Коледа и Великден; дейности на музейната педагогика и др. Особено привлекателно за посетителите е организирането на вече традиционните
Нощи на музеите, които, подпомогнати от местните власти и с участието на
популярни певци, оркестри и изпълнители, се превръщат в значими културни
събития през пролетта и през есента.9
Такива подходи, адекватни на изискванията на модерния човек, разширяват музейното пространство, отварят го към посетителите и го подготвят за
съпричастие към важни проблеми от нашето съвремие.
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2. Мохач е неголям крайдунавски град, разположен в Южна Унгария. От
края на 20‑те години на XX век нарастващата му популярност се свързва с
развитието на фестивала на маскарадните групи (Busójárás), който ежегодно
се провежда в периода преди Великите пости (Фаршанг, Поклада, Сирни заговезни и пр.)10. В основата на този фестивал е местна маскарадна традиция с
южнославянски корени, която е превърната в туристическа атракция11. Особено показателно е, че през 2009 г. фестивалът е вписан в листата на UNESCO за
нематериално културно наследство на Унгария.
Тези обстоятелства са съществени за осмисляне на концепцията за мисията на местните музеи – те се изграждат и функционират в неразривна връзка с
цялостния културен облик на града, чийто идеен център е фестивалът на многобройните групи с маскирани изпълнители. В музея Kanizsai Dorottya Múzeum,
който е разположен на един от централните градски площади, по сравнително
традиционен начин – чрез фотоси и манекени – е представена традиционната
култура на шокците-хървати. Тук има специална зала с постоянна изложба, в
която са експонирани характерни маски. Но необходимостта да се отговори на
съвременните потребности на туристите довежда до изграждането на нов интерактивен музей в Мохач – Busóudvar Interaktív Múzeum, който отваря врати
за посещения през 2013 г. Новият комплекс е така проектиран, та да предостави възможност на посетителите да се запознаят по‑отблизо с особеностите
на местните маски и на играта с маскиране, но и – да бъдат демонстрирани
характерни за района дейности и местни занаяти, свързани с тази традиция –
изработване на дървени маски и кукли, дърворезба, грънчарство и др.
В този план би трябвало да се изтъкне особеното място, което се определя на майсторите на местни маски. Техните работилници са и своеобразни
по‑малки музейни пространства, отворени за гости целогодишно, но особено
по време на фестивала. Посещенията в тях са съпътствани с беседа и демонстрация на самия занаятчия, както и с възможност за самостоятелно изработване на маска от дърво под ръководството на специалиста. Така дейностите
на музейната педагогика се изнасят извън познатите рамки, като повишават
своята познавателност, атрактивност и емоционално въздействие.
Ето защо, струва ми се, по‑съответстващо на действителната ситуация е
разглеждането на музеите в Мохач в контекста на градската среда и на фестивала. Тяхното културно пространство привлича и обхваща цялостна мрежа от
допълнителни топоси и дейности, свързани с маските и с маскирането, към
които освен занаятчийските работилници би трябвало да отнесем и клубовете
на отделните групи. Прави впечатление, че в тях почти по правило присъстват
елементи, свързани с паметта за минали изяви: окачени по стените фотографии, маски, предмети и пр. – възможен първообраз на бъдеща музейна експозиция.
3. В Унгария има много добри традиции в изграждането на музеи под открито небе. Най-известни сред тях са Националният мемориално-исторически
парк Опустасер (Ópusztaszer и Етнографският музей в Сенендре) Szentendrei
Szabadtéri Néprajzi Múzeum. Опустасер е най-големият музей на открито в Ун-
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гария. На неговата територия са разположени: историческа панорама, представяща установяването на унгарските племена в Прикарпатието; традиционно
селище, юрта, развалини на средновековен манастир и пр. важни топоси, които удачно презентират важни моменти от историческата и културната памет на
маджарите. „Завръщането в миналото“ се осъществява чрез организиране за
туристите на дейности като: приготвяне на хляб по старинна унгарска рецепта,
езда на кон, обличане на традиционен унгарски костюм и др.
4. В североизточната част на унгарската пуста (Алфьолд / Alföld), на 800 km²
е разположен Хортобадският национален парк / Hortobágyi nemzeti park, който
през 1999 г. е включен в листата на Световното културно и природно наследство на UNESCO. Тук се намира един от най-големите в Европа природни резервати, където в естествените условия на унгарската степ се отглеждат местни
породи животни (крави, биволи, коне, овце от породата „рацка“, свине от рядката порода „мангалица“). По време на пролетните и есенните птичи прелети
оттук преминават десетки хиляди жерави, гъски и патици, срещат се бели и
черни щъркели.
Но наред с това Хортобад е и район, богат със своята културна история и с
фолклора си, които съхраняват уникални свидетелства за местната пастирска
култура, представителна не само за района, но и за цяла Унгария. Традициите и битът на скотовъдците, водещи полуномадско съществуване, са добре
представени в постоянната експозиция на Музея на пастирството / Hortobágyi
Pásztormúzeum. За целта са използвани: восъчни фигури на хора и животни,
фотографии, а с помощта на видеофилми се демонстрират отделните видове
трудови дейности. Функционално и тематично музеят се вписва като естествена част от по‑цялостен културен комплекс, към който принадлежи и традиционната унгарска чарда (csárda)12. Заедно с това той е и съществен център от
местния празничен календар, чиито върхови моменти са свързани с изпращането на животните в пустата през пролетта и тяхното тържествено посрещане
при завръщането им през есента. Днес тази процесия е превърната в ритуализирано шествие: заобиколени от тълпи туристи, пастири и животни тържествено се придвижват през легендарен мост с девет арки – това е най-дългият в
страната каменен мост (167,3 м), по който преминава шосе. Като туристическа
атракция се предлага обиколка из пустата с характерна каруца и демонстрация
на характерни за пастирите умения – езда, дресура на коне и пр.
По този начин музеят в Хортобад се осмисля като динамично обживяно
пространство, върху което се осъществява интензивен обмен на културно-историческа информация. В него са съсредоточени полезни сведения за специфичната местна култура, удачно представени в органична връзка с цялостния
културен контекст на унгарската пуста.
Могат да бъдат приведени още много примери за разнообразната музейна
практика в Унгария. Някои от тях са отглас на актуалните търсения на постсоциалистическия човек, който е отговорен пред бъдещето и затова се стреми
да съхрани паметта за травматични моменти от неотдавна преминалото време. Такъв е например Музеят на терора / Terror háza, посветен на жертвите на
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нацисткия и на съветския режим (2002). Други са насочени към културната
памет на човечеството, какъвто е Музеят на Библията / Biblia Múzeum. Или –
към паметта за унгарското своеобразие (hungárikum), изразяващо съхранени
ценности, които представят унгарската традиция пред другите в света, като:
Музеите на марципана (Marcipán Múzeum), Музеите на сламата и на сламените изделия / Szalmamúzeum и др.
В повечето от тях чрез адекватна научна реконструкция и правилна музейна интерпретация се осъществява т. нар. „ревитализация“ на традиционната
култура, т. е. нейното ново битие в друго време и в друга социална среда. Резултат на умелата държавна политика, добрата стратегия на местните власти
и енергията на местната интелигенция, музейните институции в Унгария утвърждават отговорната мисия на музея в началото на XXI век: да бъде необходим посредник за продуциране на важни социални послания за съхраняване
и споделяне на общочовешките ценности в името на едно по‑добро бъдеще.13

ПРИЛОЖЕНИЕ
Унгарски музеи в интернет
Музей на библията / Biblia Múzeum:
http://www.museum.hu / museum / index_hu. php?ID=11
Музеи на марципана / Marcipán Múzeum:
http://www.szamosmarcipan.hu / hu / shops / view / 13 / M%C3 %BAzeum+Cukr
%C3 %A1szda+-+Szentendre
http://www.marcipanmuzeum.hu / index. php / english /
Музей на сламата / Pécs, Szalma Múzeum):
http://www.youtube.com / watch?v=YhV6 m_cv_ME
Музей на терора / Terror háza:
http://www.terrorhaza.hu /
Национален етнографски музей / Néprajzi Múzeum:
http://micro.neprajz.hu /
Национален мемориално-исторически парк Опустасер / Ópusztaszer:
http://www.travel.ru / wow / opusztaszer. html
Хортобадски национален парк / Hortobágyi nemzeti park:
http://www.hnp.hu / index_2010. php
Busóudvar Interaktív Múzeum (Mohács):
http://www.mohacs.hu / hu / info / latnivalok / muzeumok-kiallitasok / busoudvar. html
Kanizsai Dorottya Múzeum (Mohács):
http://www.mohacs.hu / hu / info / emlekhely / kanizsai-dorottya-muzeum. html
Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum:
http://hu.wikipedia.org / wiki / Szentendrei_Szabadt%C3 %A9ri_N%C3 %A9prajzi_M
%C3 %BAzeum
http://www.youtube.com / watch?v=5 m3FgjqewCI
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1. Нощ на музеите – Етнографски
музей (Будапеща)

2. World press photo в Етнографския
музей

3. Национален исторически музей –
Будапеща

4. Традиционна къща в Сентендре

6. Беседа при майстор на маски –
Мохач

5. Музей на пастирството –
Хортобад
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РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН

Известия, книга 16, 2014

НАРОДНИЯТ МУЗЕЙ В СКОПИЕ (1941 – 1944)
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ИВАН ВЕНЕДИКОВ
Росица Ангелова
NAPODNIYAT MUZEY V SKOPIE (1941 – 1944)
PREZ POGLEDA NA IVAN VENEDIKOV
THE NATIONAL MUSEUM IN SKOPJE (1941 – 1944)
THROUGH THE EYES OF IVAN VENEDIKOV
Rositsa Angelova
Abstract. The narrative presents the activity of the Bulgarian scientists for the arrangement of the National
Museum in Skopje during the World War II. It presents the work of Hristo Vakarelski and Ivan Venedikov for the
discovery, description and preservation of historical values. For a short period of time the national idea is accomplished, and though it the idea for a Bulgarian museum in Skopje.

Иван Венедиков е сред големите български хуманитаристи, виден археолог, специалист както в областта на тракийските изследвания, така и в сферата
на прабългарското културно наследство. Роден е на 10 януари 1916 г. в София.
Завършва специалност „Класическа филология“ в Софийския университет.
Негови професори са Александър Балабанов, Димитър Дечев, Гаврил Кацаров,
Веселин Бешевлиев, Богдан Филов, Петър Мутафчиев. Над половинвековната
му научна кариера започва с „Фонетика на латинските надписи от българските
земи“, издадена през 1942 г. Венедиков е автор на около 250 научни труда, около
20 от тях монографични. Разделени са в областите: тракология (151), археология (43), прабългаристика (28), епиграфика (11), фолклор (10), праистория и
ранножелязна епоха (9), езикознание (8), нумизматика и сфрагистика (6), етнография (3). Отделни публикации са свързани по‑тясно със скитите, с Древна
Персия, с античната география, тракийската топонимия, развитието на земеделието по нашите земи, проблемите на Възраждането и съвременността. Създател е и сценарист на телевизионни и документални филми и радиопредавания
върху българската древност и средновековие. Повече от 30 от научните му трудове са издадени в чужбина: Русия, Франция, Турция, Унгария, Англия, САЩ,
Германия, Австрия, Канада, Индия, Чехословакия, Полша, Италия, Испания,
Япония. Трудовете му са превеждани на руски, френски, турски, немски, английски, испански, чешки, полски, италиански и японски. Книгата „Тракийското изкуство“, написана от Иван Венедиков и Тодор Герасимов, е преведена
на 8 езика. Важна е дейността му по създаването и дейността на Народния му124
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зей в Скопие.1 Именно тя
е предмет на настоящия
наратив.
След влизането на
България във Втората
световна война, преди
началото на операцията
за завоюване на Югославия, Германия и Италия
предлагат български военни части да завземат
Югославска Македония
и част от Тракия, за да се
освободят
германските
Куршумли хан (тогава Народен музей на
2
войски. Това предложе- Македония) в старата чаршия на Скопие, 1942 г.
ние е прието с готовност
от българска страна. На 19
и 20 април 1941 г. българските войски навлизат във Вардарска Македония и в
Беломорска Тракия. Образуват се три области с главни квартири в Скопие и
Битоля за Македония и в Ксанти за Тракия с Източна Македония и островите Тасос и Самотраки. В „новоприсъединените земи“ правителството въвежда
българско законодателство. За въздигането на новоосвободените земи България увеличава бюджета си от 8,46 млрд. лева в 1940 г. на 14,39 млрд. в 1942 г. (1,7
пъти) и на колосалните 27,58 млрд. в 1943 г. (3,3 пъти) при относително еднакъв
курс към долара през 1941 – 44 г.3 С тези средства се преобразяват изостаналите под чуждо управление области – построяват се нови училища, болници,
гари, пристанища, жп линии, граждански и промишлени обекти, отводняват
се блата, прокарват се пътища, изграждат се канали за напояване на Сярското
поле, корабостроителници в Кавала и на о. Тасос, благоустрояват се селищата.
Започва завръщане на интелигенцията. Със завръщането на бежанците се възстановяват български черкви, училища, читалища и културни центрове благодарение на всеотдайния труд на множество учители, духовници и културни
дейци.4
Сред осъществените инициативи е откриването на Народен музей в Скопие. Той се помещава в сградата на Куршумли хан. Прочутият и обширен Куршумли хан е построен през ХVІ в. и се състои от две части – стопанска и търговска. Това е стар турски кервансарай и представлява ниско четириъгълно
здание с партер и един етаж над него. Влиза се през голям засводен проход, на
външната страна на който има стара дебела солидна дървена порта. Външният
вид на стария турски хан е неприветлив с дебелите стени от камък и тухла и
малките прозорчета. Вътрешният четвъртит двор е добре организиран. Той е
обграден с големи тухлени арки като Рилския манастир. Арките са романски и
отделят двора от заобикалящ цялото здание коридор. В средата на вътрешния
двор има кръгъл басейн с водоскок в центъра.5
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За директор на Народния музей в Скопие е назначен изтъкнатият български етнограф Христо Вакарелски.6 Той подбира кадрите, с които ще работи,
и оформя следните отдели на музея: етнографски, античен и средновековен.
Един от доброволците да започнат работа в музея е Иван Венедиков. Сред причините за това му решение са както семейни – той е наследник на известния
род Венедикови от Македония7, така и лични – „аз изпитвах непреодолимото
желание да отида и да видя какво става в тази страна, която в речите на нашите националисти се представяше като страна на героите за българщината“.8
Според самия Вакарелски, „имайки известни препоръки от страна на нашия
(българския – бел. моя – Р. А.) нумизмат Тодор Герасимов9 за младия, току-що
завършил университета Иван Венедиков, дадох доклад до Министерството да
бъде назначен и той“.10 Венедиков е посрещнат радушно от директора Вакарелски. Още от деня, пише Венедиков, когато го видях за пръв път, Вакарелски ми
направи впечатление на открит човек, нестеснителен и с идеи за организирането на музея“.11 Директорът му показва етнографската сбирка и лапидариума,
разположени в Куршумли хан.12
Още при първата си среща с експонатите, Венедиков се убеждава в ценността и многобройността на находките, събирани от цялата северна част на
Македония. Това са подставки с форма на римски четириъгълни жертвеници,
направени от бял варовик; римски каменни статуи; каменни паметници с надписи на латински и гръцки и релефи. Нещо повече, у директора Христо Вакарелски той намира сродна душа с идеи за организирането на Народния музей
в Скопие.13 На първия си работен ден Венедиков посреща в Куршумли хан ген.
Михов14, министър на войната15, което е показателно за ролята и значението,
което отдава изпълнителната власт за събиране на българското културно-историческо наследство в „новите“ земи и уреждането на български културни
институции там.
Скоро започва окомплектоването на научния колектив. Сред първите назначени са етнографката Вера Димитриева (по‑късно съпруга на Й. Венедиков)16 – ученичка на сръбския етнограф Миленко Филипович и асистентка в
Университета в Скопие; археолозите Стамен Михайлов (завършил във Франция), Милка Сребренова, Иван Венедиков, художниците Михаил Шойлев (от
Скопие, завършил живопис в София) и Асен Василев. Всички работят предано
и честно и скоро инвентаризират заварените битови и археологически материали. За целта стаите в сградата са подредени и оборудвани. Оформени са склад
за закупуваните предмети, две стаи за научните сътрудници, една за директорски кабинет, друга за канцелария, функционират фотографско ателие и ателие
за скулптура.17
Вакарелски и неговите сътрудници поддържат тесни контакти с интелигенцията в града и се включват в работата на създаденото от професора в закрития по това време Скопски университет Георги Шоптраянов народонаучно
дружество. От 1 септември 1941 г. в Скопие наред с Народния музей се открива
и Народна библиотека с 206 000 тома българска и чужда литература. За директор на библиотеката е поставен именно Г. Шоптраянов.18
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Първо е подреден етнографският отдел. Още от сръбско време той е настанен на четвъртия и петия етаж на Куршумли хан. На стената на един от
етажите е изписана картата на България, включително и Македония, като на
нея картинно са представени начините на вършитба по различните райони – с
волове, с дикани, с валяци, с коне, държани на ръка, с коне, гонени свободно
в заграден харман и с ръчно очукване на снопите и др. На тавана на галерията е монтиран богато резбован таван от дебърските майстори, снет от турска
къща в Тетово. Таванът и картата стават двата акцентни експоната на музея.
Останалите – разни стопански оръдия: земеделски, рибарски, скотовъдски,
занаятчийски и пр., както и носии из разни краища на Македония, допълват
експозицията, но дават ценно съдържание и показват художествената култура
на българите от Македония.19
След подреждане на етнографската част на музея, на 26 май 1942 г. става
откриването на експозицията. По покана на директора Хр. Вакарелски лично пристига просветният министър Борис Йоцов със Стефан Попвасилев и
Йордан Бадев. Официалните лица и посетителите изказват похвали за етнографската експозиция. Таванът, картата, носиите, моделите на селски къщи и
стопански постройки и другите предмети обръщат вниманието на всеки със
своята оригиналност и веща подредба. По-късно софийските гости пожелават
да посетят с. Теарце, Тетовско и видят гроба на Кирил Пейчинович20. По време
на посещението те констатират, че само скромен кръст с надпис обозначава
мястото на починалия български книжовник от Ранното възраждане.21
Сътрудникът на музея Димче Коцов от Охрид, по‑късно професор по история на изкуството в Скопския университет, извършва енергична дейност. По
своя инициатива, той полага голяма грижа за издирването гроба на св. Климент.
Воден от указанието на житието на светеца, писано през годините 1070 – 1084 г.
от охридския архиепископ Теофилакт (когато спомените за св. Климент са още
живи, а може би са живи и неговите ученици от второ, дори и от първо поколение, когато е съществувало и житието на свети Климент, писано на български от учениците му), Димче Коцов започва разкопки в съборената Имарет
джамия и разкрива под основите £ основите на Климентовия манастир „Свети
Пантелеймон“. В тях, тъкмо на мястото, казано в житието, се открива гробът, в
който освен дребни кости, се намират и стъкла от две кандила.22
Уредниците при музея провеждат редица проучвания на територията на
Македония. Вера Димитриева работи в Скопско, Кумановско и Кочанско; Венедиков – в Охридско, Ресенско, Велешко, Кавадарско, Струмишко, Скопско,
Качанишко, Кривопаланско и Кратовско. Райна Кацарова пък провежда експедиция в Кумановско.23 Иван Венедеков и Стамен Михайлов правят археологически разкопки в с. Кучевице (Скопско), по течението на р. Брегалница и в
Стоби, Кавадарско, правят закрепвания на Куршумли хан в Скопие, извършват реставрационни работи в бейския конак в с. Бардовци, край Скопие и др.
Иван Венедиков ръководи Античния отдел в Народния музей в Скопие.
Като асистент24 той се запознава с паметниците и със сръбските инвентарни
книги. Скоро започва да изготвя български инвентарни книги и да подготвя
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библиография на античните и средновековните проучвания. Първият обект,
който посещава, са развалините на античния Скупи на запад от Скопие, известен като център на племето дарданци, които като по‑голяма част от населението по долината на Вардар са траки.25
Важна е проучвателската дейност на Венедиков в Щипско, близо до с. Раданя26, в местността Козяк, където той попада на съборена крепост с черква в
нея.27 Крепостта е изоставена, а на черквата е запазен само куполът. Венедиков
датира черквата към ІХ – Х в. Стените £ са изградени от речни камъни, запазени са фрески с лица и части от телата на светците, като на някои от фреските
се вижда подложка с по‑стари изображения.28 Местното население му предава два амулета във вид на водна птица с халка на гърба, гривна с краища със
змийски глави и дръжка на меч, които според Венедиков са от епохата на пеонците, споменати още в знаменитата „Илиада“ на Омир. Археологът попада
и на „загадъчен предмет“ – сплесната бронзова тръбичка, отворена отдолу и с
дупка на горния край, между два дълги рога. Намереният предмет от дядо Марко Иванов, служил в българската армия по време на Първата световна война,
е с остатъци от желязната част на меча, която се начупва на части и стърчи от
дръжката точно както известните железни мечове с антени в западната част на
Балканския полуостров и скитските и тракийските подобни на акинаки мечове.29
Самият Венедиков организира археологически разкопки, при които попада на множество бронзови предмети – амулети, гривни, бронзови миниатюрни
съдчета с украсени с птичи глави похлупаци и др. Продължава проучвания в
местността „Баш тепе“, където има пет надгробни могили. В една от могилите
той попада на обгорели и изгнили човешки кости, две бронзови купи с превезло на горната страна, украсено с издатъци и закачено на две уши с форма на
глава на менада, едно златно пръстенче от тел и други дребни предмети, между
които и шест монети от бронз, всичките от времето на императрица Фаустина.
Тези находки му помагат да датира погребението точно във времето на нейния
мъж Антоний Пий.30
Разкопките ясно показват, че тракийските могили са възникнали през римско време, много по‑късно от предметите от желязната епоха, и че след старото
пеонско население в тази област идва друго. След тези първи разкопки Венедиков се натъква на паметник, изровен след прииждане на Вардар. Паметникът
е висок четири метра, съставен от няколко призматични блока, един от които
служи за широка основа. Върху паметника стои призматичен блок, висок повече от метър, с рамки на трите си външни страни и с необработена четвърта,
горна и долна страна. Над него според Венедеков е стоял друг блок с форма на
пресечена пирамида, с по‑малката си основа отдолу и по широката, украсена
на четирите ъгли с четири акротери отгоре. Върху нея е била поставена висока
към 80 см каменна шишарка, свързана с култа на мъртвите и на фригийския
бог Сабазий.31
На практика чрез дейността си в Народния музей в Скопие Венедиков
проучва археологическия обект Баргала, който представлява укрепен град, съ-
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ществувал през Късната античност и ранновизантийския период. Разположен
е в източната част на Република Македония, близо до град Щип. През V – VI в.
Баргала е развит икономически, културен и религиозен център. Според римски
надпис върху каменна плоча, Баргала е датиран от 371 – 372 г. сл. Хр. Преди това
тук се е намирало малко пеонско селище. През Ранното средновековие градът
става епископско седалище. В продължение на години са разкрити много останки – епископският комплекс (базилика и дворец) с подови мозайки, малък
пазар, главният вход „дипилон“, части от фортификационната система и др.32
Откриването на Баргала на практика е първият голям успех на Иван Венедиков в археологията. Местният вестник „Целокупна България“ му посвещава
антрефиле, което по‑късно е отпечатано и на страниците на столичната „Зора“.
Директорът Хр. Вакарелски урежда събрание на дружеството при музея, на
което И. Венедиков33 представя хода на изследванията си и внася яснота относно надписа.34 Откриването на Баргала дава нови данни за местоположението на античните селища и за самия град Баргала, които Венедиков обобщава в
труда си „Земите по Средния Вардар“.35 Именно с този труд Венедиков се явява на конкурса за преподавател по стара история при възстановения Скопски
университет. Конкурса обаче спечелва Христо М. Данов, който през 1942 г. е
редовен доцент в Софийския университет, а дотогава асистент и уредник в Античния отдел на Народния археологически музей в София.36
Въпреки крайно недостатъчния бюджет, с който разполагат българските
учени от Народния музей в Скопие в тези трудни военни години, художникът А. Василев проучва редица черкви и манастири – в Нерези, Велес, Охрид,
Прилеп и Кумановско. За Вакарелски Скопският народен музей трябва да
стане един от най-големите музейни центрове в нова България.37 Затова той
проявява завиден ентусиазъм за описване и популяризиране на културното
наследство. Още през пролетта на 1942 г. Хр. Вакарелски организира изложба
в Пловдив, в която представя Македония. Куратори на изложбата са Вера и
Йордан Венедикови.38
Самият Вакарелски открива, че по зидовете на старата черква в с. Нерези
има множество невзрачни писма, дати, имена. При по‑внимателното проучване някои от тях се оказват от ХІV – ХV век. Той ги разчита и записва и установява, че това са имена на посетителите в черквата от разни места – лица светски, попове, монаси и др. такива драскани писма има само по два от тухлените
пояси.39
Важна част сред дейността на българските учени в музея в Скопие са проучванията в района на Стоби. Стоби е античен град на устието между реките
Черна и Вардар, чиито руини са най-големият археологичен комплекс в Република Македония днес. Той е основан от племето пеони, които заселват югозападните райони на траките, наричани Пеония. Пръв за Стоби съобщава Тит
Ливий във връзка с победата на Филип V над дарданците в 197 г. пр. н. е. През
ІІ в. пр. н. е. е завладян от римляните. Седалище на епископ от 325 г. През І-V в.
са построени големи църкви, богато украсени с мозайки и фрески. През V в.
Стоби става столица на римската област Македония Секунда. Градът е ограбен
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от Теодорих Велики през 479 г., пострадал през 518 г. (възможно от земетресение) и от набезите на авари и славяни през VІ в.40
Интересни находки Венедиков намира и в района на Кавадарци. Значителна част от паметниците са надгробни плочи и каменни надписи от римски
некропол. Ценността им идва от факта, че земите между Стоби и Кавадарци са
част от старата Пеония.41
Средновековният отдел има двама уредници – Стамен Михайлов и Милка Сребренова. Михайлов е роден през 1914 г. в брезнишкото село Бегуновци.
Като сирак от Първата световна война той успява да учи история на изкуството и археология в Париж. По време на Втората световна война Михайлов е
уредник в музея в Скопие и има възможност да работи с уникални паметници
от Македония. След 9 септември 1944 г. се ориентира успешно към силните на
деня комунисти и прави шеметна кариера. На 45 години е професор, а на 53 –
заместник-директор на Археологическия институт. До 1970 г., когато с нареждане на Политбюро на БКП е свален и никога вече не заема ръководна длъжност. А причината – налудничавите му теории, заради които Николай Овчаров
го определя като „вечният Марко Тотев в археологията“.42 Михайлов обаче се
ползва с протекции от времето на пребиваването си в Скопие. Негови кумци са семейство Мавродинови. Известният български изкуствовед и археолог,
един от най-добрите познавачи на българското средновековно изкуство, архитектура и култура Никола Мавродинов (1904-1953), по това време е уредник
в Художествения отдел на Археологическия музей в София43, а съпругата му
Вера Иванова-Мавродинова, дъщеря на Йордан Иванов, е уредник в Средновековния отдел.44
Гост на Народния музей в Скопие е проф. Богдан Филов, който в битието
си на университетски преподавател дава пример на студентите си за гръцкото
архаично изкуство с малка бронзова статуйка на бягаща менада, част от кратер
от края на VІ в. пр. Хр. Статуйката е сред малкото паметници, които сърбите
съхраняват в Скопие и която за посещението на проф. Филов е извадена от
трезора и поставена в експозицията на Народния музей в Скопие. Посещения
правят още Кръстьо Миятев, тогава директор на Етнографския музей в София;
Райна Кацарова от Музикалния отдел на Етнографския музей и Иван Велков –
директор на Археологическия музей в София. 45
През 1942 г. ръководството на музея поема ангажимента да основе „Годишник на Народния музей в Скопие“, в който да се обнародват научни материали,
факти из областта на етнографията, археологията и историята – стара и съвременна. Икономическата стагнация, липсата на достатъчно хартия и недостатъчната печатна база в Скопие забавят и провалят идеята.46 Научните работници от музея публикуват на страниците на периодичния печат в Македония.
Сред изданията са вестник „Целокупна България“ и списание Македония“, редактирани от Никола Коларов, които се превръщат в трибуна на историческа
и национална просвета.47
След 9 септември 1944 г. сътрудниците от Народния музей в Скопие са назначени в съответните български музеи при запазване на заплатите им. Що
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се отнася до българския Народен музей в Скопие, от 1945 г. той се нарича Народен музей на Република Македония. Не без изненада музейната колекция е
настанена в Куршумли хан и в сграда на крепостта Кале, която е разрушена в
катастрофалното земетресение през 1963 г.
Въпреки превратностите на историята и времето, чрез Народния музей
в Скопие за кратък период – 1941 – 1944 г., се реализира не само българската
национална идея, но и тази за откриване и работа по събиране и опазване на
българското културно-историческо наследство.48
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА МУЗЕЙНАТА
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ОТГОВОРЕН ТУРИЗЪМ
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ANALIZ I OTSENKA NA SASTOYANIETO NA MUZEYNATA MREZHA
V OBLAST SHUMEN SPORED KONTSEPTSIYATA ZA OTGOVOREN
TURIZAM
ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THE MUSEUM NETWORK
IN SHUMEN REGION ACCORDING TO THE CONCEPT OF THE
RESPONSIBLE TOURISM
Radina Petrova
Abstract. The report emphasizes the significance of the responsible tourism in the everyday museum activity. It is seen as an aspiration that can be realized in different ways. The article aims to analyze and assess the extent
in which the activities of the museum institutions in Shumen region are in line with the concept of responsible tourism. The main flaws in that relation are outlined.

1. Обща характеристика на музейната мрежа в област Шумен
В стратегическия план за развитие на културния туризъм, одобрен на 14
октомври 2009 г. от Министерския съвет, е отделено специално място на музеите. Като най-ярка характеристика на българския музей там е определена
оригиналността, която трябва да се запази и разпространи. Броят на музеите
по цялата територия на страната е наследство с огромна стойност, което не
бива да се подценява. Акцентира се върху необходимостта да започне един
процес на преорганизация и общо модернизиране, което да доведе до създаването на една музейна система, способна да подобри качеството на услугите
по консервация, управление и валоризация, споделяйки цели и отговорности.
Положителната оценка на музейната мрежа в страната е съчетана с настойчиви
препоръки за по‑добри практики при управлението и налагането на музеите.
Вземайки предвид нарасналото значение на музеите в този аспект, можем да
изведем необходимостта от опазването и популяризирането на културните
ценности на страната, с цел повишаване икономическото благосъстояние, конкурентоспособността и ефективното използване на отговорни туристически
практики1.
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Разглеждайки туризма в област Шумен, следва да се отбележи, че с най-голям потенциал за развитие е културният туризъм. На територията на региона
се намират четири Национални историко-археологически резервата (НИАР),
а именно „Плиска“, „Преслав“, „Мадара“ и „Кабиюк“. В чертите на областния
град е и Шуменската крепост, която е и най-добре проученият средновековен
археологически комплекс в страната и един от най-добре експонираните музеи на открито. Без Преслав и Кабиюк обектите се стопанисват от Регионален
исторически музей (РИМ) – Шумен. Под негово управление и част от неговата
институционална мрежа са и къщите музеи „Лайош Кошут“, „Панайот Волов“,
„Добри Войников“ и Музеен комплекс „Панчо Владигеров“, Късноантична крепост при село Войвода и Гробничен комплекс при село Ивански. Изтъкваме
това, за да стане ясно, че музейната мрежа е добре изградена и е важна предпоставка за развитието на посочения вид туризъм. В допълнение, посочените
обекти са представителни не само за региона, но и за България в цялост – както
по своята културна стойност, така и по успешно осъществената социализация
на съхранените фрагменти от недвижимото културно наследство2.

2. Силни и слаби страни на музейната мрежа в област Шумен
В началото на ХХІ‑то столетие туризмът се утвърждава като една от найдинамичните сфери на бизнес в света и един от основните източници за икономически прогрес. Нарастващото, не само печелившо, но и хуманитарно значение на туристическата дейност поражда редица предизвикателства пред съвременното общество. Най-важното сред тях е постигане на устойчиво развитие
на туризма на местно, регионално, национално и международно равнище. Основните му ресурси са хората, културното наследство и природните дадености.
Като се добави неговата мащабност и фактът, че това е най-бързо развиващият
се отрасъл, изпъква сериозното му значение за постигане на устойчиво развитие и прилагането на отговорни туристически практики. Именно същността
на туристическата индустрия да обединява комплекс от дейности по задоволяване на обществените потребности от физическо и психическо възстановяване
на хората, свързано с тяхното здраве и работоспособност, пребиваване извън
обичайната среда, където обогатяват своите знания и култура, представлява
пълноценно съчетание на основните аспекти на устойчивото развитие.
Феноменът културен туризъм има нови възможности в своето развитие.
Прогнозите на Световната организация по туризъм сочат, че към 2020 г. той
ще бъде водещ в света. Съветът на Европа за културното наследство решава да
прогнозира развитието му в условия на глобализация, на нови форми на култура, на нови форми на обмен на информация и повишена мобилност на хората. Наблюденията категорично показват повишен интерес към пътувания с
цел опознаване на културното наследство на различни народи и цивилизации.
Индивидуалността на дадена територия се определя от културното наследство,
от културата на човешките връзки, от кръстопътното географско положение
на тази територия. В този смисъл територията на България е белязана от съ-
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ществени културни пластове от различни исторически периоди. Развитието на
културния туризъм в страната ни трябва да е приоритет с оглед великолепните
възможности, които тя може да предложи на туристическия пазар от гледна
точка на обекти от тракийски, римски, български произход3.
Културно-историческото наследство е изключително обширно понятие и
включва в себе си природната, а също така и културната среда – пейзажи, исторически места, обекти от градската среда, както и съхраненото биоразнообразие, колекции, продължаващи културни традиции, знания и жизнен опит.
Наследството и колективната памет на всеки район или община се явяват незаменима и важна основа за развитието им както сега, така и за в бъдеще4. Тук
е и точното място, където се налагат и музеите, и в частност музейната мрежа
в област Шумен като посредник между наследството и туризма. В противен
случай културно-историческото наследство би се превърнало единствено и
само в извор на националната гордост, без да се обърне внимание на неговите
икономически функции и ролята на финансов източник. Това, естествено, не е
приоритет само на музеите, а на туризма и общинските власти, а възможно и
на местното население.
Област Шумен не е типичният ваканционен регион, но природните му ресурси могат да бъдат използвани като допълнение към другите туристически
възможности. Основна тежест имат антропогенните ресурси – изключително
богати и с призната висока културно-историческа стойност. Атрактивността и
познавателната стойност на комплекса на антропогенни туристически ресурси
в област Шумен са достатъчно силни за развиване на продукти в широкия диапазон на алтернативния туризъм. В допълнение, транспортната инфраструктура благоприятства развитието на индивидуалния и организирания туризъм,
провокиран от близостта на важни морски, речни и исторически градове. Изследванията показват, че основните причини за посещаемост на област Шумен
са две. Първо, водещ мотив за посещение е богатото историческо и културно
наследство в района. Второ, живописната природа и разположение благоприятстват и насърчават интереса на туристическите потоци.
Съществуват обаче и редица ограничаващи развитието на туризма фактори. Малко пътеводители окачествяват Шумен като приоритетен град сред останалите провинциални центрове. Често в промоционалните материали градът
се споменава само като възможност за кратък отдих по пътя на по‑далечни дестинации, а не като сериозен туристически център. Градът няма силно развит
международен имидж и поради това присъствието на неорганизирани чуждестранни туристи е ограничено. В същото време туроператорите, ангажирани с
външния поток от туристи, контролират голяма част от международния пазар
и трябва да бъдат насърчавани да увеличат подкрепата си към област Шумен и
предлагания тук туристически продукт.
Основен проблем, свързан с развитието на туристическия сектор в общината, е и отсъствието на изградени връзки и сътрудничество между съществуващите фирми и институции. Това не позволява да се използват пълноценно
съществуващите възможности.
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Належащият въпрос в случая е в каква степен реално Регионалният исторически музей – Шумен като ресурс на културния туризъм изпълнява ефективно ролята си на посредник и транслатор на културно-историческото наследство. За целта е необходимо да се разгледат икономическите и социалните
му функции. Това се осъществява чрез подробен анализ на силните и слабите
страни на музея, разгледани от гледна точка на културния туризъм, културно-просветната дейност, материално-техническата база, връзките с обществеността.
Факт е, че 90 % от обектите на музейната мрежа в област Шумен се стопанисват и се намират под „шапката“ на РИМ – Шумен. В тази връзка и за целите
на разработката ще представя силните и слабите страни на водещата в района
културна институция, като изхождам от идеята, че са валидни и за останалите
културни институти в областта.

Силни страни
А) РИМ – Шумен като обект за културен туризъм:
• Благоприятно географско положение – близост до морската ни столица Варна и обекти в близост до централната пътна мрежа.
• Наличие на атрактивни за туристически посещения обекти.
• Обезпеченост в сферата, обслужваща туристическата индустрия – настанителна база, заведения за хранене, инфраструктура.
• Все по‑нарастващото значение на културния туризъм.
Б) Експозиционна дейност:
• Изготвени изложбени продукти на тематичен и колекционен принцип.
• Износ на тези продукти в чужди градове.
• Съпътстване на някои от изложбите при откриване с „Живи картини“.
• Уреднически и екскурзоводски екипи, създаващи и представящи изложбите.
В) Културно-просветна дейност:
• Наличие на музеен педагог, периодични занимания с деца, наченки на
организиране на детски работилници.
• Наличие на дружество „Приятели на музеите“.
Г) Материално-техническа база:
• Сграден фонд, технически персонал, автопарк за нуждите на институцията, подстъпи за хора с увреждания.
• Сравнително добро оборудване с технически средства за пряката работа на служителите.
Д) Връзки с обществеността:
• Наличие на PR отдел в структурата на РИМ – Шумен; Изградени връзки със средствата за масова информация в града.
• Контакти с родолюбивите клубове „Традиция“ и „Крум Страшний“.
• Участие в туристическите изложения в София и Велико Търново.
• Изграден електронен сайт на РИМ – Шумен и профил в социалната
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мрежа на Facebook; Нови рекламни брошури за Къщите музеи.
Лични контакти на специалистите с колеги от държавната музейна
мрежа.

Слаби страни
А) РИМ – Шумен като обект за културен туризъм:
• Липса на проучване, отнасящо се към целевите групи – възраст, националност, интереси.
• Липса на достатъчно контрагенти от туристическия бранш.
• Внимание, основно насочено към обекти, които така или иначе са популярни, и липса на такова към други – Къщи музеи, обектите в селата
Войвода и Ивански.
• Липса на достатъчно и разнообразни сувенири, които са косвена реклама и допълнителен приход.
Б) Експозиционна дейност:
• Морално остарели постоянни експозиции (изключение на НИАР
„Плиска“ и зала „Съкровищница“).
• Късно изготвяне на репертоарната листа и несъобразено време за експониране на хитови изложби.
• Представяне на продукти с други музейни институции; Липса на прояви извън историческата тематика.
• Липса на анкетни проучвания, касаещи потребителския интерес към
временни изложби.
В) Културно – просветна дейност:
• Недостатъчни връзки с просветните и културните институции в града.
• Липса на Учебен музей или място за провеждане на мероприятия.
• Липса на интерактивни дейности за обучение и просвета.
• Неизползван потенциал на дружество „Приятели на музеите“.
• Липса на практическо обучение на кадрите, включващо и участие в
проекти.
Г) Материално – техническа база:
• Нерешен въпрос с покривни конструкции на изложбените площи на
Централната сграда и на някои от къщите музеи; Неефективни остъкления на Централната сграда – загуба на топлинна енергия (частично).
• Недостатъчно осветление в части от експозицията на РИМ.
• Социализиране на обектите в селата Ивански и Войвода.
• Технически средства в експозиционните площи.
Д) Връзки с обществеността:
• Недостатъчна съвместна дейност с туроператори в града и страната.
• Недостатъчно използване на средствата за масова информация, включително и интернет пространството.
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Участието в туристически изложения не е подплатено със съответната
предварителна подготовка – информация за туроператорски фирми,
търсените от тях атракции.
• Недостатъчно рекламни материали, ориентирани към съответните
публики.
• Рамкови договори с Катедрите „История“ и „Туризъм“ към ШУ „Епископ Константин Преславски“, „Туризъм“ към ИУ – Варна, липса на подобни с началните, основните и средните училища в града.
• Липса на постоянно музейно лоби – частни и юридически лица, извън
сферата на културата.5
В района на област Шумен са разположени ключови за националната ни
идентичност културно-исторически ценности – недвижими и движими. От
особено значение са топосите, свързани с началната история на Дунавска България, като тук се открояват първата и втората българска столица, съответно
Плиска и Велики Преслав. Шуменската крепост и комплексът Мадара са сред
високите символи на българската политическа и културна самостойност. Гробничният комплекс „Ивански“, Късноантична крепост при с. Войвода, както и
НИАР „Кабиюк“ се открояват с не по‑малка значимост. Всеки един от изброените обекти, като своеобразни музеи на открито, се откроява с допълнителни,
по‑специфични характеристики на силните и слабите им страни.
Като силни страни на гореспоменатите музеи на открито могат да се посочат:
• Уникалност – всеки от тях притежава оригиналността като съществена
характеристика. За начало добър пример е НИАР „Мадара“ със своя най-значим обект – Мадарският конник – върховно постижение на ранносредновековното българско изкуство. Неговото внушение се допълва от факта, че през
1972 г. е обявен за паметник със „световно значение“ от ЮНЕСКО. Мадарският
конник е единственият по рода си скален релеф в Европа с рядкото съчетание
между културно-историческо наследство и природни красоти. През 1979 г. на
Световен конгрес в Луксор, Египет, Мадарският конник е включен от ЮНЕСКО в списъка на защитените световни паметници на културата. Следващото
признание идва на национално ниво, а именно на 29 юни 2008 г. е обявен за
Глобален символ на България. Не по‑малко важен обект с национално значение е Плиска. Това произтича от историческата символика на Първата българска столица, превърнала се в национален символ за идентичност и родолюбие.
• Популярност – всички от гореспоменатите музеи на открито се радват
на голяма популярност на национално равнище, а някои от тях и на световната
сцена. Подходящ пример в случая е националният историко-археологически
резерват „Мадара“, който се радва на широка разпознаваемост както сред българската аудитория, така и сред чуждестранните посетители. Разбира се, това в
голяма степен се дължи на факта, че Мадара става държавен култов център по
време на Първото българско царство, както и на Мадарския конник. Добрата
познаваемост на обектите на вътрешния пазар се дължи на това, че всички те
са се превърнали в символи на националната идентичност и памет.
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• Природни дадености – всички изброени музеи на открито се отличават
с относително добре съхранена природа, наличие на защитени територии и интересни природни обекти, които са причина за повишен интерес от страна на
посетителите.
Слабите страни на гореспоменатите музеи на открито са както следва:
• Инфраструктура – мога да твърдя, че това е сред най-големите проблеми
на българските културно-исторически обекти в цялост. Инфраструктурата на
музейните институции „на открито“ в област Шумен е недостатъчна, остаряла,
а на места и зле поддържана в туристическо отношение (маркировка, указателни табели, приветствени билбордове и др.). Това важи най-вече за обектите
при селата Войвода и Ивански.
• Настаняване – втори осезаемо належащ проблем е този с недостатъчната
настанителна база. Липсват изградени места за настаняване, категоризацията
на хотелите е ниска и всичко това засяга пряко туризма в областта. Това е и
основна причина за краткотрайните, еднодневни посещения в района, както
и за ниските приходи. Факт е и липсата на инвестиции в модерна настанителна база, което допълнително влошава перспективите за бъдещото развитие на
туристическия бранш. Тук, разбира се, изключение правят областният град и
донякъде Мадара, в който през последните години частни предприемачи са
създали къщи за гости, а в близост се намира и с. Кюлевча, което също разполага с подобни.
• Ниско ниво на маркетингова интелигентност от гледна точка на проучвания и информация, както и ниска степен на използване на информационните технологии6.

3. Туристическо търсене към музейната мрежа
в област Шумен
Главна цел на дейностите на музейната мрежа в област Шумен са непрекъснатите транзакции или казано по друг начин – повторните посещения, защото
единичните са недостатъчни в повечето случаи. По-общо казано, условията и
атракционите в музеите трябва да бъдат на такова ниво, че посетителите да
искат да се върнат отново в залите на музея.
Анализите и проучванията на пазара идентифицират посетителите на музейната мрежа, както и показват потенциалните гости, отговарят на въпроса
защо те посещават музея и какви са техните нужди. Също така те трябва да
предоставят информация защо хората не посещават музея и не се възползват
от предлаганите от него услуги. Успешният музеен маркетинг зависи от комбинация от фактори, така наречения маркетингов микс, или продукт, цена, дистрибуция и комуникационна среда. Музеите също така трябва да развият добри
работни взаимоотношения и добри връзки с обществеността с цел да задържат
и доразвият интереса към музейните услуги и да изпълнят своята мисия.
Именно тази маркетингова стратегия представлява неразривна част от
главната цел на Регионалния исторически музей – Шумен, а именно да се на-
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ложи като водеща културна институция в региона, както и като водеща туристическа дестинация в Североизточна България, която търси и развива нови
методи за постигане на тези стремежи.
Музейната мрежа в област Шумен се характеризира с две големи групи туристи, които от своя страна оформят два основни пазарни сегмента за региона:
български и чуждестранни посетители. Статистиката показва, че най-голям
дял от общата посещаемост се пада на българите. Тези цифри са предоставени
с цел сравнение и представят средната стойност за всички културно-исторически обекти, включени в системата на Регионалния исторически музей – Шумен. Когато говорим за НИАР „Мадара“, НИАР „Плиска“ и Шуменската крепост, макар броят на посещенията да е в пъти повече, съотношението българи-чужденци е почти същото. Противоположно на това, ситуацията в третата
специфична група – къщите музеи не е толкова благоприятна, цифрите тук са
много по‑малки. Когато говорим за туристите, посещаващи обектите, трябва
да споменем и тези, които разглеждат музеите с намалена такса. Това са предимно ученици и студенти. Статистиката показва, че за 2013 г. броят на учениците надвишава този на студентите7.
Данните за посетителите на музейната мрежа в област Шумен за 2013 г. са
представени подробно в таблица 18. Посетителите на региона са групирани на
принципа на пазарното сегментиране, и по‑конкретно според своята възрастова и национална принадлежност. От таблицата става ясно, че общият брой
посетители за предходната година – 2013 г., е 115 374 души.
Таблица 1
Брой посетители в музейната мрежа в РИМ – Шумен (2013 г.)
Деца от
Ученици Студенти
Възрастни
ПосетитепредучилищБългари Чужденци Общо ли общо
на възраст
4151

30 825

13 334

50 925

16 139

67 064

115 374

Източник: Регионален исторически музей – Шумен, архивни документи

Вземайки предвид тези данни, могат да се изведат заключения – кои са целевите сегменти, които трябва да се достигнат. Отговорът е – предимно чужденците. Според пътническите агенции в Шумен по настояще туристите от
Полша, Русия и Израел се интересуват от България като дестинация. Но това
не е достатъчно – тези националности трябва да бъдат адресирани и в зависимост от тяхната възраст – това са предимно високообразовани хора или хора
на средна възраст, които пътуват повече и търсят качество и разнообразие от
услуги, което ги превръща в целеви пазар за културно-познавателни пътувания. Още повече, тези типове туристи са платежоспособни.
Възрастните посетители също не трябва да бъдат пренебрегвани, тъй като
те формират голяма част от населението не само в България – прогнозите са,
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че до 2050 те ще съставляват 22 % от световните жители. Във връзка с това,
в не толкова далечното бъдеще потребителите на този тип туризъм ще бъдат
именно възрастните. Световната практика показва, че в страни с много добре
развит културен туризъм най-големият дял посетители принадлежи точно на
тази група.
Учениците и студентите също трябва да бъдат привлечени, когато се установяват музейните туристически продукти, особено като се вземе предвид,
че те са потенциални посетители извън активния сезон. Този сегмент трябва
да бъде третиран не само като състоящ се от еднократни посетители, но като
такъв с потенциал – в случай, че успеем да превърнем техните културно-исторически посещения в навик. Младите хора са бъдещи родители, които ще
предадат и на бъдещите поколения интереса към културното наследство9.
Измененията в посещаемостта на музеите от областта за периода
2008 – 2013 г. са представени подробно в Таблица 210. Най-важен положителен
момент се явява сравнението между посетителите за 2013 г. и предходните календарни години. Посетителите на музейната мрежа в област Шумен за 2013 г.
бележат ръст от 25 438 души сравнение с предходната година. Това се дължи
най-вече на започналите положителни промени към модернизация, организация на временни гостуващи изложби и по‑голяма медийна популярност.
Таблица 2
Сравнителна таблица – РИМ – Шумен
Сравнение по

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Брой посетители

82825

99361

95788 101566 89936 115374

Организирани изложби

31

20

35

31

28

58

Попул. радио и
телевизионни предавания,
публикации в медии
Изнесени беседи в
експозиции
Лекции в кръжоци, у-ща,
университетски общности

125

181

146

228

181

251

549

275

1313

1016

1044

1182

48

15

223

39

68

139

Източник: Регионален исторически музей – Шумен – архивни документи

Измененията в посещенията на музейните институции под „шапката“ на
Регионалния исторически музей – Шумен в периода 2008 – 2013 г. са представени нагледно посредством Фигура 1. Най-нисък брой посещения са отбелязани
през 2008 г. и 2012 г., а най-висок ръст на посетителите на музейните институции в региона има през 2013 г.
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Фигура 1.
Изменение на посетителите в РИМ – Шумен в периода 2008 – 2013 г.

Като част от маркетинговата стратегия на музейната мрежа в област Шумен е проведено и анкетно проучване. Анкети са изпратени в различни градове
(Габрово, Варна, Шумен, Трявна) из страната, като главна цел на проучването е
да се определи какви са очакванията на потенциалните потребители на музейния продукт. Интересен и важен за бъдещите дейности на музейната мрежа е
въпросът какви са промените, които музеите в страната трябва да предприемат, за да се увеличат посещаемостта и привлекателността им. За мнозинството
от анкетираните две са най-належащите промени, които трябва да бъдат приложени. На първо място, това е провеждането на ефективна ПР кампания с
цел популяризиране на културно-историческото наследство и промотиране на
музейните дейности и мероприятия пред широката публика. На второ място,
анкетираните изразяват желание да се подобрят значително битовите условия
в музейните сгради в България (осветление, отопление, достъп за хора с увреждания).
Втори интересен момент от анкетното проучване е, че въпросът колко
пъти сте посещавали музей през последната година, отправен към студенти от
Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и Икономически
университет – гр. Варна, води след себе най-вече отговора само един път.
4. Проблеми на музейната мрежа в област Шумен от гледна точка на отговорния туризъм.
Участието на България в изпълнението на стратегията „Европа 2020“ и реализацията на обявената нова туристическа политика на ЕС изправя българския туризъм пред редица предизвикателства. Основна цел за туристическата
индустрия в страната ни става насърчаването на развитието и практикуването
на устойчив, отговорен и качествен туризъм. Развитието в тази насока чрез
ефективното използване на новата консолидирана рамка следва да подпомогне
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и промяна на имиджа на България на чуждестранната сцена като нискокачествена дестинация11.
Културният туризъм, който се явява едно от най-перспективните направления в сферата на туризма, има огромен потенциал да допринесе за прилагането на отговорен и качествен туризъм. Музеите като основни „инструменти“
на културния туризъм играят ключова роля за съхранението и интегрирането
на културно-историческото богатство. В различните си видове те пораждат
както положителни, така и отрицателни влияния, свързани с околната среда,
социалната култура и икономиката.
Целта тук е да се определи кои принципи на отговорния туризъм са нарушени в музейната мрежа в област Шумен.
Многообразието на музейната мрежа в региона се обуславя от включените в нея музейни обекти от различно естество. Всеки един от тях сам по себе
си представлява културна организация, която се грижи за издирването, изучаването, опазването и представянето на културни ценности с познавателна,
образователна и естетическа цел. В тази връзка отговорността на музеите в
областта е особено важна, имайки предвид, че на територията на Шуменска
област е заложено огромно културно-историческото наследство, имащо пряко отношение към културния туризъм в частност. За жалост, тази функция на
музеите в региона се оказва недоразвита (или развита на етап неотговарящ на
съвременните изисквания) и проличават редица проблеми в този аспект.
Туристическата индустрия е индустрията, която има най-голямо взаимодействие с чуждестранни туристи. Поради това тя носи и най-голяма отговорност за имиджа на страната ни в чужбина и за нейното позициониране като
отличима и специфична туристическа дестинация сред останалите европейски
дестинации. Нейна основна задача е и да съхранява и представя по възможно
най-добрия начин културно-историческото наследство на България. Сградите
на музейните институции и фондохранилищата в област Шумен обаче се характеризират с остаряла материално-техническа база – климатизация, осветление, отопление, експониране на изложби. Всичко това е фактор, който влияе
върху възможността за адекватно съхраняване на движимите културни ценности и по този начин се нарушава основната практика на отговорния туризъм за опазването на наследството. Естествено мерки за отстраняване на тези
условия се предприемат поетапно, но отлагането на проблемите в течение на
времето изискват и по дългото им решаване в перспектива.
В допълнение се наблюдават проблеми и от гледна точка на битовите условия – отопление и осветление. Това от своя страна има негативен ефект върху
жизнения стандарт на служителите, тъй като условията на труд са неприемливи.
Отговорният туризъм включва подобряването на достъпа до дадената
индустрия, както и популяризирането и повишаването на образованието и
съзнанието за устойчиво развитие на всички заинтересовани лица. На пръв
поглед изпълнението на тези дейности следва да бъде безпроблемно предвид
факта, че образователната функция се явява основна за музеите по дефиниция.
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Въпреки предприетите мерки на този етап ще е нужно време за създаването
на навици у подрастващите и извеждането на музейните институции в област
Шумен извън музейните зали „на открито“ и приобщаване и създаване на интерес в младите шуменци към историята на родното място и страна, към съхраненото в града културно-историческо наследство.
Пряко с въпроса за популяризирането на музеите в региона е свързана и
ефективната маркетингова стратегия, което обуславя недостатъчната публичност на музейните дейности, касаещи музейни мероприятия и водещи до превръщането на музейната мрежа в област Шумен в център на културния живот
в региона. Отчитането на определен брой посетители само като факт и не обръщането на внимание на целевите сегменти е слабост, която следва да бъде
преодоляна с времето. Сега създаваното музейно лоби, което е в състояние да
рекламира и да „говори“ за културното наследство в региона и по този начин
да увеличава посетителския интерес също е част от маркетинга на музейната
институция.
Остарялата инфраструктура се явява следващ проблем на музейната мрежа в област Шумен в контекста на отговорния туризъм (най-вече това е видимо
в два от обектите – село Войвода и село Ивански). Това влиза в противоречие
с важното условие музейните институции да подобряват достъпа на отделните индивиди до индустрията, като в същото време да намаляват до минимум
отрицателните екологични и социални въздействия. Тук говорим предимно
за музеите на открито, които се характеризират с недостатъчна, остаряла и на
много места зле поддържана в туристическо отношение инфраструктура. Това
е в противоречие с търсения през последните години от масата туристи качествен, „без грешки“ туризъм и, разбира се, води до намалена посещаемост
от тези туристически сегменти, които имат високи очаквания към цялостния
туристически продукт.
Отново разисквайки качествения туризъм и качествения цялостен туристически продукт, тук проличава още един недостатък на музейната мрежа в областта. Това е липсата на модерна настанителна база, както и липсата на инвестиции в нейното подобряване. Средствата за подслон и местата за настаняване
са незначителни (изключение прави само областният град Шумен и отчасти
Мадара), а категоризацията на хотелите е ниска и в редки случаи надвишаваща
три звезди. Това води след себе си краткотрайни посещения и ниски приходи
за местната икономика.
Когато става дума за отговорен туризъм, е важно да се гарантира устойчиво икономическо развитие на дестинацията. Тук темата, свързана с финансирането, излиза на първо място. Основна грижа за региона е недостатъчното
осигуряване на средства от държавата и общината с цел ефективното и пълноценно функциониране на музейната мрежа. Проблемът се задълбочава и от
факта, че липсва интерес в частния бизнес да финансира и влага инвестиции в
музеите. Това допълнително възпрепятства музеите да изпълняват ефективно
своите функции по популяризиране и съхраняване на културно-историческото наследство.
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Важно е да бъде изведен проблемът, свързан с интереса към музейните
експозиции и посещаемостта на музейната мрежа в региона. Създаването на
културна чувствителност и пораждането на ползотворна връзка и уважение
между туристи и домакини е важен момент в прилагането на отговорни туристически практики. Факт е, че посетителите на музеите в област Шумен през
последната година бележат значителен ръст в сравнение с предходните години, но за да бъде тази тенденция запазена, редица фактори трябва да бъдат
променени. Тук се включва съвкупността от предизвикателства, пред които
музеите в Шумен и региона са изправени – малкото на брой ПР кампании и
недостатъчният маркетинг, лошата инфраструктура. Ако музеите в региона
искат повторна посещаемост, за целта трябва да се развият качествени продукти, които отразяват и допълват дестинацията, необходими са положителни
преживявания на интелектуално, емоционално или духовно ниво, оставящи
много по‑трайни спомени на туриста. За съжаление, съществуващите обществени настроения не подпомагат дейността на музеите, културата и изкуството
предизвикват най-слаб интерес у туристите не само в област Шумен, но и в
България като цяло.
При отговорния туризъм ключов момент е прилагането на практики, които
подпомагат развитието на останалите участници в локалната макроикономика
с цел постигане на устойчивост в развитието. Така се постига една ефективна
социална ангажираност и ползотворно сътрудничество, за да се утвърди положителният имидж на дестинацията. В този смисъл сътрудничеството между
музейната мрежа в област Шумен с туроператори и туристически агенции има
потенциал да бъде изключително ползотворно, но подобни взаимоотношения,
за жалост, са сведени до минимум. Това води след себе си негативни последици за образа на региона на туристическата сцена и съответно се явява една от
причините за по‑ниска посещаемост на обектите.
В заключение, смея да твърдя, че има множество предизвикателства пред
музейната мрежа в област Шумен. Прилагането на отговорни туристически
практики се оказва трудна задача, а културният туризъм не съумява да използва своя пълен потенциал за повишаване на конкурентоспособността на региона на туристическата сцена.
В същото време обаче съществуват множество възможности за развитие
на туризма на регионално, национално и международно равнище. Подсигуряването на устойчивост в развитието и управлението на музеите в областта би
довело до постигане на баланс на икономическите, социалните и екологичните
интереси на обществото, обогатяване на туристическото предлагане и би направило туристическия продукт по‑ конкурентоспособен. Това от своя страна
ще създаде средства и способи за привличане на туристи и съхраняване на тяхната привързаност в бъдеще.
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АРХЕОЛОГИЧЕСКО СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА СТАРИНА“ –
ШУМЕН И ДЕЙНОСТТА МУ ПО ОПАЗВАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО (1924 – 1928 Г.)
Стела Славчева
ARHEOLOGICHESKO SDRUZHENIE „BALGARSKA STARINA“ –
SHUMEN I DEYNOSTTA MU PO OPAZVANE I POPULYARIZIRANE
NA KULTURNO-ISTORICHESKOTO NASLEDSTVO (1924  – 1928 G.)
ARCHAEOLOGICAL ASSOCIATION „BULGARSKA STARINA“ –
SHUMEN AND ITS ACTIVITY FOR THE PRESERVATION AND
POPULARIZATION OF THE CULTURAL AND HISTORICAL
HERITAGE (1924 – 1928)
Stela Slavcheva
Abstract. The report aims to examine the activities of the association „Bulgarska starina“ – Shumen, and
more specifically the preservation and discovery of the cultural and historical heritage in the first Bulgarian capitals
Pliska and Preslav, as well as in Madara. One of the main tasks of the association is the unveiling of new antiquities
and maintenance of the already discovered historical monuments.

„Паметниците в Плиска, Мадара и
Преслав са най-мощното средство да се
въздейства върху родолюбивото чувство на
народа, и особено на младото поколение.“1

Настоящата статия представя дейността на археологическо сдружение
„Българска старина“ в първите четири години от неговото съществуване. Тя
разкрива отделни моменти от работата на последното, свързана с разкриване и
популяризиране на културно-историческо наследство в Мадара, Плиска и Преслав. Разкрива взаимодействието между дружеството и отделните институции
в страната, обединени около една кауза – опазване и популяризиране на старобългарски паметници.
На територията на Шумен и до днес се съхранява богато културно-историческо наследство. То обхваща нематериалното и материалното, недвижимо и
движимо наследство като съвкупност от културни ценности, които са носители на историческа памет, национална идентичност и имат научна или културна
стойност2. Опазването на тези паметници има съществено значение за самосъхранението на националната ни идентичност.
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С цел разкриване и популяризиране на старините започва да работи основаното преди 90 години археологическо сдружение „Българска старина“. По
почин на Карел Шкорпил на 23 март 1924 г. в град Варна се свиква събрание от
любители и почитатели на историческите паметници от Варна, Шумен, Нови
пазар, Плиска (Абоба) и Преслав. На него Шкорпил чете своята „сказка“ „В
защита на старините в България“, която по‑късно отпечатва в книжно тяло. В
него, освен че се излага окаяното състояние на старините в Плиска, Преслав и
Мадара, се препоръчва да се основе едно археологическо сдружение, което в
съгласие с народния музей – София да си постави за цел да продължи откриването, възстановяването, пазенето и украсата на историческите паметници.
Да създаде условие за посещаване на народните паметници, както и да приучи
българския народ, най-вече младото поколение, да почита и пази паметниците
от своето славно минало. Тази идея единодушно се приема от всички членове
и се поставят основите на археологическо сдружение „Българска старина“. За
седалище се определя гр. Варна3. Поради активността на шуменските членове
и близостта на града до старините, през 1926 г. седалището се мести в Шумен.
Уставът на новоучреденото се приема и утвърждава от Министерство на Народното Просвещение със заповед № 2454 от 8 юли 1924 г4. Изменен и допълнен през 1936 г.
Начело на сдружението като почетен председател е избран Варненски и
Преславски митрополит Симеон, а председател е Карел Шкорпил. През 1926 г.
сдружението има следното управително тяло: председател – полковник Куцаров, секретар – Иван Моллов, касиер – Илия Силвестриев. Членове: протойерей Иван Дочев, Юрдан Господинов, Костантин Танев и по един представител
от Варна, Разград и Мадара5. Участието на ерудирани личности в управителното тяло на сдружението подчертава амбициозната задача, което то си поставя, а именно опазване и популяризиране на историческото ни наследство.
Отдадени на нея с постоянство, честност и любов, основателите и членовете
на дружеството активно се заемат с основната си цел. Впечатление в архивните документите прави присъствието на военни лица в управителното тяло,
визирайки хора от 3‑та инженерна дружина при почистването на старините,
изграждане на пътища, хижи и др.
За да се контролира дейността по места, към сдружение „Българска старина“ се основат местни комитети, които работят заедно с основното сдружение
по проучване историята на старините и тяхното опазване. Такива са Мадарско археологическо дружество „Мадарски конник“, Археологическо дружество
„Тича“ – Преслав и др. В първата година от основаването дейността на сдружението е повече организационна. Поставят се въпроси, свързани със състоянието на паметниците до момента и по‑нататъшната дейност на сдружението
относно тяхното състояние. При съгласуване действията между трите институции – Народен археологически музей – София, Българския археологически
институт и сдружението „Българска старина“, се допринася за разкриването,
опазването и благоустрояването на старините. Като една от важните задачи,
стоящи пред сдружението, е да популяризира известните и важни старини и
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народни паметници, като основното внимание е насочено към първите български столици.
Голяма заслуга за интереса на туристите към паметниците на културата от
Първото и Второто българско царство имат не само многобройните статии,
излезли на страниците от периодичния печат, но и на обстоятелството, че дружествените членове изнасят беседи, уреждат събори и популяризират българското минало, тъй като това е и една от целите на сдружението, вписана в чл.
2, т. Г от Устава: „да урежда народни събори на историческите места в Източна
България6“.
Така на 15 май 1924 г. в старопрестолна Плиска се организира първият такъв народен събор. Интересът към него и старините е изключително голям.
Присъстват хора от всички краища на страната. Тук именно членовете на
дружеството се сблъскват с първия наболял проблем – нуждата от постройки
за жилища на пазачите, ръководителите на разкопки и не на последно място
сграда-подслон за посетители. Поради големия интерес към старините, още
в първите години от живота на сдружението членовете му поставят въпроса
за изграждане на хижа, която да служи за нуждите на туристите. Също така
се приема идея за изграждане на стая за пазач на старините, както и място за
съхранение на намерените археологически материали. С финансова помощ за
реализиране на идеята за хижа се включва Селското общинско управление в
село Марково, което изпраща сума от 500 лева,7 предвидени в техния бюджет
за постройка на Археологическа туристическа хижа. Единодушно взема решение за основно почистване около откритите старини, дворци, черкви, кулите
и портите в Плиска, украса и обособяване на една „Народна градина“ (парк)
около тях. Големи грижи се полагат за залесяване и украса на парка. Един от
важните въпроси, стоящ пред членовете на сдружението, е въпросът, свързан с
отчуждаването на земите около старините в Плиска. След тяхното отчуждаване ще се даде възможност за системно археологическо проучване, както и да се
пристъпи към изграждане на музей, необходим за експониране и съхраняване
на откритите археологически материали.
Подобни са проблемите, които стоят и за запазване старините в Преслав и
около скалния релеф в Мадара. Поради тази причина членове от сдружението
изготвят законопроект, който да бъде представен пред Министъра на Народното просвещение чрез Народния музей, за да може да бъде внесен на сесия на
Народното събрание8.
Мадарското дружество устройва ред мероприятия с цел популяризиране на своите ценности. В това число общоселски събори, на които членовете разясняват дейността си и търсят съмишленици в своите начинания. Една
от техните идеи е Мадара да се превърне в „Българския Йерусалим9“, където
множество посетители, особено младите – подрастващото поколение, ще се
запознаят с величието България. Членовете на дружеството съвместно с населението на Мадара не жалят сили и средства за реализиране на идеята. Това
ясно проличава от направения през 1926 г. отчет, в който се излагат дейностите
по опазване на паметниците. С помощта на 3‑та инженерна дружина в Мада-
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ра се изграждат пътна инфраструктура, каменни мостове и пътека с железни
перила по отвесната скала над „Конника“. За реализирането на посочените
по‑горе цели дружество влиза във връзка с министерства, Св. Синод, държавни, църковни учреждения, научни институти, кредитни кооперации и всички,
имащи отношение към опазване и популяризиране на културното историческо
наследство в Мадара и двете български столици. Парични постъпления в касата на сдружението постъпват от членски внос на редовните и спомагателните
членове, от продажба на издания, брошури и картички, свързани със старините, и не на последно място – парични постъпления от отделните общини, които
започват да отделят средства от бюджета си в помощ на сдружението.
В началото на 1925 г. представители на сдружението се заемат с организиране и провеждане на всенародно тържество в Преслав по случай годишнина от смъртта на цар Симеон. В тази връзка, комитетът взема решение за
изграждане на мост „на колци“10 до запазените устои от Омуртагов мост на
река Камчия. За изграждането му с разрешение на Министерство на Земеделието и Държавните имоти под № 393911 сдружението използва дървен материал
от Преславската държавна гора. Направата му се дължи на 3‑та Инженерна
дружина под ръководството на командир подпоручик Петров. Тяхната задача
се изразява основно в почистване на мястото и подготовка за изграждането на
моста. С помощта им се изгражда пътят от него до Патлейна. Мястото е украсено с площадки и скамейки за почивка на пътници, туристи. Новият мост се
намира до стария такъв, изграден през 821 г. от хан Омуртаг. Надписът на моста се изработва от учителя Димитър Вичев. 12 На 8 ноември 1925 г. мостът тържествено се открива. Това родолюбиво дело не остава встрани от случващите
се в страната събития. То намира отзвук на страниците на вестник „Народна
борба“. В бр. 25 от 11 ноември 1925 г.13 на първата страница има посветена цяла
статия за откриването на Омуртагов мост и неговото значение за българския
народ и история. Постройката се извършва безплатно с труда на 3‑та инженерна дружина, както и голяма част от материала, необходим за изработването, е
доставена безплатно от местното население, включено в неговото изграждане.
За времето от 11 май до 30 септември 1927 г. в старините в гр. Преслав са
открити източната и северната част от основите на двореца със северните входове. Разкрита е пъстра колона, макар и счупена, отбелязана в доклада, както и
части от мраморни капители и базиси. Открита е и множество керамика. Всички тези разкрития са стриктно вписани в доклада на Симеонов до председателя
на „Българска старина“, директора на народния музей – София и съответно до
председателя на Археологическо дружество „Тича“14. И тук неизменен помощник в дейността на сдружението се оказват военните, които не жалят своя труд
за реализиране на дейността
С цел популяризиране на историческите места и паметниците на 15 май
1927 г. членове на сдружение „Българска старина“ и местният клон „Мадарско
археологическо дружество“ организират в подножието на скалния релеф в Мадара голям Народен събор. За тези тържества започват големи приготовления.
Пуска се в движение специален увеселителен влак15, в който пътниците, пъту-
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ващи до Мадара, се ползват с 50 % намаление16. На така организирания събор,
специален гост е цар Борис III, който лично произнася слово, възхваляващо
дейността на членовете и величието на местността. Вероятно запленен от магията на вълшебна Мадара, царят по‑късно се отказва от дарената от кмета на
село Мадара земя в полза на дружеството. На това мероприятие присъстват и
други гости – Н. Високопреосвещенство Варненски и Преславски митрополит
Симеон е един от тях. Разпратени са покани до министерства, военни учреждения, окръжния управител на града, видни граждани и представители на градската администрация. Присъствието на царя като гост само по себе си говори
за отношението на българския монарх към старините. Мероприятието минава
при изключителен интерес след всичко, направено от сдружението с цел разкриване и популяризиране на старините17.
За организираните юбилейни тържества по повод годишнина от смъртта на цар Симеон в град Преслав през 1928 г. се избира специална комисия с
представители: К. Шкорпил от сдружение „Българска старина“, Иван Моллов,
Ю. Господинов, архитект Рашенов от Народния музей, шуменският окръжен
архитект Марков, представител на Шуменската окръжна постоянна комисия
Силвестриев, шуменският окръжен управител, председателят на шуменската
постоянна комисия, началникът на шуменския гарнизон, кметът на гр. Преслав господин Бояджиев. Така излъчената комисия е натоварена да изработи
програмата по тържествата, както и да координира дейността с комитета в гр.
София. Отново в тази връзка сдружението взема решение за изграждане на
музей-паметник в град Преслав18, който да бъде готов за предстоящото тържество. Предложението на комисията е музеят да се изгради на мястото на стария
град, на височината между Гьобекклисе и северозападния ъгъл на вътрешната
стена. Предвижда се постройката да бъде просторна с обширни зали, стаи за
работа и проучване на старините. Изграждането на такъв музей-паметник ще
засили интереса и ще онагледи впечатленията на посетителите, които наред с
останките ще имат възможността да се запознаят и с намерените на място археологически материали.
През 1928 г. се разкрива „Симеоновата златна черква“, която според изследователите прави силно впечатление и задоволява амбициите на сдружението
да представи по‑достойно старобългарските паметници по време на „Симеонови тържества“. Черквата се разчиства, а под ръководството на музейния архитект Рашенов зидовете се заздравяват и реставрират19. От протоколите на
дружеството впечатление прави, че навсякъде членовете изтъкват ролята на
исторически паметници за възпитанието на младото поколение.
Юрдан Господинов, който извършва археологически разкопки в Преслав,
предлага да се обърне внимание на инфраструктурата на града, водеща до старините. Също така отправя предложение до председателя на сдружението да
се поставят трайни знаци, показващи границите на външната и вътрешната
крепост, както и възобновяване на манастира на цар Борис, който е от историческо значение: „Защото по този начин – както пише в доклада си Ю. Господинов, само като се направят обитаеми и поклоннически народните ни памет-
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ници в Плиска, Мадара и Преслав, можем тогава да очакваме с по‑голяма вяра
едно гордостно и съзнателно родинолюбие от страна на нашата младеж“20.
Всички открити археологически и етнографски материали в Плиска, Мадара и Преслав се съхраняват в съответните археологически дружества в района на сдружението, каквито има във Варна, Шумен, Разград, Преслав, Мадара,
Плиска и новооснованото в Нови пазар и с. Марково21. Поради тази причина
и новооткритите от иманяри каменни статуи от село Ендже постъпват на съхранение в Окръжния музей в град Шумен. Днес т. н. „каменни баби“ могат да се
видят в залите на РИМ – Шумен.
С цел популяризиране на старините, дружеството издава картички, брошури, списания, свързани със съответните. Такива са „Първата българска
черква“ в Преслав, „Омуртагов мост“ – посветени на откриването на моста.
Книжно тяло излиза и с речта на проф. Гаврил Кацаров „Мадара и Плиска“.
Предвижда се издаване на кратко илюстровано списание, свързано с първите
български столици – Плиска, Преслав и култовото светилище – Мадара. Тези
рекламни материали целят да улеснят посетителите относно информация и
достъп до паметниците.
Всички дейности на археологическо сдружение „Българска старина“ през
разглеждания период дават изобилен материал относно старобългарската култура. Непрекъснатото сътрудничество с Народния музей – София и съдействието между членовете на сдружението с различните културни институти
водят до осъществяване на целите, залегнали в техния устав. Независимо от
ограничените си финансови възможности, за миг не спират подетото дело.
Разкриване, проучване и популяризиране на българските светини – тези цели,
залегнали в техния устав, за миг не отстъпват пред трудностите, пред които се
изправят членовете на сдружението.
В заключение можем да кажем, че изложеният дотук материал съвсем не
изчерпва цялостната дейност на сдружение „Българска старина“. На територията на Шуменска област и до днес се съхранява богато историческо наследство. За запазване на старините и тяхното благоустрояване и украса е нужна
подкрепата на целия български народ. Нужно е да тачим и почитаме оставеното и съхранено през вековете историческо наследство.
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ОПАЗВАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНОТО
НАСЛЕДСТВО В С. КЮЛЕВЧА, ШУМЕНСКО
Бета Хараланова
OPAZVANE I POPULYARIZIRANE NA KULTURNOTO
NASLEDSTVO V S. KYULEVCHA, SHUMENSKO
PRESERVATION AND POPULARIZATION OF THE CULTURAL
HERITAGE IN THE VILLAGE OF KYULEVCHA, SHUMEN REGION
Beta Haralanova
Abstract. Kyulevcha is an old Bulgarian village, 20 kilometers away from Shumen and 3 kilometers away
from „Madara“ National historical and archaeological reserve. Today its population is less than 400 residents who
remember their past and do everything possible to preserve the cultural and historical heritage, associated with
the village. The beauty of the village is due to the beautiful nature, the majestic cliffs surrounding it, the preserved
and partly restored old houses, one of the oldest churches in the territory of the Shumen region. Consequently, from
the beginning of the 90‑ies in the village the so- called „rural tourism’ began to develop. The first house that started
to welcome mainly foreigners, in front of whom Bulgarian banitsi were baked, traditional dances from Kyulevcha
were played, songs of the amateurs from the community center were sang, was the homestead „Elena“. Gradually
in the business started to enter owners of other houses- guest-house „Ray“, guest house „Pri Bai Rusi“, Houses of
Dragievi, house „Ralitsa“, hotel „Eco Bulgari“, etc. Each one of them now tries to diversify the vacations of the guests
though special tourist routes, by providing fishing, with many songs and dances, performed by the local women.
The Regional Historical Museum – Shumen also works for the preservation of the rich cultural and historical
heritage of the village. In two consecutive years the museum organizes complex expeditions in order to study the
past, customs and festivals of the population. The most important thing is that since 2009 a complex expedition
has been held in the village of Kulevcha, Ukraine, home of descendants of the migrated after the signing of the
Treaty of Adrianople (1829) Bulgarians from the village of Kyulevcha, Bulgaria. „Two villages- one nation“- that is
how historians were able to explore and preserve the cultural and historical heritage of the Bessarabian Bulgarians. At the same time they manage to bring and repeatedly show the students from club „Bulgarian Hearts“ the
village of Kulevcha. These students had the opportunity to meet the home village of their ancestors.

Опазването и популяризирането на културното наследство са сред основните фактори за развитието на културния туризъм. Ефективното използване
на културното наследство, без да се нарушава неговата физическа стойност,
все повече се превръща в цел на европейските политики, свързани пряко и с
културния туризъм. От друга страна, важна роля за развитието на туризма, в т.
ч. и селския, играе и взаимодействието между културния и природния фактор.
И на трето място ролята на ключов фактор в опазването и популяризирането
на това наследство заемат музеите. Тези именно фактори и политики са доказателство, че културното наследство изпълнява ролята на изключително важен
ресурс за развитие и икономически просперитет. Независимо че в България
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културният туризъм е все още на ниско ниво и липсва ефективна връзка между
„култура“ и „туризъм“, все пак смятам, че наченките на това взаимодействие са
налице и вече има достатъчни места в страната, които доказват това твърдение.
В такъв аспект искам да ви запозная с опазването и популяризирането на
културното наследство в с. Кюлевча, Шуменско.
Село Кюлевча е старо българско село, отстоящо на 20 км от Шумен и на 3 км
от НИАР „Мадара“. Днес населението му е под 400 жители, които не забравят
своето минало и правят всичко възможно да съхранят културно-историческото наследство, свързано със селото. Красотата на селото се дължи на чудесната
природа, величествените скали, които го заобикалят, в запазените и отчасти
реставрирани стари къщи, в една от най-старите съхранени църкви на територията на Шуменска област. Именно тези благоприятни географски условия и
богатото минало дават възможност на населението да развива широка дейност,
свързана със съхраняване на културно-историческото наследство – т. е., развит
селски туризъм с използване на редица форми от съхранения местен фолклор,
обичаи и нови форми за развиване на селски туризъм – риболов, туристически
маршрути, свързани с историческите места, екотуризъм и т. н.
Освен природните дадености, с. Кюлевча има и богато историческо минало и съхранено културно-историческо наследство. За името на селото има различни легенди и предположения, но най-разпространено е мнението, че названието на селището произлиза от тюркски корен – кюл – пепелище. В близост
до селото, а и в самото село има регистрирани редица паметници от различни
епохи – тракийско антично селище, отстояло на 2 км от селото в м. Гръцка сеч,
тракийски некропол, открит пред самата читалищна сграда, където са се извършвали погребания чрез трупоизгаряния, едно антично селище на 1 км източно от селото, както и късно антично селище на един км северно от селото.1
Средновековното съществуване на селото е подкрепено от обилната запазена
все още топонимия.
По време на Руско-турската война от 1828 – 1829 г. в района на селото са се
водили ожесточени битки, а руският главнокомандващ ген. Дибич квартирува
там.
На 14 септември 1829 г. е подписан Одринският мирен договор. В една от
клаузите му е даден 18‑месечен срок, в който християните, поданици на Османската империя, имат право да продадат имуществото си и да се изселят безпрепятствено в Русия (чл. ХІІІ). Резултат от тази клауза на договора е най-голямата изселническа вълна на българи към Бесарабия. Тогава основната част от
емигрантите са от източната част на Стара планина и Тракийската низина. От
1828 до 1830 г. по Дунава в Крим и други райони се преселват около 130 – 140 000
души. Основават се 26 села. Броят на преселниците в Буджак през 1831 г. достига 77 000 души. В резултат на масовото преселване от 1829 – 1830 г. в Бесарабия
са образувани нови селища. Към края на 1830 г. в с. Кулевча, Саратски район,
Украйна пристигат първите преселници от шуменското село Кюлевча2 Именно с техни наследници жителите на днешното с. Кюлевча поддържат ежегодни
приятелски връзки.

158

Бета Хараланова

В с. Кюлевча са родени и израсли редица известни личности като: Крум
Малев – опълченец, а след Освобождението учител в гр. Варна, създател на ученически хорове и първия катедрален хор във Варна, съставител на учебници,
събирач на стари народни песни; Димитър Маринов Митев – следвал медицина в Монпелие, Франция, ръководител на Катедра по болнична хирургия към
ИСУЛ, водач на българската бригада в Северна Корея (1955 – 1956)3; Ганчо Стоянов – председател на градския съвет в Шумен (1948 – 1952)4 и др.
Населението на селото днес се гордее със запазената църква, построена
през 1857 г. Тя е най-забележителният паметник на възрожденската архитектура в околността и най-ранният от всички православни храмове в Сърта. Доскоро в селото имаше и основно училище, което е открито в края на ХІХ в., но
за съжаление, днес е затворило врати поради липса на деца. Остава да действа
читалището, в което жените от селото репетират и изнасят концерти, организирани във фолклорна група. Тук се намира и малка музейна сбирка, отразяваща преди всичко бита на кюлевчанлии.
Спрях се малко по‑подробно на историята на Кюлевча, защото, стъпвайки
на нeя, днес в селото се развива селски туризъм, който освен всичко и разпространява и културно-историческото му наследство.
Началото е поставено през 1992 г. от Фирма „Георгиев турс“. В двор с малка постройка, приличаща по‑скоро на плевня, сем. Георгиеви построяват една
прекрасна къща във възрожденски стил, в която започват да посрещат преди
всичко чужденци. Двора го превръщат в китна градина. Собственичката, дългогодишна служителка в бившия Балкантурист, човек с опит в туристическия
бранш, успява бързо да разработи създадения от семейството чифлик „Елена“.
В чифлика на Елена и Георги Георгиеви посрещат по стар български обичай
с пита и сол. Предлага се баница, направена от кюлевчански баби с домашни яйца, мляко и сирене, черпи се и с българска ракия. Жените от местната
фолклорна група „Кюлевчански баби“ показват обичаите „седянка“ и „бабуване“, пеят песни и играят с гостите български хора. Всяка от тях показва своята
сръчност, като на място се тъче рогозка, друга – преде, трета – разточва кори
за баница. Разговаряйки със собствениците по време на експедицията, която
проведохме в селото, разбрах, че управлението на такъв бизнес изисква много
усилия, лишаване от свободно време и преди всичко желание за работа: „Ежегодно измисляме нови форми за развлечение на туристите. Намерихме каручка, с която ги возим от площада до къщата, поставихме старинна пощенска
кутия, в която гостите могат да пускат до своите близки специалните картички,
които сме приготвили и които се ангажираме да изпратим до родните им места“ – разказва Елена Георгиева и продължава: „През първата година (1992 г.)
дойдоха една-две групи, а десет години по‑късно през 2002 г. имахме по 2000
човека. И местните хора, особено бабите, са доволни, защото им създавахме
работа. Постепенно, когато кризата настъпи, тя се почувства и в туристическия бранш и работата намаля.“5 Но причината не е само в кризата. През тези
години в близост до морето се появяват нови обекти, които приемат чуждестранни туристи.
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А в самото с. Кюлевча започва да се развива селският туризъм. Реставрират се къщи, които се превръщат в къщи за гости – къща за гости „Рай“, къща
за гости „При бай Руси“, Драгиеви къщи, къща „Ралица“, хотел „Еко булгари“
и др. За разлика от чифлик „Елена“, в тях се посрещат отделни семейства, компании с приятели или просто туристи, решили да разгледат както това чудесно
райско място, така и културно-историческото наследство, намиращо се в близост – Плиска, Мадара, В. Преслав и град Шумен с всичките си исторически
обекти. Всички изброени къщи предлагат удобствата на селския туризъм –
място за храна, добро обзавеждане на спалните и баните, някъде и басейни в
двора, но не и развлечения, които се предлагат на туристите в чифлик „Елена“.
Интересно замислен и реализиран е хотел „Еко булгари“ с управител Петя
Кръстева. Собствениците на комплекса не са местни хора, а варненци, влюбили се в природата и въздуха на с. Кюлевча. Техният хотел предлага екокултурен, алтернативен и медицински туризъм, всички стаи са бутикови, всяка е обзаведена в свой индивидуален стил, има ресторант за 120 места, конферентна
зала, външен отопляем басейн и един изключително поддържан и красив двор.
Но това, което е много важно, са отзивчивостта и добродетелността на домакините. Те не пожалиха средства да приемат на собствени разноски 16 деца от
бесарабското село Кулевча. За една седмица на децата им бе дадена възможност
да преживеят чудесна почивка в един истински рай, да се запознаят с родното
място на своите праотци, да почувстват духа на българщината. Такъв дарителски жест в днешно време рядко се прави, но при собствениците на „Еко
булгари“ то е факт.
Каква е ролята на РИМ – Шумен в съхраняване на културно-историческото наследство на селото? Отговорът на този въпрос е и поводът да напиша
съобщението си точно за това село Кюлевча.
В две поредни години музеят организира комплексни експедиции за проучване миналото на селото. Най-важното обаче е, че от 2009 г. провежда комплексни експедиции в с. Кулевча, Украйна, където живеят наследници на преселилите се след подписването на Одринския мирен договор от 1829 г. българи
от с. Кюлевча, България. „Две села – един народ“ – така историците успяват да
проучат и съхранят културно-историческото наследство на част от бесарабските българи. Едновременно с това успяха да доведат и разведат многократно
и ученици от Клуб „Български сърца“, с. Кулевча, които имаха възможност да
се запознаят с родното село на своите праотци и с културно-историческото му
наследство. Децата участваха в разговорите с местните хора, изнасяха подготвени от тях концерти и многократно накараха местните жители да се просълзят, като запяха песента „Ах, Кюлевча…“. Своите впечатления те споделиха и в
редица есета и стихотворения, които ни изпратиха в музея.
„Казвам се Аня Каланжова. Ученичка съм в 10 клас в Кулевченското средно училище. Говоря на красив и силен български език. Родна ми е българската
култура, защото нашето село Кулевча е българско село. За мен то е малка България, където ний говорим на великолепен български език“
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А Вадим Найдюк, ученик в 11 клас от същото село, написва стихотворение,
част от което публикувам тук:
…С родното село вълнуваща среща:
Кюлевча ни чака и ни посреща,
сълзи във очите, цветя и усмивки,
обиколки, беседи, гощавки, почивка.
Изнесохме ний в благодарност на хората
концертна програма красива и горда,
сълзи откровени блеснаха в зала –
за нас това чест е голяма и слава.
Българи сме, но живеем в Украйна,
по‑рано България беше незнайна,
сега с прародината ще се гордеем,
хоро ще играем и песни ще пеем.
Какви изводи могат да се направят от казаното дотук? На първо място съм
съгласна със становището на Румяна Михнева, която казва, че туристическите
проекти и програми за развитие трябва да дават положителни резултати при
минимални отрицателни последици за културното и природното богатство и
начина на живот на местното население и да отговарят на нуждите на туристите.6 Считам, че възможности за развитие на туризма и опазване на културно-историческото наследство в с. Кюлевча са налице. Но тези възможности би
трябвало да се свържат и с професионалната подготовка на предлагащите туристическа услуга, за да може всеки посетител на това прекрасно място да се
завърне поне още веднъж. Необходимо е да се потърсят и по‑интересни форми
за сътрудничество между музея в Шумен и кметството в селото, за да може още
по‑добре да се популяризира културно-историческото богатство на селото.
БЕЛЕЖКИ
Дремсизова-Нелчинова, Цв., В. Антонова. Каталог на археологическите паметници в Шуменски окръг. С., 1975, с. 28 [Dremsizova-Nelchinova, Tsv., V. Antonova. Katalog na
arheologicheskite pametnitsi v Shumenski okrag. S., 1975, s. 28]
2 Хараланова Б. Експедиция „България без граници“ в с. Кулевча, Украйна – непубликувани материали на клуб „Български сърца“. Библиотека Шумен: И те са българи (експедиции в с. Кюлевча, Украйна 2009 – 2010). (под печат) [Haralanova, B. Ekspeditsiya „Bulgaria
bez granitsi“ v s. Kulevcha, Ukraina – nepublikuvani materiali na klub „Balgarski sartsa“. Biblioteka
Shumen: I te sa balgari (ekspeditsii v s. Kyulevcha, Ukraina 2009 – 2010)] (pod pechat)
3 Хараланова, Б., Д. Руменов. Шуменци в националната история и култура. 199 биобиблиографии. С., 2008, с. 119 – 120 [Haralanova, B., D. Rumenov. Shumentsi v natsionalnata
istoriya i kultura. 199 bio-bibliografii. S., 2008, s. 119 – 120]
4 Хараланова, Б., Д. Руменов. Алманах на шуменските кметове 1878 – 2002., Ш., 2002, с.
74 [Haralanova, B., D. Rumenov. Almanah na shumenskite kmetove 1878–2002., Sh., 2002, s. 74]
1

Опазване и популяризиране на културното наследство в с. Кюлевча...

161

5 РИМ-Шумен, отдел ННИ, запис на с-во Георгиеви, с. Кюлевча [RIM – Shumen, otdel
NNI, zapis na s-vo Georgievi, s. Kyulevcha]
6 Михнева, Р. Социализацията на историческото наследство и образованието чрез
наследство. Сп. Българска наука, 2013, бр. 64, http://nauka.bg / [Mihneva, R. Sotsializatsiyata
na istoricheskoto nasledstvo i obrazovanieto chrez nasledstvo. Sp. Balgarska nauka, 2013, br. 64]

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН

Известия, книга 16, 2014

ПЪТЕВОДИТЕЛИ ЗА ВЕЛИКО ТЪРНОВО И
ОКОЛНОСТИТЕ ОТ ПЕРИОДА 1907 – 1944 Г.,
СЪХРАНЯВАНИ ВЪВ ФОНДОВЕТЕ НА МУЗЕЯ
Боряна Боянкинска
PATEVODITELI ZA VELIKO TARNOVO I
OKOLNOSTITE OT PERIODA 1907 – 1944 G.,
SAHRANYAVANI VAV FONDOVETE NA MUZEYA
GUIDEBOOKS FOR VELIKO TARNOVO AND
THE SURROUNDING AREA FROM 1907 – 1944,
STORED IN THE FUNDS OF THE MUSEUM
Boryana Boyankinska
Abstract. The current announcement presents guidebooks for Veliko Tarnovo and the surrounding area,
which are stored in the funds of the Regional Historical Museum – Veliko Tarnovo and are with a chronological
range from 1907 to 1944. The main features are described: author, content, publishing house, year of publishing,
etc. Based on the given data a summary for the tendencies in the development of this type of tourist guides is
prepared.

Настоящото съобщение има за цел да представи съхраняваните във фондовете на Регионалния исторически музей във Велико Търново пътеводители
за периода от Освобождението до 1944 г.
Думата „пътеводител“ има две значения. Според Тълковния речник от
1963 г., първото е „водач из пътя“, а второто е „книга-справочник с указания за
забележителни места и неща“. Целта на пътеводителите е да помогнат на посетителя в дадена държава, град или музей да получи нужната му информация.
За първи пътеводител в света се счита написаният през ХII в. „Кодекс Каликста“. Книгата съдържа препоръки към пилигримите, които вървят по пътя
на свети Яков – поклоннически маршрут, кръстен Камино, с дължина около
800 километра, водещ до гроба на светеца край Сантяго де Компостела. В петте
книги и двете приложения, с общ обем 225 листа, се описва подробно пътят,
тръгващ от Южна Франция и стигащ до град Сантяго де Компостела, подходящите места за почивка, нравите на местните хора и се дават куп полезни съвети.1
В свободна България в началото на ХХ в. се заражда организираният туризъм, чиято цел е да се посещават исторически, културни и природни забе162
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лежителности. В Търново през 1902 г. се основава туристическо дружество
„Трапезица“. През 1905 г. председателят на дружеството арх. Георги Козаров
подема инициативата за издаване на пътеводител за старата българска столица
Търново. За целта е създадена комисия от пет човека. Впоследствие с реализацията се заемат арх. Г. Козаров, чиято задача е да набави клишетата на картите, портретите, плановете и др., и Н. Г. Марков, окръжен училищен инспектор,
който трябва да напише текста. Те не само работят доброволно по неговото
написване, но и събират средства за издаването му. Това е първият в България пътеводител. За неговото издаване известният книговезец Иван Вителов
е натоварен със специална задача да проучи и достави най-хубавата хартия,
така че пътеводителят да не отстъпва на изработените в европейските държави
пътеводители.
На 22 август 1907 г. излиза от печат „Пътеводитель на гр. В. Търново и
околносьта му“ – модерно, съобразено с европейските тенденции в този жанр
издание (Обр. 1). В предговора авторите разкриват целта, която са си поставили: „Главната цел на туристическите дружества е да насърчават, разпространяват планинарството и туризма в България; да изучават прелестните кътове,
природните богатства на отечеството ни; да покровителстват, да поддържат
природните и историческите бележителности, като ги правят достъпни, да развиват любовта към тях. Местния туристически клон, ръководен от желанието
да улесни туриста, екскурзианта, любителя на природата и на историческите
забележителности, пък и всеки българин…. предлага настоящия скромен Пътеводител, попъстрен с художествени картини, портрети, скици, планове и
карта на окръга, всички изработени във Виенското ателие „Graphische Union“.
Обнародването му става факт благодарение на дарителския жест на Търновския окръжен съвет – 1000 лв., на Общинския съвет – 400 лв., на княз Фердинанд І Сакскобургготски, както и на неуморимите дейци на туристическото
дело Леон Филипов, Димитър Багрилов, инж. Христо Сапаров, арх. Георги Козаров, Петър Тереев, Екатерина Минчева и др.“ Приходът от продажбата на
пътеводителя ще се използва за изграждане на първия туристически клуб в
страната.
Този пътеводител се съхранява в Основния фонд на отдел „История
на българските земи ХV – ХIХ в.“ под инв. № 498 В / ТОМ Ст. кн., издание на
В. Търновското туристическо дружество „Трапезица“, отпечатан през 1907 в
печатницата на Х. Т. С. Фъртунов. Книжното тяло съдържа предговор, основен текст от 93 страници, приложения от 30 снимки, скици, една карта на Великотърновски окръг и завършва с 15 страници реклами. Книжката е с меки
корици и размери 15 – 23 см.
Изданието на пътеводителя, което притежава Регионалният исторически
музей, е подвързано с твърди корици заедно с друго издание на дружество
„Трапезица“ – „Ученишки пътувания“, състоящо се от 15 страници.
Основният текст на пътеводителя според съдържанието е структуриран в
10 раздела, като пет от разделите имат подраздели:2
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1. Името на града Търново
2. Основанието на града
3. Местоположението
4. Климатът на Търново
5. Старото българско Търново
– Трапезица
– Хисарът (Царювец)
6. Турско Търново
– Джамиите в Търново
– Църквите
– Зиналата стена
– Поминъкът на населението
– Напущането на града от турското население
7. Сегашно Търново
– Търново през Освободителната война и по‑сетне
– Населението на града
– Индустриални заведения в и около града
– Градът в хигиенично отношение
– Градът в просветително отношение
– Мъжката гимназия
– Девическата гимназия
– Дружества в града
– читалището „Надежда“
– Женското благотворително дружество „Радост“
– Градският дом
– Бюджетът на градската община
8. Исторически преглед на Търново
– Династията на Асеновците
– Династията на Тертеровците
– Династията на Шишмановците
– Търново след падането му под турците и след освобождението му от тях
– Заслужили на града и отечеството търновски граждани – Сефан
Стамболов, Георги Живков, Сава Муткуров, Христо Караминков Бунито, Иван
Панов Семерджиев, Христо Иванов Войводата, Колю Иванов Фичето, Хаджи
Славчо х. Паскалев, Хаджи Николи Минчев, Евгени х. Гергюва Кисимова, Евстати х. Николов Селвели, Петър Дапков, Ганчо Тодоров, Даскал Косю, Атанас
Цонев, Владиката Панарет Рашев, Иванка Ботева, Стефан Карагьозов
9. Околностите на гр. Търново
В този раздел се разглеждат манастирите: Килифаревски, „Св. Троица“,
„Св. Преображение“, старият град Nikopolis, село Арбанаси, Петропавловският
манастир и Дряновският манастир
10. Отиване в гр. Търново и разглеждане на забележителностите му
– хотели, ханища и такси за файтони
– реклами
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– Разписание и тарифи на българските държавни железници по линиите София – Плевен – Горна Оряховица – Търново – Варна, Русе – Горна Оряховица – Търново
В края на пътеводителя авторите предлагат примерен маршрут за разглеждане на града, като се започне от слизането на туриста на жп гарата и се премине през целия град, където са указани съответните забележителности и местата
за почивка.
Вторият пътеводител, който постъпи като дарение през 2011 г., е в библиотечния фонд на Регионалния исторически музей. Той е със заглавие на корицата „Книга за Велико Търново (Пътеводител)“. На заглавната страница е
изписано по‑подробно „Джебенъ пътеводитель – адресникъ на В. Търново и
околностьта“ Съставител е Александър Ст. Пенчев, издаден във Велико Търново в печатница „Ст. Фъртунов и сие“ през 1924 г., съдържа 76 стр. с мека
подвързия и размери 12,3 – 19,5 см. (Обр. 2).
Пътеводителят започва със съдържанието, което е по азбучен ред, а не по
поредността на представяне на разделите по страници. Следва преглед на литературата, използвана от съставителя, кратък преглед за Търново и целите,
които си поставя това издание: „Търново е велик по своето минало, Търново
е от значение за настоящето и бъдещето на българската държава – по това две
мнения няма. Като така, този скромен, наистина сега за сега град, трябва да
бъде изучаван и познаван от всекиго, а особено от българската младеж. Водими от това и предвид голямата празнота, която от ред години се чувстваше
и чувства от липсата на едно кратко описание – джобен пътеводител за града,
ние си дадохме труд да съберем най-необходимия материал за града и неговата
история, да го подредим и да го издадем под заглавие „Книга за Търново“, като
пръв опит в това отношение.“ В текста са поместени 7 бр. снимки, а на задната
корица е отпечатана картата на Търновски окръг.
В съдържанието са включени следните раздели:
• Разглеждане на града
• Местоположение
• Климат
• Малко история
• Старините Хисаря и Трапезица
• Църквите в Търново
• Да си спомним и за тях – 13 видни търновци
• Търновските благодетели
В този раздел са разгледани 18 благодетели, които със своите дарения са
допринесли за културното, просветното и социалното развитие на града и са
пример за подражание на своите съграждани.
• Къщата на „Куповица“, начало на постоянна картинна изложба в града
• Забележителни държавни здания
• „Надежда“ и „Радост“ (представят се читалище „Надежда“ и женското
дружество „Радост“)
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• Двадесетгодишен труд
В този раздел се разглежда двадесетгодишната дейност на туристическото
дружество „Трапезица“.
Разгледана е дейността и на други дружества, като Търновско есперантско дружество „LUMO“, акционерно дружество „Царевец“ и водния синдикат
„Янтра“, които са свързани с електрическото осветление в града, Колоездачното дружество, Промишлено търговско дружество, дружество „Здравец“, училище за изправяне на говора, държавна народна библиотека и др.
На стр. 44 е отделено място на дружество „Комитет за обществени нужди
и благотворителност“, чийто съосновател е съставителят Александър Пенчев.
Още на заглавната страница под заглавието е изписано, че половината от чистия приход на това издание е за комитета, по‑точно за издателски фонд. Комитетът е дружество, основано през 1922 г. с цел да се грижи за обединението
на търновското гражданство в областта на културата, обществената дейност,
благотворителността и икономическото развитие на града.
• Кооперации и синдикати
• Разни сведения
• Реклами
• Списък на телефонните постове във Велико Търново
Третият пътеводител се намира в Научно-спомагателен фонд „Най-нова
история“ под инв. № 778 ННИ-Л НСпФ със заглавие „Водачъ за старинить въ
В. Търново и околностьта“. Автори са Димитър Цончев и Тодор Николов, издание на Ст. п. Ралевски & Хр. Дамянов от В. Търново. Пътеводителят е одобрен
от Министерството на народното просвещение с окръжно № 24222 от 16 август
1933 г., отпечатан в търновската печатница „Отец Паисий“ през същата година.
Кориците са изработени от Ив. Вълчанов. На лицевата страна на корицата е
изобразена Малката порта на крепостта Царевец, на задната корица е изобразен печатът на Асен I, а на първа страница – винетка, която изобразява сокола,
изрисуван върху дъното на глинен съд, намерен на Трапезица. Пътеводителят
е с мека подвързия, съдържа 120 страници и е с размери 12,3 – 18,2 см. (Обр. 3)
Съдържанието обхваща шест раздела, като три от разделите имат и подраздели. Шестдесетте образци на скици, карти и снимки от различни обекти
или части от тях съпътстват текста, като по този начин внасят повече яснота в
поднесената информация.
• I – Предварителни упътвания
• II – План за разглеждане на старините.
Тук авторите предлагат един ден за разглеждане на старините в Търново и
Арбанаси и един ден за разглеждане на манастирите „Преображение Господне“,
„Св. Троица“ и стария римски град Nikopolis ad Istrum
• III – А. Търново
– Положение
– Име
– История
– Б. Старини
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– Трапезица
– Царевец
– Асеновата махала – църквите Св. Димитър, „Св. Четиридесет мъченици“, „Св. Георги“ и „Св. Петър и Павел“
• IV – с. Арбанаси
– Светска архитектура
– старини
– Църковна архитектура
Разгледани са църквите „Рождество Христово“, „Св. Архангели Михаил и
Гавраил“, „Св. Георги“, „Св. Атанас“ и „Св. Димитър“ и манастирите „Св. Богородица“ и „Св. Никола“
• V – Манастири
– „Преображение Господне“
– „Св. Троица“
– Килифаревският манастир „Св. Богородица“
– Дряновският манастир „Св. Архангел“
– Лясковският манастир „Св. св. Петър и Павел“
– Капиновският манастир „Св. Никола“
– Плаковският манастир „Св. Илия“
– Манастирът „Св. Архангел“ до с. Присово
– Присовският манастир „Св. Пантелеймон“
• VI – Никополис ад Иструм.
Текстовата част завършва с Таблица за движението на населението в гр.
Велико Търново. Таблицата е изключително ценна за проследяване броя на населението според преброяванията за периода от 1880 до 1933 г. Според нея през
1880 г. населението на Търново е било11247 човека, а през 1933 – 12618 човека
Литература – Авторите са публикували литературата, която са ползвали –
37 научни разработки на различни учени.
Пътеводителят завършва с изгледи от съвременно Търново – 7 бр.
Единият от авторите Тодор Николов е преподавател по история, а от 1919 г.
е уредник в музейната сбирка към читалище „Надежда“. Той посвещава живота
си на събирането, съхранението и експонирането на музейни ценности от различни епохи, а също така и на представянето им пред обществото като уредник и екскурзовод. Тодор Николов е първият директор на търновския музей,
когато музеят се обособява като отделна институция през 1945 г. Професионализмът на авторите дава по‑различната структура и съдържание на този пътеводител. Той е насочен изцяло към историята на забележителностите в старата
столица и около нея.
И трите пътеводителя са писани от търновци и са отпечатани в търновски
печатници. Целта и на трите е да се представят забележителностите в Търново
и около него. И трите са първи в определени отношения – пътеводителят от
1907 г. е първи както за града, така и за страната, пътеводителят от 1924 г. е
първи опит за изготвяне на съкратено издание, т. н. джобен формат, а третият
от 1934 г. е изцяло базиран на научни статии и е насочен към историческата
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стойност на забележителностите. И в трите пътеводителя липсва идеологическа пропаганда, каквато откриваме в пътеводителите за града от социалистическия период. Желанието на авторите и на трите издания е не само да се привлекат посетители в старата българска столица, но и да се покаже на българите,
че имат богато минало, с което могат да се гордеят, а на чуждите посетители –
че българският народ е древен, има славно минало и е равностоен на народите
в Европа.
Първите два пътеводителя са по‑разширени и подпомагат посетителя на
града не само да се запознае със забележителностите му, но и с информация
къде да пренощува и да се нахрани, какви подаръци да купи или ако е бизнесмен, с кои фирми да се свърже. В тях се отделя специално място на съвременния град с неговото икономическо, просветно и културно развитие.
В третия пътеводител туристът ще намери само информация за посещаваните от него исторически забележителности. Историческите сведения са базирани на научни проучвания, като са представени изчерпателно и на достъпен
език. Вътре няма реклами и друга информация, каквато намираме в предходните два пътеводителя. Затова и името му е по‑различно „Водач за старините
във В. Търново и околността“.
През периодите между различните издания животът в града се развива.
Сформират се нови дружества, появяват се нови придобивки за хората в града
на царете, каквито са осветлението и телефонът например, изграждат се нови
хотели, механи, магазини и предприятия и това намира отражение в пътеводителя от 1924 г. Извършените нови разкопки и проучвания на различни забележителности във Велико Търново и околността обогатяват историята им, а това
намира ясно отражение в пътеводителя от 1934 г.
Изданията от 1907 и 1934 г. са изработени от качествена хартия, а използваните снимки, както и изработените рисунки и планове на различните обекти
са на високо професионално ниво. С най-ниско качество на изработка е пътеводителят от 1924 г., което вероятно се дължи на липсата на средства в трудните следвоенни години.
Пътеводителите, които представихме в настоящото съобщение, са били от
голяма полза не само на хората, живели и посещавали Велико Търново през
първата половина на ХХ век, но и днес за историците и археолозите. Чрез сведенията, които се съдържат в тях, може да се проследи развитието на града
в историческо, икономическо, архитектурно, културно и просветно направление, както и да се намерят данни за местоположението на изчезнали през годините сгради и съоръжения.
БЕЛЕЖКИ
1

http://www.dnevnik.bg / razvlechenie / 2011 / 07 / 07 / 1119746_purviiat_v_sveta_
putevoditel_beshe_otkradnat_ot
2 Наименованията на разделите и подразделите и за трите пътеводителя са изписани,
така както са дадени в изданията
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РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН

Известия, книга 16, 2014

ПЪТЕВОДИТЕЛИ ЗА ВЕЛИКО ТЪРНОВО И ОКОЛНОСТИТЕ ОТ
ПЕРИОДА 1957 – 2002 Г., СЪХРАНЯВАНИ ВЪВ ФОНДОВЕТЕ НА
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Станислава Ботева
PATEVODITELI ZA VELIKO TARNOVO I OKOLNOSTITE OT
PERIODA 1957 – 2002 G., SAHRANYAVANI VAV FONDOVETE NA
REGIONALEN ISTORICHESKI MUZEY – VELIKO TARNOVO
GUIDEBOOKS FOR VELIKO TARNOVO AND THE SURROUNDING
AREA FROM 1957 – 2002, STORED IN THE FUNDS OF THE
REGIONAL HISTORICAL MUSEUM – VELIKO TARNOVO
Stanislava Boteva
Abstract. The current announcement presents guidebooks for the town of Veliko Tarnovo and the surrounding area, which are stored in the funds of the Regional Historical Museum – Veliko Tarnovo and are with a
chronological range from 1957 to 2002. The essential characteristics are described: author, content, publishing
house, year of publishing, etc. Based on the given data, a summary for the tendencies in the development of this
type of tourist guides is prepared.

Туристическите информационно-справочни печатни издания генерират
интерес и провокират положителни нагласи сред обществеността към предлаганите дестинации. Като причина за туристически пътувания с цел запознаване с културното наследство, те имат значима роля в сферата на културния
туризъм, което определя тяхната актуалност в условията на конкуренция между туристическите дестинации за привличане на посетителски поток както в
миналото, така и днес.
Във фондовете на Регионален исторически музей – Велико Търново се
съхраняват различни видове информационно-справочни издания: пътеводители, дипляни, албуми и др. В хронологично отношение рамката се очертава
от първия пътеводител, издаден в България през 1907 г. – „Пътеводител за гр.
В. Търново и околността му“, и пътеводител „Затвор-музей Велико Търново“
от 2010 г. По тематичен принцип изданията се систематизират в две основни
групи. Към първата група се отнасят изданията с комплексна тема – Велико
Търново и регионът. Втората група включва изданията за отделни културноисторически забележителности: Арбанаси, Музей „Възраждане и Учредително
събрание“, Великотърновските манастири и т. н.
170
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В обхвата на кратка научна публикация не е възможно да се разгледат
всички издания, постъпили във фондовете на музея, поради което обект на настоящото изследване са пътеводителите за град Велико Търново и околностите
от периода 1957 – 2002 г. Цялостният преглед на темата стои открит в изследователското поле с изключение на рецензия на пътеводител „Велико Търново“
от 1977 г., която съдържа анализ и дава оценка за стойността и качествата му,
публикувана в „Годишник на музеите от Северна България“ през 1979 г.1
Целта на настоящото изложение е представяне на шест пътеводителя, систематизирани по хронологичен принцип в две групи: пътеводители от периода
на социализма и пътеводители от периода след 1989 г. Пътеводителите ще бъдат
разгледани независимо един от друг, в поредност според годината на издаване.
Изследователският интерес е ориентиран към маркиране на основни прилики
и разлики между пътеводителите от двете групи. Анализът на структурата на
съдържанието и стила на пътеводителите дава основание да се направят изводи, свързани с различаване на отделните издания.
Във връзка с избраната схема за систематизиране на пътеводителите трябва да се направи най-общ преглед на реалностите на времето, които характеризират издаването им. Пътеводителите са видим резултат от историческото
проучване и съществен елемент от популяризирането на културно-историческото наследство. В този смисъл изданията от периода на социализма се явяват
продукт от целенасочена държавна политика в областта на опазването, проучването и популяризирането на културно-историческото наследство. Постановление на Министерски съвет от 27 декември 1955 г.2, създаването на Общонароден комитет за развитие на Велико Търново като уникален за страната исторически, културен и туристически град на 19 септември 1965 г.3 и Постановление № 6 на Министерски съвет от 10 февруари 1966 г.4 определят държавната
политика за развитието на Велико Търново и неговото културно-историческо
наследство. За разлика, пътеводителите от периода след 1989 г. са резултат от
по‑скоро местна инициатива – на музеите, на общинската администрация, на
издателските къщи и агенции. Твърдението се отнася за периода до 2002 г., която се явява крайна граница на поставената тук тема, и преди разработването
на Стратегически план за развитие на културния туризъм в България, приет с
Протокол № 40.8 на Министерския съвет от 14 ноември 2009 г.

І. ПЪТЕВОДИТЕЛИ ОТ ПЕРИОДА НА СОЦИАЛИЗМА

1. Търново – пътеводител, 1957 г.
Автори са Янка Николова – Директор на Окръжен исторически музей –
Търново, и Трифон Тунев – първият архитект, назначен в музея. Пътеводителят е второ5 издание на ДИ „Наука и изкуство“ – София. Даден е за печат в
ДПК „Димитър Благоев“ – София. Излиза през 1957 г. в тираж 10 062 екземпляра. Книжното тяло съдържа 87 страници с меки корици и размер 14 / 20
см. Двете корици са илюстрирани с една обща тонирана снимка на панорамен
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изглед на Търново. Състои се от предисловие (с. 3 – 8), основен текст (с. 9 – 77),
приложение (с. 79 – 87) и карта. Предисловието включва кратка историческа
справка за Търново и за произхода на името на града, географски бележки и
исторически преглед. Основният текст е структуриран в 3 раздела, обозначени със самостоятелни заглавия. Първият раздел „Търново, столица на Българската държава през ХІІ – ХІV в.“ обхваща 9 подраздела за Царевец, Трапезица,
Асенова махала, Френкхисар, Момина крепост, Света гора, Преображенски
манастир, манастира „Св. Троица“ и Килифаревски манастир. Дава подробни
описания на цитираните обекти, представя факти от историята на тяхното
археологическо и историческо проучване, описва по‑важни забележителности, археологически находки и архитектурни фрагменти. Вторият раздел
„Търново през време на турското владичество“ предлага встъпителни сведения за завземане на града от турците през 1393 г. и съдържа 5 подраздела.
Те разглеждат историята и културното наследство на Арбанаси; икономическото развитие на Търново като важен административен, военен, занаятчийски и търговски център; културното развитие на града; националноосвободителното движение и освобождението на Търново на 7 юли 1877 г. Третият
раздел „Съвременно Търново“ е посветен на социалистическото движение в
града, положено с образуването на първия марксически кръжок в България
през 1890 г. и на съвременния обществено-икономически подем на града след
1944 г. Основният текст е богато илюстриран с 35 бр. черно-бели снимки на
исторически забележителности, архитектурни фрагменти и детайли, археологически находки, образци на християнското изкуство, стенописи на църкви,
интериор на търновски и арбанашки къщи, паметници на видни личности от
ново и най-ново време. План на църквата „Св. Четиридесет мъченици“ допълва подадената в текста информация за обекта. Приложението включва 10 бр.
черно-бели снимки, които разкриват както характерната красота на Търново
с надскални къщи в старата градска част, така и съвременния облик на града
чрез новопостроени административни, институционални и жилищни сгради.
В края на пътеводителя е прикрепена карта на Търново с размер 29,5 / 32,5 см,
сгъната трикратно до постигане на по‑малък формат. Чрез цифрови обозначения са представени 70 обекта, групирани на хронологичен принцип в 4 категории: „Търново до 1185 г.“, „Средновековно Търново (1185 – 1393 г.)“, „Турско
владичество (1393 – 1877 г.)“ и „Съвременно Търново (след 1878 г.)“. Легенда с
условни знаци за „Обекти, свързани с Българската държава през ХІІ – ХІV в.“,
„Паметници от турското робство“, „Работническо революционно движение“,
„Пътища към исторически обекти“ и „Железопътна линия“ подпомага туриста в неговото лесно и бързо ориентиране в града. Пътеводителят е подарен
от Сена Тунева-Димова. На стр. 2 съдържа следното собственоръчно посвещение „Дарявам на Историческия музей Велико Търново в памет на баща си
арх. Трифон Тунев, работил в музея. 17.10.97 г. В. Търново Сена Трифонова
Тунева-Димова“ (Инв. № 638 ННИ-Л / ИМ-ВТ НСпФ).
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2. Търновски окръг. Der Bezirk Tirnovo, 1962 г.
Автори са музейните специалисти Тодорка Драганова и Богдан Султов.
Пътеводителят е издание на ДСП „Реклама“ – София от 1962 г. Книжното тяло
съдържа 32 страници с меки корици и размер 19,5 / 13,6 см. Кориците са илюстрирани с черно-бели рисунки на артефакти от великотърновски регион: Асеновата колона от търновската църква „Св. Четиридесет мъченици“, старинен
таван в лясковска къща, часовниковата кула в Елена, Плаковският манастир,
римска колона край с. Лесичери, паметникът на Цанко Церковски в Бяла черква, средновековни крепостни зидове, монета и съд сграфито керамика. Пътеводителят е триезичен, в зависимост от което се разграничават две съставни
части. В първата част текстът и композираният в него илюстративен материал
са представени паралелно на български и немски език (с. 1– 28), а във втората част е поместен същият текст и списък на илюстрациите на руски език (с.
29 – 32). Според тематичното съдържание се очертават уводен дял с основни
географски данни и карта на Търновски окръг (с. 1) и основен дял, структуриран в 6 теми, означени със самостоятелни заглавия (с. 2– 28). Темата „Търново“
включва кратка историческа справка за църквите „Св. Димитър“, „Св. Четиридесет мъченици“ и „Св. Петър и Павел“6; хълмовете Царевец и Трапезица;
улица „Гурко“; емблематични сгради, построени от майстор Колю Фичето –
турският конак, Къщата с маймунката, Ханът на Хаджи Николи и църквите
„Св. Никола“, „Св. Кирил и Методий“ и „Св. Константин и Елена“. Предлага се
посещение на следните музейни обекти: „Затвора-музей“, музеен кът „Печатница „Работник“, Окръжния народен музей, къща-музей „Петко Р. Славейков“
и мемориална експозиция „Първа социалистическа сбирка“. Подчертава се
развитието на града след 1944 г. като оживен търговско-индустриален център.
Темата засяга по‑важни обекти в околността – Арбанаси, Преображенският
манастир и римският град Никополис ад Иструм. Следващата тема „Свищов“
е посветена на „втория по големина град в окръга“. Съдържа информация за
кулата „Калето“, римския град Нове, къщите музеи на Алеко Константинов и
Николай Павлович, църквата „Св. Троица“, първото читалище в България и
важни исторически дати, свързани с миналото на Свищов. Акцентира се на
просперитета на града като икономически и образователен център след 1944 г.
Предоставя се информация за музей, уреден в къща в с. Горна Студена, където се намира щабът и главната квартира на руските войски през 1877– 1878 г.
Третата тема „Павликени“ дава обзорна информация за икономиката на града
и за язовир „Александър Стамболийски“. Описва важни исторически обекти,
събития и личности от селата Бяла черква – църквата „Св. Димитър“, първото
селско читалище „Селска любов“, къща музей „Цанко Церковски“; Бачо Киро
и Райко Даскалов; Сухиндол, Върбовка, Караисен, Горна Липница и Вишовград. Обект на четвъртата тема „Горна Оряховица“ е „най-големият жп център
в Северна България“. Обръща се внимание както на исторически факти за крепостта „Раховец“, дейността на Георги Измирлиев, Иван Семерджиев, Вичо и
Сидер Грънчарови през 1876 г., антифашистката борба през 1941– 1944 г., така
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и на модерния икономически подем на града. Петата тема „Лясковец“ маркира появата на селището, участието на жителите в националноосвободителното
движение и просветната дейност от ХІХ в., израстването на съвременния град
като лозарски и винарски център. Шестата тема „Елена“ съдържа информация
за богатата история на еленския край от ХVІІІ – ХІХ в., за видните еленчани
Иларион Макариополски и Стоян Михайловски, за характерната архитектура
на еленските къщи. Информацията в пътеводителя е онагледена с 45 бр. черно-бели и тонирани снимки на исторически и съвременни обекти, от които
39 бр. са номерирани и анотирани на български, немски и руски език. Картата
на Търновски окръг от уводния дял – на български език, размер 9,5/ 13,5 см, е
публикувана на немски език в края на изданието. Чрез условни знаци са обозначени транспортната инфраструктура – пътища, жп линии, пристанище и
аерогара; археологически забележителности, манастири и музеи в окръга. Пътеводителят е новопостъпило дарение от д-р Ненчо Бонев – бивш музеен специалист и университетски преподавател.

3. Veliko Tirnovo, 1967 г.
Негов автор е Иван Богданов – писател, историк, архивист и библиограф; юрист по образование. Пътеводителят е на френски език; на издателство
„Editions en Langues Etrangeres“ – Sofia. Излиза през 1967 г. в тираж 2 100 екземпляра. Книжното тяло съдържа 120 страници с меки корици и размер 11,8/16,5
см. Заглавната корица е илюстрирана с цветна снимка на надскални къщи от
старата част на Велико Търново. Съдържанието включва основен текст (с.
5–64), приложение (с. 65–116) и справочна част (с. 117–120). Основният текст е
структуриран в 4 раздела със самостоятелни заглавия. Първият раздел „Велико Търново – вечният град“ литературно описва как „към щедростта на природата, създала този дивен кът в момент на особено разположение, човекът е
прибавил най-доброто, на което е способен“, за да придобие градът „онова обаяние, което ви обзема, щом още го зърнете за първи път“. Специално място е
отделено на цитати за Търново на чуждестранни пътешественици и български
общественици от ХVІІ – ХХ в. Дава подробни сведения за местоположението
на града; разказва легенди за хълмовете Царевец, Трапезица, Момина крепост
и Света гора, за Марно поле, рида Орловец и Сечената скала, за Арбанашкото
плато и Ксилифор. Вторият раздел „Възходи и падения“ е посветен на историята на града в периода ХІІ – ХІV в. – „само два века трае средновековната
история на Търновград, а през това време в него стават събития, достатъчни да
изпълнят цяло хилядолетие“. Разказът започва с въстанието на Асен и Петър
през 1185 г. и продължава с царуването на 19 владетели до падането на града
през 1393 г. Представят се сложната укрепителна система и строителството на
дворци, жилищни и стопански сгради, църкви и манастири в средновековния
град. Засяга се ежедневието на обитателите, като се акцентира на разцвета на
книжовния живот, изкуствата и занаятите. Третият раздел „Великият изпит на
историята“ разглежда настъпилите промени и живота в града и околностите
в периода ХІV – ХІХ в. и развоя на националноосвободителното движение. В
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четвъртия раздел „Блян и действителност“ условно се разграничават два подраздела. Обект на първия подраздел са събития от следосвобожденския период,
които определят Търново като средище на обществено-политическия живот на
страната: свикване на Учредителното събрание през 1879 г., провъзгласяване
на Независимостта през 1908 г., провеждане на пет Велики народни събрания.
Вторият подраздел предлага маршрут за туристическа екскурзия до Велико
Търново и околностите му. Нейното начало се поставя на гара Трапезица, където туристът слиза от влак, преминава през площадите „Велчова завера“ и „Асен
І“ и посещава хълма Царевец, църквите „Св. Четиридесет мъченици“, „Св. Петър и Павел“ и „Св. Димитър“ и хълма Трапезица. Разходката продължава из
улиците на квартал „Варуша“, включва разглеждане на църквата „Св. Никола“,
хана на Хаджи Николи, Стамболовия хан и магазията на Павел Друмев. Пътникът отново е насочен към стария град, където разглежда сградата на Градския народен съвет, посещава Затвора-музей, научава за богатите колекции на
Народната библиотека и Окръжния исторически музей, разхожда се по улица „Гурко“. Връща се обратно и разглежда катедралния храм „Св. Богородица“,
спуска се в бившата турската махала, прекосява р. Янтра и се озовава в подножието на Света гора, където се отбива във Висшия педагогически университет „Братя Кирил и Методий“. Туристическата екскурзия завършва с разходка
в околностите на града и посещение на римския град Никополис ад Иструм,
Беляковските пещери, манастирите „Св. Преображение“ и „Св. Троица“, Килифаревския манастир „Св. Богородица“, Плаковския манастир „Св. Илия“ и
Капиновския манастир „Св. Николай“, Присовските манастири „Св. Пантелеймон“ и „Св. Архангел“, Мерданския „Св. Четиридесет мъченици“, Лясковския
петропавловски манастир, Арбанаси. Приложението съдържа 39 бр. черно-бели и цветни номерирани и анотирани снимки на общи изгледи, улици и къщи
от старата градска част, музейни сгради и експонати, образци на християнското
изкуство, както и множество художествени фотографии. Справочната част „За
туристите, които посещават Велико Търново“ предлага информация в следните
теми: „Как се пътува до Велико Търново“; „Исторически обекти“ – хълмовете
Царевец и Трапезица, къщи от улица „Гурко“, църквите „Св. Никола“ и „Св.
Константин и Елена“, ханът на Хаджи Николи; „Културен живот“ – народен театър, художествена галерия, окръжен музей и градска библиотека; „Туристически обекти и забележителности в околностите на Велико Търново“ – Арбанаси, Преображенски манастир и манастир „Св. Троица“, Никополис ад Иструм;
„Полезна информация“ – адреси и работно време на бензиностанции, авторемонтни сервизи, хотели, обменни бюра, музеи. Пътеводителят е подарен през
2000 г. от д-р Васил Мутафов (Инв. № 671 ННИ-Л/ИМ-ВТ НСпФ).

4. Велико Търново – пътеводител, 1977 г.
Автори са музейните специалисти Тодорка Драганова и Снежина Попова.
Пътеводителят е издание на ДИ „Медицина и физкултура“ – София. Даден е за
печат в ДПК „Димитър Благоев“ – София. Излиза през 1977 г. в тираж 40 100
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екземпляра. Книжното тяло съдържа 119 страници с меки корици и размер
14,3 / 21,3 см. Заглавната корица е илюстрирана с цветна снимка на Велико Търново със Стамболовия мост на преден план, а задната корица – с цветна снимка на старата градска част. Съдържанието е структурирано по следния начин:
предисловие (с. 7 – 9), основен текст (с. 10 – 114) и справочник (с. 115 – 118). В
резюмирана форма предисловието представя съдържанието на темата, като
маркира по‑важни моменти от историята на града. В основния текст обзорно
се разглежда дълъг и сложен исторически период с акцент на Велико Търново
като столица на Втората българска държава и център на нейния икономически, политически и културен живот. Представят се непубликувани резултати
от извършени археологически и исторически проучвания, а в края на изданието се посочват публикации за проучвани обекти и проблеми от Велико Търново (с. 118). Информацията е поднесена по нов и оригинален за времето си
начин, който не е срещан в пътеводители за Велико Търново до момента.7 Под
формата на тридневна екскурзия пътеводителят води туриста по най-правия
и удобен път от най-старите към съвременните обекти и непосредствено го
запознава с техния произход, значение и особености. Първият раздел „Първи
ден“ е структуриран в 28 подраздела със следните заглавия: „Средновековният
Търновград“, „На хълма Царевец“, „Дворецът на българските царе“, „Българската патриаршия“, „Хълмът Трапезица“, „Хълмът Света гора“, „Хълмът Момина крепост“, „Асенова махала“, „Църквата „Св. Димитър Солунски“, „Църквата
„Свети Георги“, „Църквата „Свети Четиридесет мъченици“, „Църквата „Свети
Петър и Павел“, „Каябаш (площад пред ОНС“, „Растата (стопански център през
ХVІІІ и ХІХ в.)“, „Търновската комуна“, „Къщата на Леон Филипов“, „Печатница „Работник“, „Читалище „Надежда“, „Музейна експозиция „История на
капитализма и на работническото революционно движение“, „Затвор музей“,
„Конакът (днес ГОНС)“, „Музей на Втората българска държава“, „Къщата на
Кокона Анастасия“, „Църквата „Свети Спас“, „Църквата „Свети Константин и
Елена“, „Улица Гурко“ и „Сарафкина къща“. Поставя се начало на тридневната
екскурзия с обстоен разказ за разположение, социална структура и архитектура на средновековния град и за културни пластове, разкрити при последните
археологически разкопки. Следват текстове, посветени на епохата на Възраждането, когато Търново е център на националноосвободителното движение;
на новата и най-нова история на града, свързана с борбите за социално преустройство на обществото. Вторият раздел „Втори ден“ включва следните 27
подраздела: „Площад „Велчова завера“, „Баждарлък (стопански център през
ХІХ в.)“, „Паметникът Велчова завера“, „Стамболовият хан“, „Къщата, в която
е живял Стефан Дечев“, „Паметна плоча и паметник на Вела Пискова“, „Самоводската чаршия (стопански център през ХІХ в.)“, „Ханът на хаджи Николи“,
„Музей на Възраждането“, „Дряновският хан“, „Къщата с маймунката“, „Родната къща на Петко Рачев Славейков“, „Църквата „Свети Никола“, „Църквата
„Свети Кирил и Методий“ (Св. Атанас), „Паметникът на погребаните обесени
през 1876 г. революционери“, „Паметникът на обесените през 1876 г. въстаници“, „Окръжната художествена галерия“, „Паметникът на загиналите във вой-
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ните“, „Паметникът на Васил Левски“, „Братската могила-паметник“, „Първата
социалистическа сбирка“, „Вилата на Никола Габровски“, „Руските гробища“,
„Паметникът на Димитър Иванов“, „Паметникът на Деню Георгиев (Томата)“,
„Паметниците в парк „Дружба“ и „Паметник-пирамида на загиналите руски
войни“. Трети раздел „Трети ден“ съдържа следите 9 поздраздела: „Обекти в
околността“, „Арбанаси“, „Преображенският манастир“, „Манастирът „Свети
Троица“, „Килифаревският манастир“, „Плаковският манастир“, „Капиновски
манастир“, „Петропавловски манастир“ и „Никополис ад Иструм“. Екскурзията приключва с разказ за исторически и архитектурни обекти в околностите на
Велико Търново. Справочникът дава точна информация за пътуване до града
с влак, по шосе и със самолет; улеснява посещението на музейни експозиции,
изложбен салон, художествена галерия и театър, като описва тяхното местоположение и работно време; изброява читалища, клубове, хотели, ресторанти,
битови заведения и бирарии, закусвални, сладкарници, кинотеатри, търговски
обекти, бази за леки коли и бензиностанции. Пътеводителят е богато илюстриран с 65 бр. черно-бели и цветни снимки на панорамни изгледи на града
от ХІХ – ХХ в.; исторически и архитектурни забележителности, фрагменти и
макети; общи изгледи от археологически разкопки и интересни находки; църкви и манастири – външен вид и отделни образци на християнското изкуство;
интериор на търновски и арбанашки къщи; музейни сгради, експозиции и отделни експонати; произведения на изобразителното изкуство; паметници на
видни личности от ново и най-ново време. Три карти, композирани във всеки от трите раздела на основния текст, онагледяват предложените маршрути
от тридневната екскурзия. Първата карта, размер 11,3 / 8,7 см, представя чрез
цифрова номерация и условни знаци 27 обекта, предложени за посещение в
първия ден от екскурзията (с. 13). Останалите две карти подпомагат туриста
в лесно и бързо откриване на обектите освен чрез цифрови и условни знаци,
и чрез обозначена улична инфраструктура. Едната карта, размер 16,5/ 10,5 см,
посочва 29 обекта, предвидени за втория ден (с. 53), а последната карта, размер
17,5 / 9,5 см, маркира 7 обекта, с които приключва туристическата обиколка в
града и околностите (с. 88). Пътеводителят е подарен през 2000 г. от д-р Васил
Мутафов (Инв. № 672 ННИ-Л / ИМ-ВТ НСпФ).

ІІ. ПЪТЕВОДИТЕЛИ ОТ ПЕРИОДА СЛЕД 1989 г.

1. Велико Търново – пътеводител, 1998 г.
Автор е д-р Васил Мутафов – музеен специалист, а фотограф – Петко
Йончев. Пътеводителят е издаден през 1998 г. от Рекламна агенция „Фарвут“ –
Павликени със съдействието на музея. Книжното тяло съдържа 24 страници с
меки корици и размер 21 / 11,8 см. На заглавната корица има цветна снимка на
общ изглед на Царевец, осветен от прожекторите на спектакъла „Звук и светлина“, а на задната корица – цветна снимка на Балдуиновата кула. Съдържанието включва кратък основен текст, структуриран в 7 теми (с. 2 – 11, 14 – 24), и
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карта на града (с. 12 – 13). Първата тема „Велико Търново“ дава кратка и обзорна информация за исторически събития с общобългарско значение. Заявена е
задачата на изданието да „представя част от многообразието на Велико Търново – неговото историческо развитие, културно-историческо наследство, музеи, съвременност, туристически обекти. Няма претенции за пълнота поради
малкия си обем. Целта е да послужи като първоизточник за насочване вниманието на туристите, рекламата и рекреативно средство.“ Втората и трета теми,
съответно „Средновековният град“ и „Възрожденският град“, маркират исторически факти от ХІІ до ХІХ в. В четвъртата тема „Музеи“ са изброени следните специализирани експозиции и обекти: Архитектурно-музеен резерват
„Царевец“ с Патриаршеската църква „Св. Възнесение“, Археологически музей
„Велико Търново – столица на България ХІІ – ХІV в.“, средновековни църкви в
Асенов квартал: „Св. Димитър“, „Св. 40 мъченици“, „Св. Петър и Павел“ и „Св.
Георги“, Музей „Възраждане и Учредително събрание“, Експозиция „Градски
бит ХІХ в.“ в Сарафкината къща, Архитектурно-етнографски комплекс „Самоводска чаршия“, Мемориална експозиция „П. Р. Славейков“, Национален музей на архитектурата и Къща-музей „Емилиян Станев“. Темата „Съвременният
град“ подчертава динамичното развитие на града в архитектурен, образователен и културен план. Обект на шестата тема „Великотърновските манастири“
са разположените в региона манастири: Преображенски манастир, „Св. Троица“, Килифаревски, Плаковски, Капиновски, Присовски, два манастира в Арбанаси и Петропавловски над Лясковец. Последната тема „Арбанаси“ предлага
стегната историческа справка за селището. Краткият, подчертано обзорен, основен текст е богато илюстриран с 55 бр. цветни снимки на съвременни сгради и общи панорами от града; паметници на исторически личности; музейни сгради, експозиции и отделни експонати; интериори на арбанашки къщи;
църкви и манастири – външни изгледи и стенописи. В средата на книжното
тяло е поместена цветна карта на Велико Търново, размер 27,2 / 18,1 см, с отбелязани имена на главни улици и с посочени жп линии и направления на изходни пътни артерии. Чрез цифрови обозначения и условни знаци са представени
29 обекта, групирани по вид в 4 категории: „Музеи“, „Църкви“, „Паметници“ и
„Хотели“. Пътеводителят е предоставен на музея от автора през 2000 г. (Инв.
№ 678 ННИ-Л / ИМ-ВТ НСпФ).

2. Пътеводител Велико Търново. Infoguide Veliko Turnovo,
2002 г.
Издаден е през 2002 г. от Рекламно-издателска къща „ДАР“ Велико Търново със съдействието на Исторически музей – Велико Търново. Автор на историческата справка е д-р Павлина Владкова от музея, фотографи са Найден
Найденов и Бисер Бояджиев. Изданието е отпечатано в издателско-полиграфически комплекс „Абагар“ АД – Велико Търново. Книжното тяло съдържа
63 страници с меки корици и размер 15,3 / 23,8 см. На заглавната корица има
цветни снимки на изглед към Царевец от първата порта на Главния вход, па-

Пътеводители за Велико Търново и околностите от периода 1957 – 2002 г. 179

метника на загиналите във войните, изглед на Велико Търново, детайл от паметника на Асеневци; а на задната корица – цветни снимки на Патриаршията
с Главния вход на Царевец на преден план, камбанарията на църквата „Св. св.
Константин и Елена“, интериор на Патриаршията, стенопис от църквата „Рождество Христово“. Текстът и композираният в него илюстративен материал са
представени паралелно на български и английски език. Изданието включва
карта на Велико Търново (с. 28 – 36) и текст, структуриран в два модула: „Пътеводител“ (с. 3 – 19, 56 – 63) и „Справочник“ (с. 20 – 28, 37 – 55), всеки съдържащ по
6 раздела с различен брой подраздели. Първият модул „Пътеводител“ започва
с увод „Велико Търново – докосване до вечността“, който маркира моменти
от хилядолетната човешка история, която „пазят хълмовете, прегърнати от
красивите извивки на река Янтра“. Следват разделите „Царският град“ и „Възрожденският град“ с по 4 подраздела, посветени съответно на хълмовете Царевец, Трапезица, Света гора и Асенова махала и на улица „Гурко“, Сарафкина
къща, Самоводска чаршия и Къщата с маймунката. Третият раздел „Музеи“
представя в 2 подраздела експозициите в Археологически музей и Музей „Възраждане и Учредително събрание“. Четвъртият раздел „Паметници“ разказва
за Паметника на обесените, Паметника на загиналите във войните и Паметника на Асеневци. Обект на петия раздел „Атракция“ е аудио-визуалният спектакъл „Звук и светлина“, в който „е представен емоционален и запомнящ се
образ на българската история на царствения Търновград – сложна и противоречива, изпълнена с жестокост и величие, с падения и възход“. В шести раздел
„Маршрути извън града“, в 8 подраздела, са описани архитектурен резерват
Арбанаси, Преображенски манастир, Патриаршески манастир „Св. Троица“,
Килифаревски манастир, Капиновски манастир, римският град Никополис ад
Иструм, Академично туристическо дружество „Академик – ВТУ“ с клубове по
пешеходен и воден туризъм, спелеология, скално катерене и винарски изби в
Сухиндол и Лясковец, предлагащи винен туризъм. Вторият модул „Справочник“ започва със списък на спешни телефонни номера и раздел „Най-важни
телефони за информация“. В отделни раздели е структурирана подробна справочна и рекламна информация, необходима за безпроблемно пребиваване на
туриста в града и околността. В раздела „Финанси“ се изброяват банки и обменни валутни бюра, а в раздела „Транспорт“ – данни за авиотранспорт, пътуване с автомобил, автобус и влак, паркинги, таксиметрови компании и коли
под наем. В разделите „Хотели“ и „Хранене“ са поместени текстове съответно
за хотели и за заведения за хранене и вечерни забавления в града и околността.
Разделите „Спорт и красота“ и „Покупки“ дават подробни данни съответно за
спортни комплекси и съоръжения, за козметични и фризьорски ателиета; за
търговски центрове и различни специализирани магазини, за артстудия и галерии, за аптеки и медицински центрове. Разделите „Култура“ и „Традиционни
културни прояви“ съдържат информация за културните институции в града –
галерии и изложбени зали, театър и читалища, Дворец на културата и спорта,
библиотека и фолклорни формации; за международен фолклорен фестивал,
който се провежда ежегодно през месец юли. Обект на раздела „Образование“
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са основни, средни, професионални и висши учебни заведения. Пътеводителят
е богато илюстрован с 47 бр. цветни снимки на исторически и архитектурни
обекти и отделни детайли; съвременни изгледи на сгради и паметници на изявени личности. Множество реклами и илюстрации на водещи фирми и институции в града и околността допълват справочната информация. В средната
част на книжното тяло е прикрепена подробна цветна карта на Велико Търново, размер 47 / 29 см, сгъната двукратно до по‑малък формат. Отбелязани са
имена на улици и квартали, локализирани са важни обществени сгради, посочени са автобусни и жп линии, направления на изходни пътни артерии. Чрез
условни знаци са обозначени аптеки, бензиностанции, газ станции, здравни
заведения, паркинги, пощи, църкви, театър, кино и паметници; маркирани са
различни зони – застроена, индустриална, извънградска, пешеходна, парк и
градина, гробище. Пътеводителят е подарен през 2002 г. от Румяна Христова,
управител на РИК „ДАР“ Велико Търново (Инв. № 979 НИ-Кн / ИМ-ВТ СпФ).
Преди синтеза на получения фактологичен материал е важно да се напомни, че негов обект са пътеводителите за Велико Търново и околностите от периода 1957 – 2002 г., постъпили във фондовете на музея. Редно е да се направи
уговорката, че изводите не се базират на представителна извадка, която характеризира генералната съвкупност от пътеводители, издадени в посочения
период.
Разглеждайки избраните пътеводители, систематизирани в две основни
групи с междинна хронологична граница 1989 година, която се явява най-новият прелом в българската история, е наложително да се отбележат основни
положения и съществени изменения в тематично отношение.
В съдържанието на пътеводителите от периода на социализма се забелязва проява на една основна тенденция. Тя владее не само тях, но и всички
издания от периода, в различна степен на проявление. Свързва се с патетичния
и помпозен стил като израз на възхвала на постиженията на града при управлението на комунистическата власт и на възхвала на самата власт. Белязана е
от конкретно исторически условия, породени от политическото управление,
идеологическите основания и институционалните режими на организация в
областта на културата. Независимо от този негативен аспект, социалистическите пътеводители са продукт на целенасочена държавна културна политика с основна функция за популяризиране на исторически забележителности
и привличане на туристически интерес към града и околностите. Град Велико
Търново е разработен като град-емблема за България на базата на наследствеността, която носи като средновековна столица. Същото културно-историческо наследство остава непроменен ресурс за популяризиране на града след
1989 г.
По своето тематично съдържание разгледаните пътеводители от периода
след 1989 г. са в съответствие с тези от социализма, но се очертават разлики,
породени от смяната на политическата система, от новата обществена нагласа и преоценка на ценностите в страната. Отпадат обекти, личности и забе-
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лежителности, които характеризират социалистическия период на града, като
се забелязва връщане към миналото непосредствено преди Втората световна
война; към периода, омаловажен и пренебрегнат в социалистическите издания. Важно е да се отбележи за сравнение, че незасегнат от преобладаващите
тенденции и обществено-политически пристрастия и настроения преди и след
1989 г. остава интересът към наследството от античните и средните векове и от
периода до Освобождението на България.
Анализът на структурата на съдържанието и стила на пътеводителите
дава основание да се направят изводи, свързани с тяхното оразличаване. Заслужава внимание фактът, че авторите – музейни специалисти, на пътеводителите
от 1957 и 1977 г., макар да третират в научнопопулярна форма поставените въпроси, представят актуални за времето си резултати от археологически и исторически проучвания и посочват цитирана литература и бележки, което прави
изданията пълноценни информационни източници и препратка към допълнително познание. Установена е съществена разлика между пътеводителите като
цяло и изданието от 1967 г., предвид обстоятелството, че негов автор е не историк или музеен специалист, а писател. Текстът е издържан в литературен стил,
а историческите факти са преплетени с множество увлекателни легенди. Само
в този пътеводител, което се явява търсен ефект, са поместени художествени
фотографии в унисон с художествения стил на изданието. Интерес представляват пътеводителите от 1967 и 1977 г. В един от подразделите на първия е
заложен текст, който предлага маршрут за туристическа обиколка в града и
региона. Идеята за представяне на маршрут за екскурзия е развита изцяло във
втория пътеводител. Според замисъл и структура на съдържанието, неговото
издаване се явява първа практика в историята на пътеводителите за Велико
Търново. Редно е да се отбележи, че от шест описани пътеводители, три от тях
са предназначени да задоволят потребностите на чуждестранни туристи: този
от 1962 г. е триезичен – на български, руски и немски език; от 1967 г. – на френски език; от 2002 г. е двуезичен – на български и английски език. Пътеводителите от 1967, 1977 и 2002 г. съдържат самостоятелно обособени части, които
предоставят съпътстваща познавателния туризъм богата справочна информация. Важен е фактът, че последният съдържа множество реклами на фирми от
сектора на услугите, което допълва неговата основна справочно-информативна функция с рекламна такава, предвид превръщането на културния туризъм
в един от важните сектори в страната и обвързването му с частния бизнес. Във
всички пътеводители, с изключение на този от 1967 г., са поместени карти на
града и околностите – задължителен и полезен елемент за всяко справочноинформационно издание.
Прегледът на пътеводителите за град Велико Търново и околностите от
периода 1957 – 2002 г., съхранявани в музейните фондове, показва, че те задават
както основните параметри на културно-историческата памет на великотърновски регион и подпомагат въвеждането £ в публичното пространство, така и
задоволяват потребностите от съпътстваща познавателния туризъм справочна информация от битово-ежедневен характер. Те изпълняват, всеки за време-

182

Станислава Ботева

то си, своята роля за популяризиране на представените исторически обекти
и забележителности и в този смисъл се явяват решаващ фактор в областта на
културния туризъм.
Направеното изложение е щрих към темата за информационно-справочните издания за Велико Търново. Предвид това, перспективата на настоящата
публикация е да осигури фактологична база за бъдеща научна работа, която
ще доведе до категорични изводи и обобщаващи заключения в разширена хронологична и тематична рамка. Поради комплексния характер на темата е възможно по‑задълбочено разглеждане на всеки отделен пътеводител като самостоятелен обект на изследване. Излизането £ от рамките на едно научно знание
предоставя възможност за нейния интердисциплинарен прочит.
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КУРОРТИТЕ „СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА“
И „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ ВЪВ ФОНДА НА МУЗЕЯ
ЗА „НАЙ-НОВА ИСТОРИЯ“ – ВАРНА
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KURORTITE,,SV. SV. KONSTANTIN I ELENA“ I,,ZLATNI PYASATSI“
VAV FONDA NA MUZEYA ZA ,,NAY-NOVA ISTORIYA“ – VARNA
THE RESORTS „ST. ST. CONSTANTINE AND HELENA“
AND „GOLDEN SANDS“ IN THE FUND OF THE MUSEUM
OF “MOST CONTEMPORARY HISTORY” – VARNA
Zlatka Antova
Abstract. Tourism is among the priority activities of Varna. The resorts in the region bring to the city the
international popularity of a sea recreation area. In the funds of the department „Most contemporary history“ in
the Regional Historical Museum – Varna are stored documental and material exhibits, which illustrate the tourism development of the resorts „Golden sands“ and „St. St. Constantine and Helena“ (during the socialism called
Drujba) from the 40‑ies of the 20th century until today. The report presents the large collection of materials on the
topic, which is gathered over the years. It carries information about the creation and the gradual improvement of
the resorts, as well as about the overall tourism development in Varna.

Популярността на Варна като морски курорт датира още от първите десетилетия на ХХ в., когато градът започва развитието си като център на морски туризъм и морелечение. На 10.06.1921 г. Варна е обявена за първи морски
курортен град, а важно значение за по‑нататъшното £ развитие като модерен
курорт има построяването и откриването на централните морски бани през
1926 г.1 Това развитие е прекъснато по време на военните действия през Втората световна война, но се възражда в средата на ХХ в., особено със създаването
на курортните комплекси край Варна.
Настоящото съобщение ще представи развитието на туризма и варненските курорти „Св. св. Константин и Елена“ и „Златни пясъци“, отразено във
фонда на отдел „Най-нова история“ към Регионален исторически музей – Варна чрез веществени и документални материали, събирани в продължение на
години. Те носят информация както за създаването, така и за последвалото
благоустрояване на курортите.
Варненските курорти са много популярни, но въпреки това публикуваното за тях не е достатъчно, често е и противоречиво. Тъй като целта на съобщението не е да представи тяхната история, ще се спра само на някои моменти
от развитието им, които представляват рамката и контекста на разглежданата
тема.
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Превръщането на Варна в курортен град и обособяването на курортните
комплекси се ръководи от държавна институция, която през различните години
променя своето наименование и, отчасти, и дейност. В началото на ХХ в. (20‑те,
30‑те г.) се създава първото курортно-туристическо предприятие във Варна –
„Курортно отделение“ към Общината.2 През 1946 г. се създава стопанско предприятие „Курортна дирекция“, а през 1948 г. се създава „Балкантурист“, който
на практика поставя началото на съвременния туризъм със стопанско значение
не само във Варна, а и в цяла България.3 Клонът на ДСП „Балкантурист“ във
Варна започва своята дейност през 1948 г., като в началото стопанисва само два
хотела в града. През ноември 1948 г. се полага първият камък на първия т. нар.
„плажен хотел“ (предназначен специално за отдих на море) – хотел „Роза“ в
местност „Св. Константин“, преименувана веднага по политически причини на
курорт „Балкантурист – Добри Терпешев“4. След време курортът се преименува на „Курорт Варна“, и то в годините 1951 – 1956, когато самият град Варна
се нарича Сталин. През 1957 г. приема името „Дружба“5 – най-популярното и
до днес сред варненци наименование, останало до началото на 90‑те години
на ХХ в. (1993 г. според Б. Калинков6, 1992 – според В. Мандева и Л. Владков),
когато се връща името на местността, свързано с манастира там – „Св. Константин“. Всъщност това е най-старият курорт по Българското черноморие. За
възникването на манастира, известен още от Възраждането, съществува легенда. Предадена съвсем накратко, тя разказва за няколко монаси, които през ХVІ
в., гонени от османците, потърсили убежище във вековната гора в местността.
По това време все още там нямало следи от човешко присъствие, но монасите
били насочени сякаш от Божията ръка, усещали Божието присъствие на това
място. В една нощ, след ураганен вятър, монасите се натъкнали на отломките на кораб. Сред удавените моряци имало един жив, а до него – вързоп. Във
вързопа била увита голяма икона на св. Равноапостоли Константин и Елена.
Спасеният дарил чудотворната икона на братята и поръчал на това място да
бъде съграден храм. Първоначално върху стария целебен извор била изградена
малка църквичка. По-късно, привлечени от славата на чудотворната икона, тук
се появили и други монаси. Около църквата възникнал манастир, който и до
днес носи името „Св. св. Константин и Елена“.7
В основата на последвалото изграждане на курорт около духовната обител са благоприятният климат, минералните извори с лековита вода, красивата
природа. Цялата местност е обрасла с гъста вековна гора. През 1908 г. Областният съвет на Варна решава да създаде там курорта „Св. Константин“.8 Върху
една от старите манастирски сгради са надстроени два етажа. Новата постройка получава името хотел „Прага“9, в чест на посетилите го чешки туристи, които идват през тази година и поставят началото на морския туризъм в България.
Днес на мястото на хотел „Прага“ е построен „Естрея палас“.10 Също в първите
години на ХХ в. там се построява и детски морски санаториум за деца с костноставна туберкулоза, започва изграждането на парка в „Св. Константин“, като
се засаждат специално подбрани видове дървета, организирани са първите
летни палаткови лагери11. Интересно е, че Варна е първият и единственият ку-

Курортите „Св. Св. Константин и Елена“ и „Златни пясъци“ във..

185

рорт в България, в който морелечението се съчетава с гроздолечение, а в „Св.
Константин“ е открита първата гроздолечебна станция през 1933 г.12. В тази
станция всеки летовник получава по лекарско предписание грозде, набрано
от близките лозя. През 30‑те години на ХХ в. дори на главния вход на Морската градина в града стои надпис „Слънце, море, грозде“ – това са символите
на Варна в тези години13. Мащабното изграждане на курорта обаче започва
през 1948 г. със създаването на ДСП „Балкантурист“ и със споменатото по‑горе построяване на първия плажен хотел „Роза“. В следващите няколко години
курортът се радва на голяма популярност, а строителството на хотели и ресторанти се развива бързо. Почти едновременно с първия хотел започва и строителството на първия ресторант – „Черноморец“. И до днес едни от символите
на комплекса са именно ресторант „Черноморец“, Перголата (конструкция от
странични колони и напречни греди, без стени и покрив), сладкарница „Албатрос“ (1957). През 1977 г. в „Св. Константин“ е открит първият петзвезден
хотел – Гранд хотел Варна, работещ целогодишно14.
Подобно е развитието и на другия известен курорт край Варна – „Златни
пясъци“. Той също е изграждан като курорт основно от края на 50‑те до края
на 60‑те години на ХХ в., също в местност, известна още от древността, наричана „Узун кум“. Първоначалната идея за курорта е на братята Херман и Карел Шкорпил. Още през 1915 г. те предлагат да се изградят морски санаториум
и летни жилища в тази местност. Карел Шкорпил е и първият, който нарича
пясъка в местността „златен“. За облагородяването на местността през 1931 г.
се създава комитет, ръководен от Карел Шкорпил, който през 1935 г. започва
работа по отводняването на блатистите места в района, прокарват се водопровод, електричество, път до Узун кум, изграждат се чешми, парк, цветарници,
зеленчукова и овощна градина, построява се ресторантчето на Давид (бюфетът) през 1934 г.15. Освен това се предприема прочистване на гората и плажната
ивица от множеството змии със специално докарани от Албания таралежи16.
През 1937 г. местността се преименува на „Златни пясъци“17, но остава известна сред хората със старото си наименование (Узун кум) чак до изграждането на
курортния комплекс, чиято първа копка е направена на 11.08.1956 г., на мястото на днешния хотел „Лилия“. Всъщност идеята да бъде изграден нов курортен
комплекс се налага поради факта, че с времето курортът „Дружба“ става все
по‑недостатъчен и не предоставя големи възможности за плажни развлечения.
Започва да се замисля построяването на по‑голям, просторен и елитен комплекс. На 1.12.1955 г. на заседание на Министерския съвет е прието постановление, с което се поставя началото на изграждането на „Златни пясъци“ като
курортен комплекс и на облагородяването и разширяването на материалната
база на „Дружба“18.
Първите два хотела в курорта „Златни пясъци“, открити през юни 1957 г.,
са „Родина“ (преименуван след това на „Обзор“) и „Изгрев“19. На 2.07.1957 г.
пристигат първите чешки и руски туристи в курорта20. Има сведения, че те са
докарани от летището до Златни пясъци с камиони с пейки. Чехите са настанени в 225 палатки, а руските туристи – в хотелите „Изгрев“ и „Обзор“21. През
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първия сезон са завършени общо осем хотела и шест ресторанта, най-представителен сред които е „Казиното“, построено на мястото на старото ресторантче
от 1934 г. През 1958 г. са построени нови девет хотела и два ресторанта, като
започва развитието и на инфраструктурата на комплекса.
Периодът 1962 – 1965 г. е характерен с изграждането на основната част от
битовите и атракционните заведения – специфика на „Златни пясъци“, сред
които са известните „Горски кът“, „Кошарата“, „Кукери“, „Цигански табор“,
„Воденицата“. Атракционни заведения се строят и през следващите години,
но традицията е създадена именно през този период. По принцип идеята за
създаване на заведения за развлечение на туристите, тъй като те масово се оплаквали от скука, особено вечер, е възприета от хора от ръководствата още в
първите години от създаването на курорта. Тогава обаче главният архитект на
курорта не разрешава да се строят атракционни и битови заведения в границите на комплекса, защото, според него, ще нарушават архитектурата му. По тази
причина първото заведение от този тип – „Горски кът“ – се изгражда дълбоко в
гората, извън границите на „Златни пясъци“. През 1965 г. има нов етап в строителството на хотели – високото строителство на втора линия. Постепенно курортът придобива завършен вид, а центърът му се измества през 1968 – 1969 г.
(преди това е бил около „Казиното“) с построяването на хотел „Интернационал“. По време на цялото строителство на комплекса стремежът е да се запазват гората и природните дадености на местността и на природен парк „Златни
пясъци“, обявен за защитена територия през 1943 г.22; прокарват се пътеки през
гората, но някои места с години остават непроходими и гъсти като джунгла.
„Златни пясъци“ е носител на „Син флаг“ – международна награда за екологично чист курорт.23
Представени обобщено, експонатите, съхранявани във фонда на отдел
„Най-нова история“ в Регионален исторически музей – Варна, могат да се разпределят по следния начин:
• Снимки и негативи, представящи моменти от строителството на комплексите, хотелите и спортните съоръжения в тях, екстериор и интериор на хотели, барове и ресторанти.
• Книги, свързани с туризма и морелечението.
• Вестници, списания, бюлетини.
• Брошури, дипляни.
• Рекламни материали, туристически справочници.
• Рекламни лепенки и емблеми на хотели и ресторанти.
• Афиши, плакати, календари.
• Значки, флагчета от различни хотели и увеселителни заведения.
• Покани и програми за различни събития, провеждани на територията
на комплексите.
• Картички, рекламни фотоалбуми.
• Карти на комплексите.
• Менюта на ресторанти.
Освен споменатите групи експонати, във фонда на отдела се съхраняват
табели от хотел „Орловец“ в „Златни пясъци“, строен 70‑те г. на ХХ в., а след
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2000 г. запустял, плафониера от същия хотел, туристически сапун БТС – листчета и др. Музеят разполага и с колекция вещи, изработвани в ДФ „Златни пясъци“, в Учебно-производственото предприятие (УПП). То е първото по рода
си в системата на туризма в България. Създадено е през 1963 г. като спомагателно предприятие. В него се ангажират работниците от основните туристически дейности чрез усвояване и практикуване на втора професия във времето извън сезона. Изработват се стоки, нужни за туризма, предимно сувенири.
През 1963 г. се организира ателие за ръчна национална бродерия, през 1965 г.
производството е разширено с дърворезба, медни изделия и кошници от папур, дамски дрехи и шалове, плетени мебели и др., с част от които разполага и
музеят. Плетените мебели към момента са представени в постоянната експозиция на Музей за история на Варна. Във фонда на отдела се съхраняват и някои от сувенирите, изработвани от дърво – пирографирана кутийка за бижута, шарени дървени чинии за стена, пирографирана бъклица, солница, чашка
за ракия, буренце на поставка. Отдел „Най-нова история“ разполага с голямо
разнообразие от рекламни материали и за двата комплекса, сред които ще отбележа няколко:
• Брошура „Пансионно летуване в курортните комплекси „Златни пясъци“ и „Дружба“ от 60‑те г. на ХХ в., с цени и снимки.
• Брошура „Забавни нощи на „Златни пясъци“ и „Дружба“ с полезна
и подробна информация за ресторантите и баровете на български,
руски, френски, английски и немски език, от 60‑те г. на ХХ в.
• Програма на екскурзиите, организирани от „Балкантурист – Златни
пясъци“ по дни, часове и цени в различни парични единици от 1971 г.
• Брошура „Един приятен ден на плажа“ на български, руски, английски,
френски и немски, с информация какви забавления може да открие
туристът на плажа, а също и полезна справка за значението на различните цветове флагове за морето, 70‑те г. на ХХ в.
• Дипляна „Спорт“ с карта и описание на всички спортни съоръжения
на „Златни пясъци“, 80‑те г. на ХХ в.
• Дипляни на вилите в комплекс „Златни пясъци“.
• Вестник „Златни пясъци“, туристически вестник, 1993 г.
• Рекламни пликове на 43 хотела в „Златни пясъци“.
• Дипляни на 47 хотела в „Златни пясъци“ и 8 – в „Св. св. Константин и
Елена“ предимно от 60‑те и 70‑те години на ХХ в. (тогава „Дружба“). Те
са добър илюстративен материал за облика и интериора на съответното място, а и носят информация за него в различни периоди от време.
• Колекция рекламни лепенки на хотели.
• Листи за писма с емблемата на Балкантурист и с рисунки от детски
приказки.
Може би не много известен факт е, че първото архитектурно изображение
върху паричен знак в най-ново време, свързано с Варна, е през 1962 г. и е върху
банкнотата от 5 лв. в обръщение от 1.01.1962 г. до 31.12.1996 г. На гърба на банкнотата е изобразен курортът „Златни пясъци“ с първите хотели, построени в

188

Златка Антова

края на 50‑те години на ХХ в. – „Лазур“, „Луна“, „Бриз“, „Хоризонт“ и „Еделвайс“. Отдел „Най-нова история“ разполага с банкнотата, емисия 1974 г. Също
така във фонда на отдела се съхраняват голям брой снимки. За „Златни пясъци“ се пази снимка от разработването на бъдещия курорт от 1956 г., от мястото
в тези ранни години, както и снимка на единствената сграда в местността „Узун
кум“ – ресторантчето от 1934 г., панорамни снимки на курорта от различни години, картички и албуми, снимки на хотели, ресторанти и съоръжения. Освен
това има и покани – за откриване на радиостудио „Златни пясъци“ (1997), за
парти „Луди от любов в Палм бийч“ (2002), за шоу-конкурс „Красавици в мокри фланелки“ (1993), а също и за честване на юбилеи на комплекса. Съхранява
се и снимка на първия построен хотел в курорта „Св. Константин“ – „Роза“,
снимки от конкурси за красота „Мис и мистър Гранд хотел Варна“ (1984) и за
модни прически в Гранд хотел Варна (1983), снимки на хотели и ресторанти,
картички с изгледи, както и фотоалбумче от 60‑те г. на ХХ в.
Материалите, съхранявани във фондовете на отдел „Най-нова история“
във Варна, не са представени в постоянна експозиция, тъй като отделът не разполага с експозиционна площ. Всички те обаче могат да бъдат експонирани във
временни тематични изложби във Варна и други градове в страната. Въпреки
голямото застрояване и свързаното с него разрушаване на природните ресурси, курортните комплекси „Св. св. Константин и Елена“ и „Златни пясъци“ все
още са едни от най-желаните туристически дестинации в страната. Това е свързано с по‑широка рекламна и реновационна дейност на курортите, което от
своя страна предполага и непрекъснато обогатяване на фонда на отдела с нови
рекламни и веществени материали.
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РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН
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ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПАВЛИКЕНИ КАТО ФАКТОР
ЗА ОПАЗВАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА АНТИЧНИЯ
КЕРАМИЧЕН ЦЕНТЪР
Нели Цонева
ISTORICHESKI MUZEY – PAVLIKENI KATO FAKTOR ZA OPAZVANE
I POPULYARIZIRANE NA ANTICHNIYA KERAMICHEN TSENTAR
THE PAVLIKENI HISTORICAL MUSEUM AS A FACTOR
FOR THE PRESERVATION AND PROMOTION OF THE
ANTIQUE CERAMIC CENTER
Neli Tsoneva
Abstract. The article presents the Antique ceramic center near Pavlikeni as a cultural monument of national
significance, its establishment in 1971, research, importance and status. One of the main tasks of the Historical
Museum in Pavlikeni is its preservation, conservation, promotion and socialization in the last few years. In 2013
the museum won a project, financed by the American Research Center – Sofia and Foundation „America for Bulgaria“ with the participation of municipality Pavlikeni and the assistance of the Regional Historical Museum- Veliko Tarnovo. The project „Preservation, restoration, conservation and socialization of the Antique ceramic center
near Pavlikeni“ is worth 73 263 leva which were spent on the restoration of the antique kilns and to improve the
condition of this unique cultural monument. The roof and part of the premises of the administrative building are
reconstructed; the tourist path, the demonstration furnaces and the pottery workshops are renovated. The unique
wall with autographs is restored. As a final project activity, in the hall of the renovated museum on the territory
of the Antique ceramic center is opened an archaeological exhibition „The life in the Roman villa near Pavlikeni“.
Through the accomplishment of the project the Antique ceramic center increased its popularity as a unique tourist
attraction.

През 1971 г. в м. Върбовски ливади, на 5 км северозападно от съвременния
гр. Павликени, е разкрита пещ за изпичане на битова керамика от римската
епоха. При започналите същата година археологически разкопки са разкрити
общо 8 пещи – 4 за строителна и 4 за битова керамика. Още през първото археологическо лято се откриват и части от архитектурен комплекс от същата епоха. Археологът от Великотърновския исторически музей н. с. Богдан Султов
започва проучване на обекта и ръководи археологическите разкопки в продължение на 10 години – от 1971 до 1982 г. Уникалните археологически находки и
проучването на обекта провокират местната общественост и ръководството на
града да създадат организация и да намерят средства за изграждане на местен
музея.
Исторически музей – Павликени е създаден през 1978 г. и вече над 35 години съхранява и популяризира, издирва и проучва културно-историческото
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наследство на Павликени и 20‑те селища от община Павликени. Във фондовете
на музея се съхраняват над 25 хиляди фондови единици движими паметници на културата, разпределени в отделите: „Археология“, „Възраждане“, „Етнография“, „Нова и най-нова история“ и „Художествен“. Чрез публикуваните
материали в научната литература, в местния и регионалния печат, както и чрез
разпространените печатни издания музеят допринася за популяризиране историята на Павликенския край. Като един от малкото културни институти в
града историческият музей има съществена роля за патриотичното и естетическото възпитание на младото поколение в общината. Исторически музей –
Павликени се помещава в самостоятелна двуетажна сграда по проект на арх.
Теофил Теофилов и разполага с над 600 кв. м площ за постоянната си експозиция. Сградата е изцяло ново строителство и е предназначена специално за
музей. (сн. 1)
Археологическият обект, разположен на площ от приблизително 9900 кв.
м, има няколко сектора, намиращи се един от друг на разстояние от 50 до 200
м. Най-добре проучен и експониран е централният сектор, където е разкрита
вила от римската епоха (т. нар. вила рустика), създадена към края на І в. сл. Хр.
и съществувала до втората половина на ІІІ век сл. Хр. В посока запад – северозапад от нея е проучен втори архитектурен комплекс, около който също са регистрирани пещи за изпичане на строителна, битова и художествена керамика.
Трети самостоятелно обособен архитектурен комплекс е разкопан югозападно
от централната вила и южно от протичащото наблизо Върбовско дере. В него
сред останките от жилищни сгради са проучени още 7 пещи и намерени множество интересни находки – варовиков бюст на император Комод (180-192),
мраморна оброчна плочка на Тракийския конник, предмети от метал и кост.
(сн. 2)
Архитектурният комплекс край Павликени е създаден в края на I в. сл. Хр.,
още преди основаването на Никополис ад Иструм след Дакийските войни на
император Траян. По това време в Нове (при съвр. гр. Свищов) вече е изграден
военен лагер, в който е настанен I – ви Италийски легион. След като се уволнят
от военна служба, някои от войниците се връщат по родните си места, но други
остават в региона и се заселват в плодородната долина на р. Росица. Вероятно
така се появява и вилата край Павликени, една от многобройните в региона.
От тук преминават важни пътища, свързващи провинцията Мизия (по‑късно
Долна Мизия) с останалите краища на огромната Римска империя. Този факт е
причина за наличието на множество пътни станции, селища, вили, светилища
и занаятчийски центрове.
Централната вила край Павликени (вила рустика – централен сектор) заема площ от 4100 кв. м и има неправилна правоъгълна форма. (сн. 3) Около
вътрешен двор с колонада са разкрити верижно разположени помещения, а
в ниската част на двора са се намирали два кладенеца, снабдявали сградите с
вода. Източното крило е заето от две самостоятелни постройки, между които
е ситуиран вход. Южната страна включва три сгради – баня, жилищна и стопанска постройка. Банята е от верижен тип, с басейни за топла и студена вода
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и отоплителна подова инсталация (хипокауст), изградена от специално направени глинени тръби с отвори за преминаването на топлия въздух. Жилищната
сграда западно от нея вероятно е обитавана от управителя на имението, живял
тук през цялата година. Няколко от помещенията също са с подово отопление.
Последната постройка от южното крило е стопанска, обширна като площ и
достигаща до втория западен вход на вилата. В нея е открит керамичен съд със
съкровище, състоящо се от 3727 сребърни денари. Намерената колективна нумизматична находка, както и разчетените единични монети дават възможност
да се поставят границите на първия строителен период. Най-ранната монета е
от времето на император Тиберий (14 – 37 г.), а най-късната монета от съкровището е сечена при император Луций Вер (161 – 169 г.), което показва, че вилата е
пострадала по време на нападенията на известното от писмените извори племе
костобоки през 170 г.
В западното крило, в непосредствена близост до входа, се намира хореумът
(сграда за съхраняване на зърнени храни), състоящ се от две обширни правоъгълни помещения, подовете на които са били изолирани, за да бъде запазена
суха продукцията.
Северозападният ъгъл на вилата е със самостоятелен портик и е предназначен за съхраняване на керамичните изделия, и може би е използван за място,
където в първите години от създаването на вилата са обработвани кожени изделия, предназначени за нуждите на обитателите. В северната централна част
на вилата е разположена правоъгълна по план сграда, в която са обособени
7 помещения около вътрешен двор. Тя се отличава от останалите по своята
ориентация, леко изместена спрямо посоката на другите сгради. Вероятно тази
постройка е изградена още в началото на създаването на имението и е обитавана през цялото време на съществуване на комплекса, но променяйки своето
предназначение. В началото е жилищна сграда и вероятно в нея е пребивавал
собственикът. Тук са разкрити едни от най-интересните артефакти, които характеризират епохата и бита на обитателите на вилата – хромел, фрагменти
от водопроводни тръби, железни предмети и инструменти, бронзови и медни
апликации, разнообразна по форма, украса и предназначение керамика, метални и глинени лампи и много други находки.
На основание на нумизматичния материал и археологическите находки е
определен и ІІ-ят строителен период на вилата – от последните десетилетия
на ІІ в до 40‑те години на ІІІ в., когато тя вероятно е пострадала от големите
готски нашествия, прекратили съществуването на голяма част от селищата на
провинцията Долна Мизия.
Животът в античната вила се възстановява едва след около 50 години и
ІІІ-ят строителен период на комплекса може да бъде поставен в границите на
70 – 80 години – от края на ІІІ в. до към средата на ІV в. сл. Хр. Датировката
се потвърждава и от най-късната намерена на обекта монета – на император
Констанций ІІ (337 – 361 г.). Процъфтяващият керамичен център и античното
селище стават жертва на поредните варварски нашествия. Нахлулите от север
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готи през втората половина на IV в. оставят зад себе си пепелища и разрушения Завинаги е спряно грънчарското колело, а огънят в пещта на античните
майстори – загасен.
Това, което прави римската вила край Павликени уникална и единствена по
рода си, са разкритите, отлично запазени и експонирани пещи за строителна и
битова керамика. (сн. 4) Проучени са над 50 пещи, които потвърждават тезата,
че тук е произвеждана керамична продукция не само за нуждите на местното
население, но и с цел търговия. Произведения на местните ателиета са откривани във военния лагер Нове, в административния градски център Никополис ад
Иструм, в много от селищата на провинциите Долна Мизия и Тракия, в някои
от градовете на провинция Дакия, дори на Кримския полуостров.
Наличието на множество грънчарски пещи и работилници, намерената в
тях продукция и инструменти на старите майстори, предоставят възможността да се проучи античното керамично производство. То представлява дълъг и
сложен технологичен процес, обезпечен от естествените находища на подходяща пластична глина в района. При проучванията на комплекса са открити
глинени съдове, лампи и теракоти, детски играчки, бронзови апликации, пръстени и гривни, мраморни оброчни плочки, разнообразни земеделски оръдия
на труда и др.
Първият изследовател на обекта Богдан Султов още през 70‑те г. на миналия век го превръща в първия музей на открито в България. (сн. 5) Разкритите
основи на жилищни сгради и работилници са консервирани и експонирани.
Заедно с тях са консервирани и експонирани и керамичните пещи, като за целта са изградени специални покрития – витрини за съхранение на пещите и за
по‑доброто им възприемане от посетителите.
През 1975 г. в унисон с характера на обекта са изградени допълнителни
постройки с цел социализацията на обекта – административна сграда с навес,
атрактивна арка, складови помещения, демонстрационна грънчарска работилница и музейна експозиция. Всички нови строежи са изработени с отпадъчен
материал от археологическите разкопки (фрагменти от битова и строителна
керамика, шлака и др.), които по особено артистичен и оригинален начин се
вписват в цялостния облик на обекта. (сн. 6)
По оригинален начин е представен цялостният процес на технологията за
изработване на античната керамика – система от басейни за плавене на глината, грънчарска работилница и пещи за изпичане на керамичната продукция.
В грънчарската работилница е устроена оригинална експозиция с тухли,
върху които са изписани автографите и пожеланията на всички почетни гости на обекта. Сред тях са имената на видни български и чуждестранни учени,
политици, общественици и именити личности, много от които вече не са сред
живите. (сн. 7)
Това е единственият паметник на културата, в който е възстановен целият
цикъл – от добиването на глината до формирането и изпичането на самите
керамични съдове. Разкритите основи на жилищни сгради и работилници са
консервирани и експонирани. Заедно с тях са консервирани и експонирани и
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керамичните пещи, като за целта са изградени специални покрития – витрини за съхранение на пещите и за по‑доброто им възприемане от посетителите.
Този обект е популярен сред учените археолози в света и е включен в програмата за научни изследвания „Гетика“. Той възстановява и цялата последователност на античното керамично производство.
Античният керамичен център е най-добре проученият обект в Югоизточна Европа. Всичко, което изважда от земята, след това археологът превръща
в строителни материали, затова и сградите в центъра сега са напълно автентични. Мечтата на Султов е центърът да се превърне в Научно-практическа
база за обучение на студенти и специалисти по проблемите на провинциалната
римска керамика.
На територията на Античния керамичен център са проведени три международни симпозиума през 80‑те и 90‑те години на ХХ век, събрали най-добрите
специалисти по римска керамика от целия свят.
Днес вилата в местността „Върбовски ливади“ и прилежащият £ Античен
керамичен център са уникален музей, разположен в естествената си среда, недвижима културна ценност с национално значение.
Територията на обекта е 58.116 дка – площ, която обхваща само римската
вила, административните сгради, навеси, грънчарската работилница и музейната експозиция. По документи обектът има обща площ от 139,70 дка, като част
от тази територия в момента се управлява от частни земеделски стопани, но е
под режим на охрана на недвижима културна ценност с национално значение.
Собствеността на обекта през годините е променяна нееднократно.
Първият акт за държавна собственост е под № 1302 от 1986 год. През 2000 г.
с Акт № 224 / 08.05.2000 г. археологическият обект (парцел № 000396) е обявен
за публична общинска собственост. Последната промяна на собствеността е
от 29.04.2010 г., когато под № 3530 от същата дата обектът отново е обявен за
държавна собственост. На основание на чл. 6, ал. 2 от ППЗДС е сключен договор на 11.06.2012 г. между държавата, представлявана от областния управител
на област В. Търново, и кмета на Община Павликени. Предмет на договора е
предоставяне на безвъзмездно право на управление от Община Павликени на
Античния керамичен център, при спазване на разпоредбите на Закона за културното наследство. Срок на договора – 5 години.
През 90‑те години на ХХ в. за кратко стопани на обекта освен Община
Павликени стават Сдружението „Древна балканска земя“ и Институтът по
тракология при БАН. По това време със средства на Държавна печатница –
В. Търново и други спонсори на територията на АКЦ са построени и обзаведени две луксозни къщи за гости. Неразбирателство между инвеститорите и незаинтересованост на местната власт довеждат до тяхното разрушаване, преди
да посрещнат първите си гости. Пак в този период е развалена и постоянната
експозиция в тамошния музей, а археологическите находки са прибрани във
фондовете на Исторически музей – В. Търново. От периода на управление на
Сдружението „Древна балканска земя“ остава отпечатана една рекламна дипляна, реализирана през 1990 г. със съдействието на Международната фонда-
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ция „Людмила Живкова“, Института по тракология и Софийския университет
„Св. Кл. Охридски“.
Занемаряването на обекта в края на ХХ в и началото на ХХІ в. става все
по‑осезаемо, основите на римската вила вече не се виждат от обзелата ги растителност, западният и южният сектор отдавна не могат да се видят и се нуждаят от нови археологически разкопки, административните сгради са с течащи
покриви и се нуждаят от ремонт, посещенията на туристи стават инцидентни.
За сметка на това редовен посетител и ползвател на базата става местната ловна
дружинка, а на обекта има добре поддържана зеленчукова градина.
През този период са извършвани само няколко частични ремонтни дейности в извънредни ситуации – при пропаднал покрив или счупена греда.
Единствената грижа за римската вила е постоянната 24‑часова охрана на обекта, както и периодичната реставрация и консервация на античните пещи, осигурена по настояване на ИМ – Павликени. През първото десетилетие на ХХІ
в. на АКЦ е построена поредната къща за гости. Отново недобре планирана и
некачествено изпълнена, тя и до днес стои недостроена и неизползваема.
По-съществена и реална грижа за АКЦ е положена през 2004 г., когато е
реализиран проект „Античен керамичен център – възстановената древност“
по програма Обществен форум на обща стойност 45 455 лв. (27 235 лв. от Проектния фонд и 18 220 лв. от собствени приходи на Община Павликени). В изпълнението на проекта са извършени неотложни ремонтни дейности на част
от витрините над античните керамични пещи, ремонт на дървените покривни
конструкции и препокриване с керемиди на римската баня и на демонстрационните пещи. Изработени са рекламни материали на български и на английски език.
През 2007 г. отново са извършени неотложни частични реставрационноконсервационни дейности на някои от античните пещи. Източници на финансиране: Проект към Обществен форум – Павликени и бюджетът на Община
Павликени.
През 2012 г. се укрепват частично зидовете на римската вила там, където
са сериозно компрометирани от атмосферните условия и израсналата растителност.
До края на ХХ в. грижата за Античния керамичен център е била основно на
Община Павликени. Участието на Исторически музей – Павликени в дейностите по опазване и поддръжка на археологическия обект се свежда до:
• Представяне на обекта пред гости и посетители с екскурзоводски беседи;
• Реставрация и консервация на античните и демонстрационните пещи;
• Архитектурно заснемане на археологическия обект край Павликени;
• Издаване на рекламни дипляни за обекта – 2 вида, на български и на
английски;
• Частични аварийни ремонти и подмяна на покриви със средства на
Общината и на Министерството на културата;
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През тези години работещите на обекта 4 пазачи са на подчинение на Общината, а в музея има само един специалист и съответно няма археолог. Едва
от м. юни 2003 г. вече има назначен археолог, но в продължение на 6 години до
2009 г. специалистът е с работно место не в музея, а в общината. Всичко това
води до допуснатото занемаряване на обекта и проблемите, описани по‑горе.
По документи въпросът за стопанисването на обекта се променя през м.
ноември 1995 г., когато с Решение на Колегиума на МК общоисторическата
музейна сбирка се преобразува в Исторически музей – Павликени. (Протокол
№ 27 от заседание на Колегиума на МК на 26.10.1995 г.) В цитираното Решение
се казва: „…Намираме за целесъобразно решението на Общинския съвет относно предоставянето на Античния керамичен център – недвижим паметник
на културата с национално значение, заедно с прилежащата му територия и
сгради, на новосъздадения Исторически музей – Павликени с оглед системното му опазване и по‑нататъшно проучване. Министър: проф. Георги Костов“
Независимо от въпросното Решение, реално предоставяне на АКЦ на музея за стопанисване, опазване и проучване все още няма. По-съществена промяна в административно отношение настъпва през 2010 г., когато в изпълнение на Закона за културното наследство Исторически музей – Павликени става
юридическо лице на бюджетна издръжка по делегирани държавни дейности и
дофинансиране от Общината. Тази промяна засяга работещите 4 пазачи, които
стават 3 общи работници и влизат в структурата на ИМ – Павликени. От 2010
до 2013 г. в музея работят: директор, 1 уредник, чистачка и 3 работници. От
1.09.2013 г. в изпълнение на Решение № 391 на Общински съвет – Павликени
(Протокол № 33 от 25.07.2013 г.) се променя структурата на ИМ – Павликени,
като се увеличава числеността на персонала с 1 щатна бройка за „уредник“. Новоназначеният специалист е археолог с магистърска степен на образование.
В неговата длъжностна характеристика е записано като основно задължение
грижата за опазване и проучване на обекта.
Състоянието на археологическия обект Античен керамичен център съществено се променя след 2010 г. Превзелата го растителност е премахната,
всяка година се правят частични ремонти, територията се поддържа чиста и
добре уредена. Този уникален музей на открито предоставя чудесни условия за
културни празници, фестивали и пленери.
На територията на АКЦ ежегодно от 2010 г. се провежда общински фолклорен фестивал, организиран от Община Павликени, Народно читалище
„Братство – 1884 г“ и Исторически музей – Павликени. Над 1500 участници
и гости от региона и общината всяка година имат възможност да се запознаят с този уникален паметник на културата от периода на античността. АКЦ е
привлекателен център и извор на вдъхновение и за участниците в ежегодните
пленери по скулптура и дървопластика, организирани от Община Павликени
и фирма „Фарвут“. (сн. 8)
През лятото на 2012 г. АКЦ е домакин на художници от българо-финландски проект на Фондация „Аматерас“, които в продължение на няколко дни рисуват сред античните останки. Този проект е подкрепен от Министерството
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на културата и Министерството на външните работи, както и от посолствата
на Финландия и България. Домакин на проекта от 29 юни до 5 юли е Община
Павликени. (сн. 9)
На следващата 2013 г. подобен артпроект „Традиция и съвременност“ е реализиран съвместно с Посолството на Япония в България, Общината, музея и
Фондация „Аматерас“. В рамките но този проект обектът е посетен от японски
и български художници и специалисти по керамика, които след това уреждат
съвместна изложба в залите на Исторически музей – Павликени. Чудесен финал на този проект е демонстрацията на съвременна японска калиграфия, осъществена в залите на Исторически музей – Павликени през м. ноември 2013 г.
Независимо от различните видове дейности и инициативи, осъществявани на обект АКЦ, проблемите относно опазване на материалната база и античните останки си остават постоянни. Този паметник на културата се нуждае
от непрекъснати грижи за опазване и поддръжка. През 2012 г. най-сериозните
проблеми на обекта и най-уязвимите места за ремонт са следните:
• Античните и демонстрационните пещи, римската баня и хипокауст се
нуждаят от ежегодно почистване, реставрация и консервация.
• Съществуващите покрития на античните пещи са амортизирани и
това е пряка заплаха за физическото състояние на артефактите.
• Климатичните условия оказват влияние върху състоянието на зидовете и другите открити архитектурни елементи, което нарушава тяхната
цялост и автентичност.
• Административната сграда е с нарушена покривна конструкция и
спешно се нуждае от ремонт и хидроизолация.
• Демонстрационната грънчарска работилница е в силно занемарено
състояние и има потенциална опасност от разрушаване на стената с
автографи на велики личности.
• Музейната експозиция се нуждае от ремонт, климатизация и изграждане на съвременни експозиционни витрини.
• Стаята на работниците и сервизните помещения са в лошо състояние
и се нуждаят от ремонт и обновяване.
• Туристическата пътека и наблюдателната площадка на места са трудно
проходими и се нуждаят спешно от обновяване и ремонт.
Тези проблеми налагат идеята Исторически музей – Павликени да кандидатства с проект пред Американския научен център – София. Проектът е разработен през 2012 г., а писмото, с което се съобщава, че Проектът е одобрен, е
с дата 08.03.2013 г.
Проектът „Опазване, реставрация и социализация на Античния керамичен център край Павликени“ обхваща дейности, които имат за цел да съхранят и обновят този уникален паметник на културата:
Общата цел на проекта „Опазване, реставрация и социализация на Античния керамичен център край Павликени“ е опазване на културно-историческите ценности в региона, съхраняване на античното наследство чрез цялостно
възстановяване на този уникален културно-исторически обект с цел разгръ-
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щане на неговия археологически потенциал и пълноценното му използване.
Античният керамичен център е един от най-значимите паметници на културата в региона и идеята за неговото възстановяване като културна и туристическа марка на града има изключително висока обществена подкрепа.
Конкретни цели, които си постави проектът и които пряко произтичат от
общата цел:
• Опазване и социализация на Античния керамичен център като археологически паметник на културата с национално значение.
• Извършване на неотложни ремонтно-възстановителни, консервационни и реставрационни дейности на уникалния културно-исторически обект за разгръщане на неговия археологически потенциал и
пълноценното му използване.
• Възстановяване и модернизация на музейната експозиция, експониране на артефакти от археологическия обект.
• Създаване на база за обучение и туризъм, планиране на целенасочен
културно-исторически маркетинг и трайното му включване в туристическите маршрути на Великотърновския регион.
• Проектът трябва да допринесе за устойчивата социализация на Античния керамичен център и за утвърждаването му като образователен,
туристически и културен център.
За реализирането на Проекта и на тези конкретни цели на 1 юли 2013 г.
бе подписан ДОГОВОР ЗА ОТПУСКАНЕ НА ГРАНТ №. ARCS13SPCME10
между Исторически музей – Павликени и Американския научен център –
София с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“. Предоставената сума за реализирането на Проекта от АНЦ – София е 64263,15
лв. и още 9000 лв. съфинансиране от Община Павликени, като общата сума
по проекта е 73 263,15 лв. (сумата надвишава бюджета на музея за същата
2013 година)
За реализирането на Проекта и на конкретно поставените цели са извършени следните дейности в хронологичен ред:
1. Реставрация и консервация на античните грънчарски пещи:
Античните пещи са групирани в седем покрития, като на шест от тях бяха
подменени покривните елементи и е поставена нова ламарина. Пребоядисани
са металните части на покритията. Почистено е вътрешното пространство на
покритията и на пещите.
Укрепени са стените, скарите и сводовете на античните пещи. Заздравени
са с подходящ разтвор и кит всички ерозирали и „течащи“ пръст места. Със
саниращ грунд е заздравена субстанцията, която е около пещите (пръст и отломки,) за да не се свличат. Почистените от такава пръст подове са заздравени
с дълбоко проникващ грунд.
Демонстрационните пещи са с подобрена здравина – срутените пещи са с
нова „плетена“ конструкция. Пещта, която е показана в етап на построяване,
е изградена отново от преплетени дрянови пръчки, кален разтвор, стъклено
платно, мрежа, стъклено платно, разтвор, стъклено платно. Най-отгоре е нанесена замазка от кал (глина) и натрошена слама.
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При хипокауста на античната баня са възстановени шест броя керамични
тела. Възстановени са и два от димопроводите (сводчета), керамичното подово
покритие от плочи (частично 3 реда), както и откритите части, след почистването от органичната подова замазка. Последните са заздравени с дълбоко проникващ грунд (Rifix) и хидрофобизирани.
Реновирани са демонстрационните басейни за утаяване и пречистване на
глината.
Всички обекти са хидрофобизирани.
1. Възстановяване на част от туристическата пътека – изградени са нови
стъпала с каменна настилка, които водят към могилата с наблюдателната площадка; възстановена е част от туристическата пътека край римската вила (с
трошляк и каменни плочи), положена е каменна настилка на наблюдателната
площадка.
2. Ремонт на покривната конструкция на административната сграда –
изграден е изцяло нов покрив с дървени летви, върху които са положени фолио
и нови керемиди, поставени са нови улуци.
3. Реновиране на демонстрационната грънчарска работилница – полагане на ново каменно покритие на пода, подмяна на капаците за прозорци и
врати, укрепване на северно-западната страна на работилницата, измазване на
стените от плет и глина, подменено е осветлението. Възстановена и укрепена е
стената с автографи на известни личности.
4. Ремонт на стаята на пазачите – изграждане на нов комин и поставяне
на ново покритие на тавана на стаята, измазване на стените и пода на стаята.
5. Освежаване на експозиционната зала на музея – боядисване на стените, подмяна на счупени керемиди, боядисване на металните конструкции на
врати и прозорци, подмяна на осветлението в залата.
6. Ремонт на сервизните помещения – ремонт на стени, тавани, полагане
на санитарен фаянс в кухнята и сервизните помещения – (баня и тоалетна),
подмяна на съд за съхранение на вода за обекта, ново кухненско обзавеждане.
7. Изработени и монтирани 13 експозиционни витрини, като 8 от тях са
с вградено осветление.
8. Осигуряване на мултимедия, климатизация и техническо оборудване
за музейната експозиция. Закупени са:
– Климатична система – колонен тип, модел „TREO H60‑CC1“,
– Климатична система – стенен тип, инверторен, модел “ MIDEA MSR –
18HRDN1“
– Мултимедиен проектор – модел „NEC V260X“,
– Лаптоп – модел „PC DELL INSP. 3521 / 475421_ 8GB;
– Цифров фотоапарат – модел „SONY DSC-HX300B“;
– Диктофон „OLYMPUS VH-713PC BLK“
– Екран за стена – модел „HAMA ROLLO PROJEC, 180x180 18746;
– Екран на статив – модел „HAMA TRIPOD – SCREEN 180, WH“;
9. Изработени и монтирани са 13 информационни и указателни табели
на обект АКЦ, които дават информация на посетителите за археологическия
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обект, както и за отделните сектори на римската вила или за изложените експонати. Табелите са двуезични – на български и на английски език.
9. Отпечатани са рекламни дипляни за Античния керамичен център –
съответно на български и на английски език.
10. Като финал на проекта на 5 декември 2013 г. в обновената музейна експозиция на обекта бе открита археологическа изложба „Животът в римската
вила край Павликени“ с находки от Античния керамичен център. Изложбата е
реализирана съвместно с Регионален исторически музей – В. Търново. (сн. 10)
По време на изпълнението на проекта нееднократно бе давана информация за различните дейности, които се осъществяват на територията на АКЦ.
Първоначална информация за проекта бе публикувана в края на м. юни 2013 г.
на страниците на в‑к „Янтра днес“ и в‑к „Борба“ – В. Търново. Радиоинтервюта са дадени за Агенция „Фокус“ – В. Търново и Националната радиопрограма „Хоризонт“. През м. август на страниците на в‑к Янтра днес е публикуван
материал за извършената реставрация и консервация на автентичните римски
пещи от инж. Катя Буланова. Нееднократно публикации за изпълнението на
проекта са публикувани и на страниците на в‑к „Павликенски глас“.
Широка рекламна кампания бе развита през м. декември 2013 г. и по повод
окончателното изпълнение на проекта, както и откриването на археологическата изложба в музея на АКЦ. Материали по повод археологическата експозиция са публикувани на страниците на вестниците „Стандарт“, „Труд“, „Янтра
днес“, „Борба“, „Павликенски глас“ и др. Интервюта със специалисти от музея
и кадри от изложбата бяха заснети и разпространени от екрана на Национална
телевизия Канал 1, BTV, News 7 и други регионални медии, които бяха излъчени в дните на Коледните и Новогодишните празници.
Изпълнението на дейностите по Проекта помогна за запазването на този
уникален национален паметник на културата и за възстановяването на музейната експозиция отново след 30 години. (сн. 11) Създадоха се условия за модернизацията на музейната експозиция чрез новите експозиционни витрини и
вложената техника, както и за обогатяване на експозицията с нови артефакти.
Това от своя страна повиши интереса към археологическия обект и увеличи
броя на посетителите.
Реставрацията и консервацията на античните пещи ще ги запази в автентичния им вид, което е уникалната атракция на обекта.
Ремонтът на демонстрационната грънчарска работилница дава възможност в естествената среда да се демонстрира технологията на античното керамично производство. Възстановяването на уникалната тухлена стена с автографи направи Античния керамичен център още по‑атрактивен и привлекателен за туристи. Реновирането на демонстрационните пещи дава възможност за
възстановяване на пълния процес на технологията на керамичното производство, както и производството на реплики и сувенири. Целият комплекс от демонстрационните басейни за плавене на глина, работилница и пещи са чудесна
база за обучение на студенти археолози, специалисти и изкушени любители на
керамичното производство.
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Възстановяването на част от туристическата пътека и застилането с плочи на наблюдателната площадка подобряват условията за посетители и дават
възможност за развитие на обекта като туристическа атракция. Ремонтът на
покрива на административната сграда и на част от сервизните помещения и
стаи създава по‑добри условия за работещите на обекта и за посещаващите го
туристи и специалисти.
Реализирането на проекта допринесе за съхранението и опазването на Античния керамичен център край Павликени като паметник на културата с национално значение. Чрез проекта се постигна утвърждаването му като уникална туристическа атракция „музей на открито“ и се популяризира в медийното
пространство. (сн. 12) Изпълнението на проекта даде възможност да се подобри базата за научно-практическа дейност на ученици, студенти и специалисти. Изпълнението на проекта помогна финансово дейността на Исторически
музей – Павликени, даде нови възможности за реализиране на музейни образователни програми и музейни инициативи. Музейните специалисти натрупаха ценен опит при реализирането на проекти в областта на културата. Отпечатани и разпространени бяха рекламни материали и информационни табели
(на български и на английски език), които допринасят за рекламирането на
археологическия обект и подобряват обслужването на посетителите. Проектът
„Опазване, реставрация и социализация на Античен керамичен център край
Павликени“ бе осъществен за период от 6 месеца – от м. юли до м. декември
2013 г. Като цяло изпълнението на проекта повиши авторитета на институцията и популяризира дейността на Исторически музей – Павликени.1
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РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН

Известия, книга 16, 2014

СЪХРАНЯВАНЕТО И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА КУЛТУРНОТО
НАСЛЕДСТВО – МИСИЯ И ЦЕЛ НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ –
БЯЛА ЧЕРКВА
Анастасия Георгиева
SAHRANYAVANETO I POPULYARIZIRANETO NA KULTURNOTO
NASLEDSTVO – MISIYA I TSEL NA ISTORICHESKI MUZEY –
BYALA CHERKVA
CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE OF BYALA CHERKVA
AS A RESOURCE FOR DEVELOPMENT OF TOURISM
Anastasiya Georgieva
Abstract. In the present report general information about the Cultural and Historical Heritage of the town
Byala cherkva is given. Byala cherkva is situated in the Danube Valley on the left bank of river Rositsa. The rich cultural heritage and natural features of the settlement make it one of the interesting tourist destinations for lovers of
cultural, rural and ecotourism. Five museum expositions tell the story of the settlement: Historical Museum, HouseMuseum „Tsanko Tserkovski“, House-Museum „Raiko Daskalov“, Natural Scientific Museum and Ethnographical
exposition. Maintaining, promoting and attractive presentation are important factors for the development of the
tourism product in the town.

Темата на настоящата конференция дава възможност да споделим опит,
идеи и перспективи за опазването и популяризирането на културно-историческото и природното наследство в нашите селища и да отдадем заслужено
внимание на ролята на наследството за тяхното развитие, както и на неговото
присъствие в живота на поколенията.
В социалния и културния живот на селищата се вплита работата на културните институции като средища на духовност и съкровищница на материална и духовна култура. Музеят именно е мястото, където се срещаме с нашето
минало, с нашето наследство, с културата и посланията на отминали епохи и
личности.
Животът в малките селища не е толкова напрегнат и богат на културни
прояви, както в големите български градове, но тук неминуемо културните и
образователните институции и местната власт работят съвместно и заедно се
борят за настоящето и бъдещето си, за подобряване живота на гражданите и
повишаване на самочувствието им, за реализацията на младите хора и възпитанието им чрез придобиване на богата култура и знания за родния край.
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Ще съсредоточа вниманието ви върху един малък град във Великотърновска област, в състава на Община Павликени – Бяла черква. Тя е там, където
свършват последните северни гънки на Стара планина и започва просторната
Дунавска равнина, а река Росица напуска живописния си пролом и поема през
полята. Селище с изключително богата история, едно от ярките просветни и
революционни средища от епохата на Възраждането, родно място на велики
българи – Бачо Киро, Цанко Церковски, Райко Даскалов, проф. Александър
Бурмов. Днес история и съвременност, мъдрост и младост си дават среща в
музейните експозиции.
Местните обитатели – траки, римляни, славяни, прабългари и османски
турци – са оставили следи в землището на Бяла черква през почти всички исторически периоди.
На територията на града признателните поколения са издигнали 11 монументални паметника и поставили 96 паметни плочи. За историята на селището
разказват 5 музейни експозиции.
Исторически музей – Бяла черква обединява четири експозиции и има
следните отдели: Археология, Етнография, История на България 15.–19. век,
Нова и най-нова история, Природа и Художествен. Като негови филиали работят къща музей „Цанко Церковски“ и къща музей „Райко Даскалов“. Всяка
от четирите експозиции на Исторически музей – Бяла черква се помещава в
самостоятелна сграда.

Исторически музей
Експозицията в сградата на Историческия музей е открита на 10 май
1976 г. по случай 100‑годишнината от Априлското въстание. Тя хронологично
проследява историята на Бяла черква – бита и стопанското минало, архитектурата, икономическото и културното развитие на селището. Автентични архелогически и етнографски материали, книги, документи и множество фотоси
свидетелстват за богатата и бурна история на Белочерковския край и за ролята
му като просветно и революционно средище през Възраждането. Тук са съхранени и представени и всички материали и документи, свързани с участието
на Бяла черква в националноосвободителните борби, четата на поп Харитон
и Бачо Киро и героичните сражения в Дряновския манастир през април 1876,
посрещането на руските войски и Освобождението на Бяла черква на 6 юли
1877 г., бързото стопанско и културно издигане на селището в края на 19‑ти и
първите десетилетия на 20‑ти век. Специално място в експозицията е отредено
за представяне жизнения път на бележития белочерковски възрожденец Бачо
Киро Петров и дейността му като учител, просветител, книжовник, читалищен
деец, пътешественик, поет и революционер. На втория етаж на музея е подредена Художествената галерия, която разполага с 97 произведения на живописта, графиката и скулптурата.
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Къща музей „Цанко Церковски“
В реставрираната родна къща на Цанко Церковски на 16 октомври 1956 г. е
открита мемориална експозиция, която проследява живота, обществената дейност и творчеството на поета, както и бита в българското село в края на 19. и
началото на 20. век. Тук са представени и документи за създаването и историята на Българския земеделски народен съюз, за един от основоположниците на
който се смята Цанко Церковски. Мемориалната експозиция е вълнуващ разказ за живота на поета на селската неволя и борба, за дейността му като учител,
редактор и сътрудник, писател, политик и държавник. Тя е приятно съчетание
между богата етнографска част, представяща бита и поминъка на старите българи, и ценен документален снимков материал, както и лични вещи, разкриващи страници от живота на Церковски. Интерес сред експонатите предизвикват
старата цафара, кавалът и цигулката на писателя, както и автентичните мебели
в работния му кабинет. Богатата колекция фотографии от всенародния му литературен юбилей, организиран през 1921 г., е свидетелство за народната обич
и признателност към неговата личност и делата му. Къщата на Цанко Церковски е обявена за национален паметник на културата през 1970 г.

Къща музей „Райко Даскалов“
Къща музей „Райко Даскалов“ е красива двуетажна сграда в центъра на
Бяла черква, обявена през 1970 г. за паметник на културата. Била е построена
през 1922 година в двора на родната къща на Райко Даскалов. През октомври
1984 година на втория етаж е уредена експозиция за живота и дейността на д-р
Райко Даскалов – политически и държавен деец, един от ръководителите на
Българския земеделски народен съюз. В четири експозиционни зали са представени оригинални вещи, снимки и документи, свързани с различни периоди
от житейския път на земеделския трибун – от детството и студентските години
в Берлин до участието му в правителството на Александър Стамболийски като
оглавяващ няколко министерства. Специално място е отредено на Войнишкото въстание и ролята на Райко Даскалов като главнокомандващ въоръжените
сили и прокламатор на Радомирската република. Обзавеждането на работния
му кабинет и книгите на немски и френски език са дарение от неговата дъщеря
Светла Даскалова. Фотоси, документи и отзиви в европейската преса напомнят
за трагичните дни след преврата на 9 юни 1923 г. и за подлото убийство на Райко Даскалов в Прага.

Природонаучна експозиция „Към природата с любов“
Природонаучната експозиция е открита на 24 май 1985 г. и е единствена по
рода си във Великотърновския регион. Изключително богатата сбирка от природни образци заема втория етаж на бивша училищна сграда. Експозицията е
разположена в пет зали на площ от 400 кв. м и фондохранилище. Експонатите
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са подредени на екологичен принцип в следните екосистеми, образуващи разделите на музейната експозиция:
1. Гора (тревиста, храстова и дървесна растителност; бозайници и птици).
2. Ливади и пасища (житни, бобови треви и разнотревие).
3. Поле / житни, бобови, маслодайни, захародайни, влакнодайни и наркотични култури; полски плевели; приятели и вредители на полето).
4. Воден басейн, представен от морска и сладководна флора и фауна.
5. Насекоми (полезни и вредители; пчеларство и бубарство).
6. Нежива природа (минерали, каменни въглища, нефт).
Експонатите са представени по разреди и видове с техните научни латински и български наименования. Дарение са от Светлина Антонова Трифонова – биолог. Днес природонаучната експозиция е средище на природозащитна
просвета и култура.

Етнографска експозиция
Етнографската музейна експозиция в Бяла черква е създадена и открита
през 2004 г. от Народно читалище „Бачо Киро“ в резултат на защитен проект по
програма „Живо наследство“ на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ – София. Тя е разположена в интересна с архитектурата си сграда,
построена през 1912 г., известна сред белочерковци като „старото читалище“.
Намира се в централната част на Бяла черква, сгушена сред живописната зеленина на един от най-старите паркове. Обичано място, изпълнено с духовност и
спомени. Днес тази сграда е приютила богатата духовна и материална култура
на селището чрез експозицията, уредена с даренията на местните хора – прекрасни образци от тъкани, национални носии, шевици и накити, предмети от
бита, земеделието и лозарството, занаятчийски пособия и изделия, документи
и снимки. Събраното материално и снимково наследство от 19‑ти и 20‑ти век
оформя чудното съчетание от етнографска експозиция и фотоизложба, които
изграждат цялостен „ретропортрет“ на града.
Един от най-посещаваните туристически обекти в града е църквата „Св.
Димитър“. Построена е през 1866 година. Иконостасът и амвонът са дело на калоферски резбари. Майсторите марангози Иван Стрелухов и Тодор Несторов
участват в четата на поп Харитон и Бачо Киро и загиват в Дряновския манастир. Ценен културен и исторически паметник с висока художествена стойност. Тук се съхраняват костите на Бачо Киро. В църквата се извършват тържествени и обредни ритуали. Посещава се от много туристи и гости на града.
Разнообразието на културните обекти и съхранените традиции са неоспорим фактор за развитието на туризма. Историческият музей – Бяла черква и
Народното читалище „Бачо Киро – 1869“ работят за запазване и възраждане
на местните традиции и обичаи като Трифон Зарезан, Сирни Заговезни, Благовещение, Лазаровден, за пресъздаване на събитията от Априлското въстание
заедно с членовете на местния клуб „Бачо Киро“ на Национално Дружество
„Традиция“.
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Освен музейните експозиции, на територията на града се намират и исторически местности с паметници, които се включват в различни туристически
маршрути. В близост да църквата „Св. Димитър“ в центъра на града се издига
Паметникът – Камбанария. Той е един от първите паметници в България в чест
на Освобождението и в памет на загиналите в Априлското въстание белочерковци, построен през 1878 г. Паметен знак в чест на Освобождението е поставен в началото на Бяла черква от северната страна на мястото, където са били
посрещнати руските освободителни войски през 1877 г.
За увековечаване паметта на Бачо Киро и участниците в Априлското въстание и националноосвободителните борби са издигнати монументални паметници в централната градска част и в историческите местности, където са се
разигравали събитията:
• Паметник на Бачо Киро в Бяла черква и мемориална стена с имената на
101 белочерковци – участници в Априлското въстание 1876 г.
• Паметник в местността „Черничака“ – сборно място на въстаниците от
Бяла черква, участвали в четата на поп Харитон и Бачо Киро през 1876 г.
• Паметник на мястото, където е заловен Бачо Киро край Бяла черква
• Дървото с кръста край Бяла черква – паметен знак на мястото, където
спира четата на Филип Тотю след битката при с. Върбовка през май 1867 г.
• Кръст с мраморна плоча край Бяла черква – поставен в памет на четата
на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, минала на това място през 1868 г. на път
за Балкана
• Паметник на свободата в центъра на Бяла черква, посветен на загиналите белочерковци в Априлското въстание и във войните 1885, 1912– 1913,
1915 – 1918 г.
• Бюст-паметник на Бачо Киро е поставен в двора на ОУ „Бачо Киро“
Селището Бяла черква се е смятало за люлка на земеделското движение, а
Цанко Церковски – за негов основоположник. Днес в центъра на Бяла черква
се издигат бюст-паметниците на Цанко Церковски и Райко Даскалов. В местността „Славееви гори“, на гроба на Церковски, през 1858 г. е построен монументален паметник.
Културно-историческите обекти в град Бяла черква са съсредоточени на
сравнително малка площ и достъпът до всички тях е лесен и възможен само
за няколко часа време. Исторически музей – Бяла черква не само извършва
екскурзоводско обслужване до всички паметници и исторически местности в
района, но и разпространява знания за наследството и културата чрез интернет страницата на музея, радиопредавания, научни и популярни публикации в
медиите, организиране на изложби, дискусии и чествания по повод бележити
годишнини.
За да разкрия ролята на музея като основен фактор за опазване на културно-историческото наследство и запазването на присъствието му в живота
на местните хора, ще споделя моменти от преживения опит на Исторически
музей – Бяла черква от последните години: съвместна работа с доброволци,
дарители, с учащи се и хора, живеещи в други селища на страната и в чужбина.
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Туризмът не е силно развит в този край, но Бяла черква се включва в различни туристически маршрути в региона. Още през 1996 г. градчето беше домакин на Учредителната конференция на БАСЕТ и впоследствие – посещавано
от чуждестранни туристи и гости, които оценяваха условията и ресурсите за
развитие на селски туризъм тук, както и близостта на изградените екопътеки
и геокомплекси. За съжаление, в края на 90‑те години поради икономически
причини ентусиазмът намаля и отстъпи пред невъзможността за гражданите
да преустроят домовете си в съответствие със съвременните изисквания.
В началото на настоящото столетие обърнахме поглед към развитието на
местната общност в посока на съхраняване и популяризиране на наследството.
Музеят и читалището се утвърждават като средища на образователна и краеведческа дейност особено в последните години, когато започна работа с местни деца и младежи от различни възрасти, обединени от любовта към родното
и от интереса към историята.
Нематериалното наследство, съхранено през вековете, има също своето
голямо значение за местната общност. Събирането, популяризирането, представянето на обичаи, традиции, на автентичен форклор е част от културната
дейност на музеите. Те създават чувство за принадлежност към родния край
и спомагат да се изгради мост от миналото към настоящето и бъдещето. Чрез
подготвяните празници по повод годишнини от исторически събития и юбилейни чествания на видни личности от нашата история и култура децата израстват със самочувствие на знаещи и можещи млади хора, които знаят миналото си, гордеят се с родовите си корени и са готови да видят у себе си достойни
граждани на Европа и света.
В продължение на няколко години музеят работи с клуб „Съхрани българското“, в който участваха 25 ученици на възраст от 8 до 18 години. Заниманията
им бяха свързани със запознаване с историята на града, изучаване и записване
на местната „устна история“ / предания, легенди, митове, спомени на възрастни
хора за историята на селищата и местностите / , опознаване на културно-историческото наследство и природните забележителности в района, изследване на
родословията, запознаване с историята на създаване на паметниците и паметните плочи в града ни и тяхното опазване, участие в ученически конкурси, различни инициативи за организиране на тържества, чествания и празници. Една
от тях беше изследване на семейната родова история, събиране информация за
личности от фамилиите, които с нещо са допринесли за развитието на града ни
или активно са участвали в политическия, икономическия и културния живот.
Оказа се, че това е доста интересна материя за младите хора. С голямо желание
те проучиха своите родови корени и изготвиха родословия, които бяха подредени в изложба в Историческия музей под надслов „Корените на моя род“.
Децата записаха спомени на свои близки за празниците и обичаите, ритуали и
обреди, традиционни белочерковски ястия.
Във връзка с изучаване на природните забележителности и местности в
родния край, всяка пролет по повод 22 април – Международния ден на Земята – обявяваме дни на младите природозащитници. В Природонаучния музей
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„Към природата с любов“ се подреждат изложби с новопостъпили експонати
от дарители, плакати и рисунки, изработени от деца, уреждат се срещи на младите хора с местни природолюбители. Тук се провеждат и образователните беседи за учениците. Организираме туристически походи до известни местности
и паметни места в землището на Бяла черква и близките селища.
Движимите и недвижимите паметници на културата са основен елемент
на родовата памет и най-ярките символи, създаващи облика на всяко селище.
Съвремието ни предоставя уникалната възможност за среща с нашите предшественици, с техните дела и послания, среща с миналото и с уроците на историята. А тази среща може да се осъществява в музеите – съкровищници на
материална и духовна култура.
От началото на новото хилядолетие се забелязват позитивни промени в
работата на музеите с деца и младежи. Младите хора, които се чувстват като
граждани на света, не забравят корените си и все повече обръщат поглед към
културното ни наследство, към онези уникални страни на българската култура, които запазват нашата идентичност като нация. Осъзнавайки гореспоменатите фактори и промени, музеите вече не са само съкровищници от старини,
а се превръщат в любими места за комуникация, образование и развлечение.
Исторически музей – Бяла черква работи по няколко образователни програми, които са насочени предимно към деца, ученици и младежи, но често се
привличат и възрастни хора – специалисти и доброволци, които помагат за
осъществяването им.
Всяка година на 18 май – Международния ден на музеите – Исторически
музей – Бяла черква организира Дни на отворените врати в музейните експозиции и посреща граждани и гости със специална тематична беседа по повод
празника. Подготвят се временни изложби на различна тематика съобразно
културния календар на града, които предизвикват интереса на гражданите и
гостите на града. В рамките на празника се провежда и инициативата „Уредник
за 1 час“. Според календара на културните събития в града в музейните зали, в
училището, читалището и местната радиоуредба се изнасят беседи, свързани с
честването на бележити годишнини от исторически, културни и други събития
или свързани с видни местни революционни, културни, просветни и политически дейци.
Историческият музей осъществява и множество образователни инициативи съвместно с училища, носещи имената на Бачо Киро и Цанко Церковски, каквито работят не само на територията на Община Павликени (ОУ „Бачо
Киро“, СОУ „Бачо Киро“ и ПГАТ „Ц. Церковски“), но и в други селища – София, Полски Тръмбеш, Мизия. Организират се викторини, литературни и художествени конкурси, рецитали и концертни програми, посветени на патрона
на училището, като учениците с интерес издирват, събират и проучват данни
за живота и дейността на тези бележити местни дейци, подготвят разработки
и презентации, изготвят с помощта на музейните специалисти музейни кътове
в училищата.
Учениците, които се занимават с издирване на материали и тяхното систематизиране, са не само бъдещата музейна публика, но и бъдещи историци,

Съхраняването и популяризирането на културното наследство...

215

преподаватели и музейни уредници. Опитът показва, че музейните образователни програми имат своето голямо значение. Те дават възможност за изнасяне
на част от учебния процес извън сградите на училищата. Чрез тях учениците
могат да се включват в издирването, изучаването, опазването и популяризирането на паметниците на културата, а музеите се превръщат в привлекателно
място за младите хора.
Популяризирането на културно-историческото наследство е фактор за повишаване качеството на живот на местното население и заздравяване на връзките с миналото, с историята, с природата.
Важно е създаването на чувство за отговорност към наследството от страна на гражданите. Интересът към историята и фолклора, участието в тяхното
изучаване и популяризиране се превръщат в духовна опора и база за национално самочувствие. Познаването на историческото минало на града води до
повишен интерес, желание за участие в дарителски инициативи и вяра в уникалността и ценността на местната култура и наследство. То гради мост между поколенията и е сигурна стъпка към съхраняване и открояване на нашата
идентичност.
Културно-историческите обекти, историческите местности и паметните
места на територията на Бяла черква могат да бъдат включени в туристически
маршрути, разработени съвместно със съседните общини Велико Търново,
Свищов, Севлиево, Дряново, Полски Тръмбеш, Левски и Сухиндол за предоставяне на съвместни туристически пакети и продукти.

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН

Известия, книга 16, 2014

РОЛЯТА НА АЕК „ЕТЪР“ ЗА ОПАЗВАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НА БЪЛГАРСКИТЕ НАРОДНИ ЗАНАЯТИ
Росица Бинева
ROLYATA NA AEK „ETAR“ ZA OPAZVANE I POPULYARIZIRANE
NA BALGARSKITE NARODNI ZANAYATI
THE ROLE OF ARCHITECTURAL – ETHNOGRAPHIC COMPLEX
“ETAR” FOR THE PRESERVATION AND POPULARIZATION OF
THE BULGARIAN NATIONAL CRAFTS
Rositsa Bineva
Abstract. This year the Architectural-Ethnographic Complex „Etar“ celebrates its 50th anniversary. Presenting the concept for the development of the museum, its creator Lazar Donkov says: „In all sites, established and
upcoming for construction, in order to fully visualize the exposition, it is now being worked and produced“. The
research and the preservation of the national crafts is one of the most important priorities in the museum activity. For its semi-centennial existence, the Architectural- Ethnographic Complex „Etar“ has proved itself among the
European outdoor museums as one of the most remarkable examples of presentation of the craft’s culture in the
pre-industrial period. From the gathering of empirical material, documentation of technology and publishing of
researches to the use of original instruments and the construction of objects from the traditional register of the
crafts – it is all subordinate to the preservation and re-creation of the craft’s traditions. Thanks to the existing continuity, only in Etar in present days are showed the complete stages of the manufacturing of woolen braid, articles of
fur, woodwork, as well as many others old technologies from the 19th – beginning of the 20th century.
The current report not only presents the role of the Architectural-Ethnographic Complex“ Etar“ for the preservation and the popularization of the national crafts, but it also searches answers to the following questions: Does
the museum manage to find balance between tradition and modern times? Which are its main activities, related
to the research and presentation of the current state of the traditional crafts? How the museum experts work with
the contemporary descendants of the craft’s traditions?

През тази година АЕК „Етър“ посреща своя 50‑годишен юбилей. Неговият
създател Лазар Донков, представяйки концепцията за развитие на музея, казва:
„Във всички изградени и предстоящи за изграждане обекти за пълно онагледяване на експозицията се работи и произвежда“1. За своето полувековно съществуване АЕК „Етър“ се доказа като един от най-забележителните примери
за представяне на занаятчийската култура в доиндустриалния период сред европейските музеи на открито. А проучването и опазването на народните занаяти са едни от най-важните приоритети в дейността на музея. От събирането
на емпиричния материал, документирането на технологията и публикуването
на проучванията, до използването на оригинален инструментариум и изработването на предмети от традиционния регистър на занаятите – всичко е подчинено на съхраняването и пресъздаването на занаятчийските традиции.
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Благодарение на задълбочената изследователска дейност и теренните проучвания на музейните специалисти във фонда на музея са събрани оригинални инструменти на почти всички занаяти, практикувани през ХІХ и началото
на ХХ век в Габрово и Габровско. Откупени или дарени са занаятчийски изделия-уникати или популярни по своята форма и изпълнение. Събрани са информации, документи и снимки за известни майстори в района, работили до
50 – 60 – те години на ХХ век. По-късно, благодарение на етърските майстори,
във фонда постъпват документирани и изработени етапите на производство
на традиционни за съответния занаят изделия – от суровината до готовия
предмет. Извършва се документално заснемане на технологични производства
в: гайтанджийството, бакърджийството, хлопкарството, ножарството, дървостругарството, мутафчийството, папукчийството, тепавичарството, плетенето
на кошове, плъстене и т. н. Така съвместно с етърските майстори се издирват
материали и архиви, оригинални форми на занаятчийски изделия, възстановят
се старинни техники за изработка. Например т. нар. ковашка заварка при изработването на ножове; въжарството (плетене на въжета); възстановяването на
целия процес на домашно производство на гайтанени изделия – от боядисването с растителни багрила до изработването им и т. н.
Освен проучване и документиране на занаятчийска култура, единственият музей на открито има привилегията да изследва и представя съвременното
състояние на народните занаяти. В музея се разработват различни програми,
организират се редица събития, прилагат се нови идеи с цел ефективно опазване на нематериалното културно наследство.
През 1990 г. се положи началото на реализирането на една такава идея –
възстановяване панаир на народните занаяти в музейна среда. Първоначално
по Петковден, а по‑късно в началото на месец септември, музеят става притегателен център за майсторите от цялата страна.
През 2003 г. Етърският панаир се превърна в Международен панаир на народните занаяти със свой статут. В дните на панаира ежегодно си дават среща
занаятчии от различни краища на страната и чужбина, представят своята продукция, разменят идеи и умения. Всяка година изложителите попълват анкета,
подготвена от организаторите (изключително важна обратна връзка, която ни
помага при организираното на такива мащабни събития), в която те коментират условията за участие, за кой път посещават панаира, какви препоръки
имат към организаторите и т. н. Един от най-силните коментари е, че само тук,
заради отношението и вниманието към тях, те се чувстват майстори, а не търговци и продавачи.
Панаирът се съпровожда от научна конференция „Народните занаяти –
минало, настояще и бъдеще“, в която специалисти от различни области на историческата наука представят свои разработки, проследявайки темата от древността до наши дни.
Но най-важното събитие в панаирните дни е майсторската надпревара. Тя
е уникална по своите цели, организация и резултати не само за България, но и
за европейските музеи под открито небе. Не е позната практика да се организи-
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ра подобно състезание на майстори от различни занаяти, поне не във формат,
в който се извършва то в Етъра.
Например: Интерес представляват ежегодните международни фестивали
по грънчарство със състезателен елемент в Унгария (2011– 2012 г. в Бодони) и
Румъния (в Сибиу 2013 г., 24 – 28 юли 2014 г.), включващи теоретична и практическа част, обединени в панаир, проследяващи съхраняването на традициите,
трансфера на умения и знания, обединени с практическа част – демонстрация
на грънчарство и кулинария. През 2014 година са поканени за участие грънчари от Румъния, Унгария, Сърбия и България.
Пленери по ковано желязо се организират в различни градове на Полша,
Англия и т. н.
В музея на архитектурата от дърво и народното изкуство в гр. Архангелск
ежегодно представят занаятите, превърнали се в национален символ на държавата – дърводелството и строителството на дървени къщи в Русия. По време на
състезанията майсторите трябва да изработят различни елементи на руската
къща.2
Ако в различните краища на България се провеждат многобройни фолклорни надсвирвания, надигравания, надпявания, наддумвания и други форми на представяне на българската духовна култура, Етъра се утвърждава като
институция, която проучва, изследва и представя съвременните продължители на занаятчийските традиции. Всяка година в музея майстори от различни
занаяти мерят сили, умения и талант в няколкодневна надпревара.
Началото на майсторските надпревари в Етъра е поставено още през
1981 г. във връзка с отбелязване на 1300‑годишнината на българската държава.
Първоначално са организирани надпревари между бакърджии в три последователни години (1982 г., 1983 г., 1984 г.). През 1985 и 1986 година се дава
възможност за изява и на ножарите. През 1989 г., по случай 25‑ия юбилей на
Етъра, музеят е домакин на майстори ковачи.
Финансовите проблеми, настъпили след промените от 1989 г., принудиха
музея да се откаже временно от организиране на надпреварите. Това е причината до 2003 г. да се проведе само едно състезание. То бе организирано във
връзка с 30‑годишнината на музея през 1994 г. и беше между майстори бакърджии.
Международният панаир на народните занаяти даде възможност отново
да се възроди тази чудесна традиция и вече единадесет години в панаирните
дни се провеждат майсторски надпревари:
• 2003 – бакърджийство
• 2004 – ръчно плетиво
• 2005 – пастирска резба
• 2006 – ковано желязо
• 2007 – копаничарство
• 2008 – грънчарство
• 2009 – ножарство
• 2010 – плетене с царевична шума
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• 2011 – гайтанджийство
• 2012 – плъсти
• 2013 – дървостругарство
Според статистиката от 2003 г. до 2013 г. включително в надпреварите са
участват 70 занаятчии от над 28 селища.
Въпреки че се провеждат в дните на панаира, състезанията имат своя самостоятелна структура и регламент, с които участниците се запознават предварително. Статутът на състезанието включва следните основни моменти:
– Изработване на копие на задължителен традиционен предмет, представен в оригинал, избран от журито на състезанието.
– Изработване на втори предмет по избор, с характерна форма и украса от
съответния регион, от който е участникът.
Сложността и на двата предмета, които се изработват в състезателните
дни, е съобразена с времетраенето на състезанието.
Състезанието продължава 4 дни (обикновено от сряда 13.00 ч. до 15.00 ч.
в събота), след което тричленно жури (в което по право участват уредник от
АЕК „Етър“, майстор специалист и гост специалист от музеен или научен институт) оценява изработените предмети.
Обявяването на резултатите от състезанието е кулминацията на „Вечерта
на майстора“, провеждана в съботната вечер.
Статутът на състезанието и неговата организация са изцяло съобразени
със спецификата на представения занаят, т. е. необходимо е наличието на специализиран инструментариум и специализирани помещения за провеждане
на надпреварата. База, която може да бъде осигурена само в естествената среда
на действащ музей като Етъра.
От друга страна, чрез състезанията музеят ни представя нова възможност
за разкриване на класическите характеристики на народните занаяти пред погледа на посетителите.
И не на последно място – по статут предметите, изработени по време на
състезанията, постъпват във фонда на Етъра. Чрез тях и благодарение на многобройните дарения, извършвани от майстори през годините, след време музеят ще има най-голямата колекция от изделия на майстори на народни занаяти
от втората половина на ХХ век.
По време на майсторските надпревари се събират хора, често пъти непознати, майстори от различни поколения, с различни съдби и въпреки всичко
неусетно виждаш как състезателният елемент остава на заден план и надпреварите прерастват в нещо повече от „съревнование между равни“. Проучването
сред участниците показва, че за тях това е време за „сверяване на часовника“,
за размяна на идеи и мисли и което е най-важно, надпреварите се отразяват
изключително стимулиращо върху творческата им активност.3
АЕК „Етър“ издирва и представя майстори на народни занаяти от цялата
страната; запознава своите посетители с регионалните и националните особености на българската народна култура. Музейните специалисти съсредоточават фокуса на интереса върху живия човек, носител на традиционни дейности
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и умения. Този, който, владеейки ги, може да предаде познанията за тях на бъдещите поколения.
Най-важният резултат от съвместните дейности и инициативи е, че майсторите получават самочувствие, увереност в своите умения, започват самостоятелна работа и изкарват прехраната на семействата си със своя занаят.
Ето едни от най-интересните примери в това отношение.

Case study – І
Жулиета Георгиева е родена във Варна – 9.08.1968 г. Там завършва средното
си образование. След това учи в библиотекарския институт в София. И после в
Пловдивския университет –журналистика.
Някъде през 1998 година тя започна сериозно да се занимава с изработване на изделия от беленица. Преди това е било само хоби, прави различни опити
и експерименти.
Първото участие с демонстрация на уменията си Жулиета Георгиева реализира на ІІ-ия Международен панаир на народните занаяти в АЕК „Етър“
през 2004 г. Следват още две участия на този форум. Изявите в Етъра се оказват
решаващи за професионалното £ развитие. Оттогава датират и добрите взаимоотношения с Регионалния етнографски музей – Пловдив. През 2005 година
тя прави своя първа самостоятелна изложба в града под тепетата. Започва да
участва ежегодно и в „Седмицата на занаятите“, организирана на Етнографския музея. От септември 2010 година със съдействието на общински институт
„Старинен Пловдив“ започва ежегодно да демонстрира своите умения в една
от къщите музеи в Стария град.
През 2010 година е поканена да вземе участие в майсторската надпревара „Плетене с царевична шума“, проведена в дните на VІІІ-ия Международен панаир на народните занаяти в Етъра. Сред сериозната конкуренция на
участнички от Габрово, Севлиево, Разград, Попово тя печели Голямата награда
„Сребърна хлопка“ и покана за организиране на самостоятелна изложба в АЕК
„Етър“ през 2011 година.
Изключително успешната за Жулиета 2010 година завършва с приемането
£ в Задругата на майсторите на народни художествени занаяти (ЗМНХЗ), секция „Плетиво“.
През годините и по време на подготовката на самостоятелната £ изложба
имах възможност да наблюдавам Жулиета, да разговарям с нея и да проследя
нейното израстване от любител в майстор и творец.
Ето какво казва самата тя:
„…Преди в дюкяните си оставям нещата и не знам кой ги харесва, как реагират хората на тях. А сега за първи път си продавам сама нещата, като изключим панаирите, имам възможност да видя отношението на хората и е много
приятно да чуеш похвали …“.
„…Благодарение на Етъра и РЕМ – Пловдив нашите умения постигат до
хората. Вие си вършите работата прекрасно. Аз съм страшно благодарна на
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Вас – на Етъра, че решихте да има такова състезание. А панаирът на занаятите
е една чудесна възможност майстори на народни занаяти от цялата страна да
си дават среща. И седмицата на занаятите на РЕМ – Пловдив и тя е чудесна
възможност. Това е много добро начало, но трябва подкрепата на много други
институции и организации. Вие съхранявате, възпитавате и отсявате, защото
иначе е страшно.
Много би било хубаво, освен съхранители на традициите, да имате силата
и волята да съхраните и хората, които притежават тези умения – живите човешки съкровища. Защото ние не сме машини, манифактури. Конкуренцията
от некачествени евтини стоки е убийствена.
Трябва да се борим за обща държавна политика. Облекчаване на данъците,
стимулиране на производството и т. н. да не ни приравняват с обикновените
професии.
За да не ни възприемат българите като екзотични птици.
И да идват посетителите, да гледат, ахкат и викат: „ние защо не сме виждали такова нещо?“. Моята мечта е този занаят да бъде признат, да има последователи, да се съхрани!“4

Сase study – ІІ
По време на VII Международен панаир на занаятите „Етър“ през 2009 г.
е организирана майсторска надпревара „ножарство“. Голямата награда „Сребърна хлопка“, почетен диплом, парична награда от 800 лв. и право на изложба
базар в Архитектурно-етнографски комплекс „Етър“ през 2010 г. се присъди на
Христо Неделев от гр. Карлово – за цялостно представяне и познаване традициите в ножарството.
Христо Неделев е роден на 9 май 1952 година в гр. Карлово.
Започва работа във ВМЗ – Сопот. Там хобито на повечето сръчни работници е изработването на ножове. Но истински по занаята го „запалва“ майсторът
ножар Кирил Куликов от Пловдив. От 1985 г. до явяването му през 1990 г. на
изпит пред Задругата на майсторите на народни художествени занаяти (ЗМНХЗ) Христо минава през всички степени на обучение. За 5 години усвоява тънкостите на занаята, запознава се с неговата история и традиции. На изпита му
се пада да прави ятаган.
Желанието му за усъвършенстване и развитие запалва и неговия племенник Павел, а до края на 2000 г. Христо вече има двама ученици, които също
успешно полагат изпити пред Задругата.
За съжаление, началото на тяхното признание съвпада с тежката икономическа криза в страната. Сривът започва през 1992 – 1993 година. Постепенното
свиване на пазара води до неизбежно намаляване на производството, а по‑късно (2001 г.) – до съкращаване на цялата група от завода.
Нищо друго не им остава, освен да започнат да работят самостоятелно в
пригодените за работилница още през 1989 година няколко помещения в двора
на къщата им.
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Най-голямото достойнство на Христо Неделев е, че изработва всичко сам –
от острието и дръжката на ножа до ножниците (дървени или кожени). Или,
както самият Христо се шегува: „Всичко си правя сам, само не и стоманата!“
Въпреки това до 2009 година в творческата му биография липсва самостоятелна изява. Единственият форум, на който е представял свои изделия до
края на 90‑те години на ХХ в., са организираните в Орешак ежегодни изложения на художествените занаяти и изкуство. Работи само по поръчка и не може
да инвестира в производството. На практика се движи в един затворен кръг и
постепенно се обезсърчава.
Как участието в майсторската надпревара променя живота му, разказва
самият Христо Неделев.
Р. Б.: Какво ти хареса най-много по време на състезанието?
Хр. Н.: На мен всичко ми хареса…и организацията…изобщо всичко беше
направено както трябва. Само лошото време не ми хареса, развали нещата. И
организацията на местата за работа – всичко беше много добре.
Р. Б.: Излиза, че това, което правим в Етъра, панаира и състезанията, които
организираме, са едно от малкото места, където народните занаяти могат да
бъдат видени в техния истински блясък?
Хр. Н.: Да, да.
Р. Б.: Значи начинът, по който възраждаме интереса към занаятите, е добър?
Хр. Н.: Начинът е правилен. Стига традицията да се поддържа, да не вземе
на някого да му скимне, че това не е добре, и да търси друг начин. Промени ли
се нещо – край.
Р. Б.: Какво ти донесе спечелването на Голямата награда?
Хр. Н. Ритъмът на работа е все същият. Но сега си позволих да направя
колекция от ножове, каквато досега не съм правил, тъй като основно е работа
по поръчка. Получих втора покана за изложба. Това е възможност да представя
своите умения и разнообразие в техника, форма и приложение.
След участието в майсторската надпревара и последвалата изложба базар
в Етъра, Хр. Неделев започва ежегодно да участва във фестивала на занаятите
в РЕМ – Пловдив, в НИХЗИ Орешак и др. Той излиза от анонимност, получава
увереност и започва да търси сам пазар за изделията си, без да измени на принципа си „всичко да си изработва сам“.5
В репертоара на ежегодните временни изложби, организирани в музея, задължително присъстват гостуващи изложби базари на съвременни майстори
на народни занаяти от страната: Любомир Дудев – майстор куюмджия – гр.
Казанлък; Стоян Маринов – гр. Добрич; мънистена украса – самостоятелни
изложби и в тандем с Елена Драмова – тъкач – гр. Пловдив; Огнян Кръстев –
майстор на старинни детски играчки – гр. Враца; копаничарите Георги Стоилов
и Верослав Цветков – гр. Враца; Ели Неделчева – грънчар от гр. Разград; Милко Милев – бъчвар, с. Столетово, Карловско; Петко Банков – дърворезбар –
гр. Карлово; Мая Казакова, Веселин Дамянов, Таня Станева – грънчари от гр.
Габрово; етнографи приложници и др.
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Съгласно Регламента на Международния панаир на народните занаяти,
чрез изложби базари в музея се представят и победителите от майсторските
надпревари в АЕК „Етър“:
Димитър Петков – бакърджийство – гр. Пловдив; Радка Илиева – ръчно
плетиво – с. Водица, Поповско; Мадлена Пенчева – пастирска дърворезба – гр.
Трявна; Лазар Урумов – ковано желязо от гр. Пловдив; Георги Мицовски – копаничарство – гр. Бяла Слатина; Николай Йовков – грънчарство – гр. Троян;
Христо Неделев – ножарство – гр. Карлово; Жулиета Георгиева – изделия от
беленица – гр. Пловдив; Миглена Терзиева – гайтанджийство – гр. Търговище;
Пенка Ставрева – плъсти – с. Първенец, Пловдивско; през месец септември
предстои изложбата базар на Иво Стоянов – дървостругарство – гр. Габрово.
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POLICIES, RELATED TO THE CULTURAL HERITAGE,
IMPLEMENTED IN ARCHITECTURAL-ETHNOGRAPCHIC
COMPLEX “ETAR” – GABROVO
Pavlina Damyanova
Abstract. The presented topic examines briefly the normative basis, which is operating in Bulgaria and
is related to the cultural heritage. It gives examples from the experience of Architectural-Ethnographic Complex
„Etar“. The focus is on the policies of search, preservation, conservation and restoration, control, valorization, socialization, protection and encouragement of the cultural variety, educational policies and policies for obtaining
material goods through the cultural heritage. The review is based on the good functioning policies, supported with
examples. It gives an opportunity for discussions by the museum association, as well as for additional detailed
description.

Архитектурно-етнографски комплекс „Етър“ – Габрово е единственият по
рода си, до момента, в България, музей под открито небе, от така наречения
„сканзен“ тип музеи.
Уникалността на „Етъра“ идва от това, че пресъздадената архитектура,
чаршията със занаятчийските работилници, характерни за Балканджийския
район, са не просто статични, а функциониращи – посетителите могат да проследят технологичния процес за производство на представените занаяти (ако
не целия, то част от него). Не просто да си закупят сувенир за спомен. На практика се осъществява един затворен и добре функциониращ процес.
От една страна, гостите на музея могат да наблюдават работата на майсторите – това е вид атракция за тях (анимация). От друга, и то доста значителна,
по този начин се запазва жив занаятът – създават се условия за работа на човека, носител на това наследство. Етърските майстори използват традиционни
практики и техники, както и естествени материали. По този начин „Етъра“ успява да съхрани занаяти, характерни за представената епоха и регион, които с
течение на годините са застрашени от изчезване.
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От 10 април 2009 година в България е в сила Законът за културното наследство, който отговаря на европейските изисквания, свързани с нормативната
база на държавите членки на Европейския съюз, отнасяща се до културното
наследство. Този закон отменя стария (за Паметниците на културата и музеите), който е функционирал по‑рано.
Като всяка музейна институция, АЕК „Етър“ извършва събирателска,
проучвателска, изследователска, научна, фондова, експозиционна и изложбена дейност. Тези дейности са свързани с политиките за културно наследство,
съгласно нормативните разпоредби.
„Етъра“ може да се похвали, че с годините се е утвърдил като научен, методически и културен център в страната.

Политики за издирване на културното наследство
Екипът от музейни специалисти, който работи към АЕК „Етър“, ежегодно
извършва проучвателска и събирателска дейност. По този начин „Етъра“ като
институция обогатява материалното културно наследство на страната. Предметите, попаднали във фонда на музея, се идентифицират съобразно НАРЕДБА №Н-3 от 3 декември 2009 г. за реда за извършване на идентификация и за
водене на регистъра на движими културни ценности.

Политики за съхраняване и опазване
Движимите културни ценности се съхраняват в съответно фондохранилище по групи и видове, със защита, подходяща влажност, температура и светлина, посочени в НАРЕДБА № Н-6 от 11.12.2009 г. за формиране и управление
на музейните фондове. Имаме уредник-фондовик, който съвестно се грижи за
всички културни ценности. За изминалата 2013 година към фонда на музея са
постъпили приблизително 900 предмета, разпределени по съответните отдели
на музея.
Освен ДКЦ, работата на терен на музейните специалисти включва и събиране на нематериално културно наследство. Събраните материали от информатори се обработват и публикуват, т. е. извършва се научноизследователска
работа.
На територията на комплекс „Етър“ ежегодно се провеждат и научни конференции, които дават възможност за обмен и контакти между музейните специалисти от страната и чужбина, както и на обмяна на полезна информация за
навлизането на нови практики, свързани с музейната дейност.

Политики за консервация и реставрация
В Хартата за Консервация и реставрация на паметниците и забележителните места, приета от ИКОМОС 1965 г., са определени ръководните принципи
на съхраняване на културните ценности, които всяка страна трябва да прилага
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„в зависимост от своята култура и традиции“. В Глава осма от ЗКН е заложено,
че движимите и недвижимите културни ценности подлежат на консервационни, реставрационни и адаптационни дейности, „които целят предотвратяване на разрушаването, стабилизация на състоянието им, както и улесняване на
тяхното възприемане и оценка при максимално запазване на автентичността
им“. На база на Хартата, приета от ИКОМОС, и действащия закон в България,
предмети, постъпили във фонда на АЕК „Етър“, както и обектите на територията на музея, при нужда подлежат на консервация, реставрация и адаптация. Тази политика за запазване и поддържане на културните ценности е заложена във всеки следващ годишен план на музея.

Политики на контрол върху културното наследство
Контролът се извършва от музейните специалисти, работещи в АЕК
„Етър“. Той се изразява главно в две направления: от една страна, контрол
върху извършваните дейности, свързани с програмата от културния календар
(възстановки на обреди, обичаи, както и фолклорната програма на територията на музея, по време на празниците), и от друга страна – контрол върху
дейността на майсторите, работещи към музея (за запазване на занаятите във
възможно най-чист вид).

Политики на валоризация
Основен момент в музейната работа на „Етъра“ е представянето на духовната култура. При всички положения фолклор в чист вид от периода, който
се представя основно в музея, вече не съществува. Малко или много, групите, участващи в нашите празници, представят един вид парафолклор, който
е обработен и изигран на територията на комплекса. Тук има много „тънък“
момент от страна на музейните специалисти – идеята е да се представят възстановки, които да са максимално точни до първообраза си.
Изводът ми за практическото прилагане на тази политика е базиран върху
отзиви на посетителите (както устните коментари, така и тези от книгата за посещения) – едно обобщение, разбира се, не напълно точно, показва, че „Етъра“
е място, което „събужда“ българщината, съхранява традициите и оставя следа
в съзнанието на посетителите си, карайки ги да оценят важността на представеното културно наследство.

Политики на социализация
От една страна, „Етъра“ запазва автентичността си, същевременно е изграден по начин, по който се позволява достъп и досег на посетителите до културното наследство, до работилниците – да могат да наблюдават процеса за
изработване на изделията, да поговорят с майсторите. Развитата изложбена и
експозиционна дейност дава информация или друг поглед на наследството.
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Предлагат се също така и „обучения в занаяти“. Обучението, разбира се,
е символично. Туристите, с помощта на майстори, изработват предмет за спомен, научават историята на занаята и се докосват до „света на етърските майстори“. В музея от 2013 година функционира и детски кът „Открий какво умееш“. В него децата, с помощта на аниматор, изработват предмет, който могат да
отнесат със себе си, да се докоснат до тъкачен стан, грънчарско колело, както и
да поиграят на игри, които са останали позабравени във времето.
Екипът от музейни работници към АЕК „Етър“ се стреми да не изостава
от съвременните музейни практики като мултимедийно представяне, съпътстващо различни събития, презентации, интерактивни дейности по време на
празниците, в които да се влкючват и посетителите, сайт, FaceBook страница и
други подобни иновации, част от глобалното време, в което живеем.

Политики, свързани с опазване на културното многообразие
Във връзка с Конвенцията за опазване и насърчаване на многообразието
от форми на културно изразяване, приета в Париж 2005 година, в която е заложено „набелязване на мерки за развитие и опазване на формите за културно
изразяване“, може да се посочи като пример за действаща политика фолклорният фестивал „Сватбата – единство и многообразие“. В него по статут е прието за цел представянето на „етническото и етнографско многообразие в българските земи чрез представяне на отделни моменти от сватбената обредност“,
като всяка 5‑та година изданието е с международно участие.

Провеждани политики с цел образованост на посетителите
Това е важна част от работата на всяка една музейна институция. В „Етъра“
има отдел „Работа с публиката“, който отговаря за т. нар. музейна педагогика.
Част от неговата работа се изразява в това да създава различни мероприятия с
образователна цел на територията на музея, както и изнесени обучителни програми извън него. Важна роля тук отново изиграва превръщането на посетителите в активни участници, а не просто слушатели или наблюдатели. Самите
те да разберат смисъла на нещата, практикувайки ги. Пример за това е „Училището за лазарки“, което работи успешно вече няколко последователни години.
В него доброволно участие вземат момичета между 15 – 18 години (замомели
се, както повелява традицията). Учат лазарски песни, вият венчета, правят си
момини китки, нагиздват се и на Лазаровден изпълват комплекса с песни. Така,
освен че стават преки участници в празника, те получават информация за отделните моменти от него – кое, как и защо се прави.
Разработен е и проект за „Училище за народни традиции“, чиято цел е да
пробуди интереса на подрастващото поколение към народната култура, за да
може тя да се съхрани във времето. Темите обхващат интересни моменти от
фолклора, митологията, практиките и бита на българския народ, като е поставен акцент отново на Балканджийския регион.
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Политики за съвместна работа с други институции
АЕК „Етър“ работи успешно с:
– Министерството на културата – съвместно се организира Международният панаир на народните занаяти;
– Община Габрово;
– Читалища, които неизменно участват в организираните празници със
своите състави;
– Музеи от страната и чужбина (добро партньорство се поддържа с музея Астра, областта Сибиу, Румъния; музей „Старо село“, Кумровец, Хърватия;
Сентендре, Унгария; Рожнов, Чехия;)
– Неправителствени организации – пример за успешно партньорство е
реализирането на два спектакъла – „Не ходи там след залез слънце…“ и „Нощта срещу Еньовден“ по проект на сдружение „Фабрика“, реализирани от ансамбъл „Сивек“ – Габрово;
– Библиотеки;
– Архиви;
Резултат от тази съвместна работа е осъществяване на фестивали, възстановки, изложби, научни конференции и други подобни.

Политики за извличане на икономически блага чрез
културното наследство
Не на последно място АЕК „Етър“ е институция, която умело, дори и в период на криза, успява да използва културното наследство като продукт и да си
извоюва запазената марка „Етър“. В навечерието на 50‑годишнината от откриването на музея е важно да се отбележи прозорливостта на неговия създател
Лазар Донков. Още в годините, в които не е било толкова популярно да се говори за културен туризъм, той е създал институция, която да превърне наследството в ресурс за извличане на материални блага. „Етъра“ се е утвърдил като
туристически стабилен продукт и е пример за други нови подобни комплекси.
За последната изминала календарна година (2013 г.) броят на посетителите надхвърля 160 хиляди, от които над 24 хиляди са чуждестранните туристи, важно
е да се отбележи, че всяка година се наблюдава повишаване на посещаемостта.
Изнесени са приблизително 200 беседи на български и чужди езици. И въпреки високата конкуренция и голямото разнообразие на културни обекти, АЕК
„Етър“ все още е едно от най-посещаваните места в България.
Това е един общ преглед на нормативната база и свързаните с нея политики, прилагани в АЕК „Етър“. Не претендирам за изчерпателност по темата, но
предлагам по‑различна гледна точка и надявам се, теми за дискусии от страна
на колегите. 1
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РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН

Известия, книга 16, 2014

СТРАНДЖА – МУЗЕЙ ЗА АВТЕНТИЧЕН БИТ И КУЛТУРА
Лейля Шефкъ
Гергана Христова
Димитър Димитров
STRANDZHA – MUZEY ZA AVTENTICHEN BIT I KULTURA
STRANDZHA – MUSEUM OF AUTHENTIC MANNER
OF LIFE AND CULTURE
Leylya Shefka
Gergana Hristova
Dimitar Dimitrov
Abstract. Strandzha is a mountain with millennial history, which preserved in its lands and in its spiritual
spaces the heritage of several civilizations. It is covered with archaeological and historical monuments from Thracian, Roman, Byzantium and Ottoman times. The villages of Bryshlyan, Bulgari and Kosti in „Strandzha“ Natural
Park with their rich historical heritage might be introduced as „outdoor museums“, which represent the authentic
manner of life and culture, typical for the region.

Под музеи на открито следва да се разбират научно ръководени или намиращи се под научно наблюдение сбирки за цялостно представяни селищни,
строителни, жилищни и стопански форми под открито небе.
През XVII и XIX в. Странджа остава встрани от големите търговски пътища на Балканите. Това е един от факторите, довели до съхраняването на традиционната странджанска жилищна архитектура. Разбира се, тя промена облика
си през тези два века на Промяна.

Село Бръшлян
Историята на село Бръшлян – някогашното Сърмашик (до 1934 г.), е древна и млада. Изминали са векове, но живелите преди тук са оставили ценни паметници за своя начин на живот, за своите вярвания и култура. От далечното
минало са се съхранили звучните народни песни, народните обичаи, филеците,
хората, традиционните носии. Запазените от векове дървени къщи – паметници на културата, са неми свидетели на бита и душевността на населението. В
произведенията на старите занаяти са вплетени естетическият вкус и изобретателността на тъкачите, говедарите, земеделците – създателите на материални
и духовни ценности. Интересни са странджанските говори с архаичен произ230
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ход, обагрени с красота и звучност. Живата история на селото са културно-историческите паметници, част от които са възстановени и съхранени за поколенията.
Село Бръшлян е част от Природен парк „Странджа“ и се намира на 14 км
северозападно от Малко Търново, на 64 км от южно от Бургас и на 4 км от границата с Република Турция. От 1982 г. цялото село Бръшлян е архитектурен и
исторически резерват, като в него са запазени автентични къщи, характерни за
странджанската архитектура от 18 – 19 век. 76 къщи са архитектурни паметници на културата, 9 от тях – с национално значение. Най-старата къща в селото
е строена през XVII век и още се обитава.

С усилията на местното Дружество за защита на природното и историческото наследство „Бръшлян“ и Кметството са реставрирани килийното училище (функционирало през 1871 – 1877 г.), параклисите „Св. Пантелеймон“, „Св.
Петка“ и „Св. Лефтера“, камбанарията на църквата „Св. Димитър“ и е организирана етнографска сбирка и музей на открито на традиционното земеделие.
На няколко километра от селото има следи от долмени и тракийски светилища.

Църква „Св. Димитър“
Сред тях се отличава една нестандартна постройка, точно в центъра на мегдана. Тя е Г-образна, по‑дългото от двете крила е църквата „Св. Димитър“, а
по‑малкото – някогашното килийно училище.
На мястото, на което в края на ХVІІ век е издигната църквата, в древността
се е намирало тракийско светилище. Счита се, че то е било посветено на бога на
плодородието и виното Дионис.
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Църквата „Св. Димитър“ е типичен представител на местната възрожденска култова архитектура. През 1975 г. е обявена за паметник на културата, а
през 1982 г. – за архитектурен паметник с национално значение. Уникалната
камбана от първата половина на ХІХ в., излята в гр. Ярославл – Русия, може да
се види и днес.
Храмът е вкопан в земята и в миналото е бил ограден със зид, висок около
2.50 м. Централното вътрешно пространство е вкопано, за да се получи вътрешен простор. Отвън е потърсено ефектно оформление на фасадите с помощта
на добре издялани блокове от бигор. Откритото преддверие (нартика) с помещението за килийно училище са пристроени около 1870 г.
В амвона на църквата е вграден мраморен жертвеник на Зевс-Дионис, с
посветителен надпис на старогръцки език:
На Зевс-Дионис жертвеник тука направих,
аз, Ликомед, син на Хреста и жрец на Великия Бакх;
зарад високата чест, по жребий получена, и за децата ми,
и за моите мисти. Спаси ги, блажен Дионисе!
Някои учени смятат, че под името Зевс-Дионис е означен Дионис като върховен бог, едно от назоваванията на сина на великата Богиня-Майка.

Изглед от църквата „Св. Димитър“

Килийно училище
Архитектурен и културен паметник. Помещава се в пристройката към
църквата „Св. Димитър“. Училището е основано през 1871 година, след като
България получава църковна независимост. В първите години от съществуването си там били обучавани само 12– 13-годишни момчета, които овладявали
българското четмо и писмо и пригласяли на свещеника по време на църковните служби. Днес малката стая е реставрирана в онзи първоначален вид, когато
децата седели не по чинове, а на земята върху кожи и вместо на черна дъска,
пишели с пръчици върху восъчни плочки.
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Килийно училище в с. Бръшлян

Етнографска къща-музей
150‑годишната сграда е запазена в автентичен вид както външно, така и
по отношение на вътрешната уредба на помещенията. По своята архитектура представлява възрожденска двуетажна къща с каменно приземие и дървен
етаж. Музеят дава представа за особеностите на бита и занаятите в с. Бръшлян
от втората половина на ХІХ в. до първата половина на ХХ век. В голямата стая
на втория жилищен етаж се намира типичното огнище, изградено от камък
към стената (баджа). Приземният етаж (дам) в миналото е служел за обор на
домашните животни. Днес е превърнат в стая на занаятите, в която всеки посетител може да види автентичен стан и се опита да тъче.
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Селскостопански музей на традиционното земеделие
Посветен е на традиционното земеделие от епохата на Възраждането. В
специално изграден навес и по целия двор са експонирани стари земеделски
инструменти, използвани от странджанци в миналото: диканя (подобен на
шейна инструмент за вършеене), каменна мелница за жито, паламарка (дървен
уред, който се нахлузва на пръстите на ръката при жътва), пàлешник (плоско
заострено желязо, което се закрепвало полегато в края на ралницата, за да разрязва почвата), уреди за обработка на лен и коноп, ще видите дори малък пчелин. Тук се чуват думи като „халомер“, „мèница“ или „бурило“.

Диканя             Каменна мелница за жито (ромиле)
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Параклис „Св. Петка“
Намира се на около 2 км на изток от село Бръшлян. До параклиса се стига по маркирана туристическа пътека, която започва от селото и води към м.
Въжиево. Св. Петка се почита в този район като лечителка, поради което на
извора до параклиса се приписват лечебни свойства. За особено ценна обаче се
смята не водата, а жълтата кал при аязмата. Вярата, че лекува екземи, води тук
хора от цяла Югоизточна България. Спазва се древен ритуал – преди да се намаже болното място с лековитата кал, човек трябва да върже конец от дрехата
си или кърпичка на дряновото дръвче над аязмата – за дар. Ако няма какво да
се остави на дрена, може да се хвърли монета в свещения извор – за „откупуване“ на здравето. На празника на светицата през м. юни хората се събират тук и
приготвят курбан за здраве. Вярват, че аязмото си има свое животно-покровител – златно смокче, дълго „колкото една педя“.

Село Българи
За първи път е споменато в документ от 1454 година, което доказва, че е
едно от най-старите странджански села, вероятно основано още по времето на
Първото българско царство. Към края на ХІХ век остава последната крепост
на българщината в крайморска Странджа. Традиционният консерватизъм на
населението способства за съхранение на българския му характер в една враждебна гръкоезична среда.
Село Българи се намира на 17 км от гр. Царево, на 300 м. н. в. Разположено
върху плоския гръб на планинско било, заобиколено от дълбоки долини, от селото се открива прекрасна гледка към нагънатите заоблени хребети на Странджа. На изток от с. Българи е най-старият български резерват „Силкосия“, а на
7 км североизточно се намира защитената местност „Марина река“, в миналото
част от „Силкосия“. Околностите на селото са заети от вековни гори с подлес
от зеленика.
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Днес Българи е единственото нестинарско селище в България. Включено
е в списъка на ЮНЕСКО за нематериалното културно наследство. В него се
спазва стародавната дата на изпълнение на целия обред и танца в жарава – 3‑ти
срещу 4‑ти юни, денят на св. св. Константин и Елена по стар стил. Езическият ритуал, предаван от дълбока древност, е преплетен с християнството чрез
легендата за двамата светци. Пряката културна приемственост, осъществена
в Странджа, е причина този действащ от тракийско време ритуал да запази
основните си черти и до днес. „Прихващането“ на нестинарите и танцуването
в транс в огнената жарава под звуците на нестинарския тъпан са уникални за
Европа. Върху жаравата играят само посветените, които са обсебвани от духа
на св. Константин, мълвят молитви за здраве и опрощение, а понякога пророкуват бъдещето за селото и за света. Овладени от „Господева сила“, нестинарите отключват свещени пространства, където влизат в най-истинното общение
с Бог.
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Коначето – храм на нестинарите
Намира се в центъра на Българи в близост до селската чешма. Конак е турска дума, която означава къща за живеене, място, в което се отсяда по‑дълго
време. Четириъгълната постройка е ориентирана по посоките на света и бележи сакралния център на територията на с. Българи. Идеята за коначето е, че
това е дом на св. Константин и в него той отсяда на празника си. Тук се съхранява свещеният нестинарски тъпан. В деня на св. св. Константин и Елена в
двора му се коли жертвено животно за приготвяне на „нестинарския курбан“.
Особена роля играе южната страна на параклиса. Там е направен прозорец и се
намира столнината, на която се поставят иконите, за да „почиват“. В коначето
обикновено става „прихващенето“ на нестинарите преди играта им в огъня,
„обличането“ на нестинарските икони и тръгва нестинарското шествие към
одърчето на „Св. Костадин“.

Църква „Св. св. Константин и Елена“
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Намира се в центъра на селото. Каменната църква е строена през втората
половина на ХІХ век. През 1903 г. по време на Илинденско-Преображенското
въстание е опожарена заедно с цялото село. Възстановена е през 1910 г. и е паметник на културата.

Параклиси
„Св. Костадин“ – на 1 км от селото в западна посока; „Св. Елена“ – в западния край на селото; „Св. Илия“ – на 1.5 км източно от Българи; „Св. Богородица“ – на около 3 км северно от селото. Един най-големите параклиси в
Странджа с две аязми. Тук жителите на с. Българи се събират на 28 август, за да
отбележат втория по значимост празник за селото, след нестинарския.

Частна етнографска сбирка
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Разположена е в стара странджанска къща, собственост на Мара Шонкова.
Запознава с жилищната уредба от края на ХІХ и началото на ХХ век, с бита на
големите селски семейства, традиционното облекло, автентични ръчно изработени тъкани и много от примитивните сечива, използвани тогава.

Село Кости
Намира се на 25 км южно от Царево, на 7 км от главния път Малко Търново – Царево. Съществуват две основни хипотези за наименованието на селото – според едната името произлиза от почитания тук нестинарски празник
„Св. св. Константин и Елена“, а според другата, че носи името на богат гръцки
търговец на име Костакис. Разположено в живописната долина на река Велека,
селото е заобиколено от планински хълмове, обрасли с вековни гори. Намира
се в зоната на разпространение на странджанската зеленика.
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В Кости и днес все още може да се видят някои от старите дървени къщи на
предишните му жители. Този стил жилищна архитектура е познат само в селата Кости, Бродилово и Каланджа (днес Синеморец). Сградите са твърде просторни по размери, двукатни – отдолу с обор, обковани с груби дъбови дъски, с
широки одъри, но без прозорци. Оскъдното осветление се е осигурявало от покрива с „подвижна керемида“. Паметник на културата, Дундовата къща е триетажна, цариградски тип, построена преди 150 години. Неин собственик е бил
Михаил Дундос, най-богатият гръцки търговец, живял в село Кости до 1913 г.
Къщата последователно се е използвала за училище, държавно лесничейство и
кметство. Подобен тип къщи днес има в Истанбул и Мидия (Каякой), Турция.
В миналото е било нестинарско селище. Наследниците на изселилите след
1913 г. от с. Кости гърци са пренесли този обряд в две солунски села и през последните 30 години го изпълняват и там.
В околностите на Кости има следи от металургична дейност. На юг от него
се намират голям могилен некропол, както и отделни тракийски могили. В миналото селото е една от спирките по пътя Малко Търново – Ахтопол – Василико (Царево).
До Балканската война е населено основно с гърци. При изселването си те
оставят оригинални по своята архитектура къщи – сградите са твърде просторни по размери, двуетажни, отдолу с обор, обковани с дъбови дъски, но без
прозорци, а оскъдното осветление се осигурявало от покрива с помощта на
„подвижна керемида“. Няколко от тях са оцелели и до днес.
Заселването на Кости с българи започва след Междусъюзническата война
(1913), когато турците ги изгонват от родните места в Източна Тракия. Към
средата на ХХ век теснолинейка, превозваща дървен материал до морския бряг,
е свързвала Кости с Ахтопол.
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Кукеровден и „Пали кош“ в с. Кости

Обредното кукерско шествие и обичаят „Пали кош“ се правят всяка година в странджанските села Кости и Бродилово в седмицата между Месни заговезни и Сирница, с кукерски игри се отбелязва прогонването на зимата. Само в
странджанските села Кости и Бродилов този празник се проявява в най-автентичната си форма – „бял кукер“, т. е. без маска, с открито лице.
Магическата обредна насоченост е победа над болестите и злото. Чрез
очистителната сила на огъня и действията на Белия кукер лошото се извежда
извън селото и така се осигуряват здраве и плодородие през новата година. В
двете села ритуалите „Кукеровден“ и „Пали кош“ са съхранени в най-древната
си форма. Смята се, че в Кости са пренесени от преселниците от с. Пиргополо,
а в Бродилово – от с. Маджура през 1913.
Според местните хора и фолклорните специалисти основните елементи в
ритуала се приближават максимално до древните магически обредни действия, олицетворяващи пролетното възраждане и оплождане на природата, както и прогонването на „злите сили“, събрани през мрачния зимен период.
В двете села кукерите не са облечени така, както ги виждаме традиционно навсякъде в страната. Одеждите им са парцаливи и поради това някои ги
наричат „парцалени кукери“. Иначе по традиция сред тях има мома, баба, поп,
доктор и младоженци.
На площада започва обличането на кукера и на неговите придружители,
наричани кюфкарите. Това са момци, също облечени в парцаливи одежди, но
те са маскирани и тяхната задача е да пазят момата, която е едно от главните
действащи лица в ритуала. Другото им задължение е да „бръснат“ мъжете, които срещат, като това се прави със сабя, която те носят със себе си.
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Песента „Честит ти, Митка, Кукеровден“ слага началото на шествието. С
музикалното оформление от гайда и тъпан цялата дружина обикаля селото и
задължително минава през всички къщи в него, за да не остане някъде скрито
зло, което да изпълзи в някой от предстоящите пролетни дни и да донесе нещастие.
След това се отива на нива в землището, където облечен в народни дрехи
мъж заорава земята, хвърля в нея семена и прави наричания за богата реколта
и през тази година.
От нивата всички се връщат, хванати на хоро, и пак под звуците на музиката се спират на площада.
Там се пали кош с плява, издигнат на висок стълб. Когато дървото изгори и
плявата падне на земята, всеки, който иска и може, прескача за здраве жаравата. Според вярванията това трябва да се направи три пъти.
В околностите на селото са пръснати много параклиси: „Св. Петка“ – одърче с аязма на 1 км северно от селото; „Св. Костадин“ – на около 1.5 км западно
от селото; „Св. Георги“ – подновен дървен параклис с аязма на 4 км южно от
селото, в м. Одерето; „Св. Димитър“ – 1 км западно от селото; „Св. Илия“ – на
около 2 км западно от селото е най-важен, защото празникът на светията е и
празник на селото; „Св. Богородица“ – на 3 км в югоизточна посока.
На югоизток от Кости, над м. Св. Богородица, се намира най-старият бук в
Странджа, на възраст около 800 г.
Празникът на Кости е 20 юли – денят на св. Илия, и още повече, че там е
люлката на нестинарството и по думите на местните, огънят е много по‑голям
от този в село Българи, а и на този ден идват гърци нестинари.

Църква „Св. св. Кирил и Методий“
Най-красивата селска църква в Странджа. Наричала се е „Св. св. Константин и Елена“ до изселването на гърците от селото. Разрушена по време на Преображенското въстание, през 1909 г. е наново възстановена и осветена. Забележителни в нея са дърворезбованият иконостас, дело на един от последните
странджански резбари – Пандил, и множеството реставрирани икони.1
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БЕЛЕЖКИ
1 Калоянова, Ж. Бръшлян, оазисът – краеведски бележки, изд. „Елатика – 2001“; Лазаров, Иван. Село Кости – минало и настояще; Дико Патронов, Иван Карайотов, Дияна
Радойнова. Природен парк „Странджа“. Природно богатство, археологическо наследство,
духовна култура. ДПП „Странджа“, 1999 г. [Kaloyanova, Zh. Brashlyan, oazisat – kraevedski
belezhki, izd.,,Elatika – 2001“; Lazarov, Ivan. Selo Kosti – minalo i nastoyashte; Diko Patronov,
Ivan Karayotov, Diyana Radoynova. Priroden park,,Strandzha“. Prirodno bogatstvo, arheologichesko nasledstvo, duhovna kultura. DPP,,Strandzha“, 1999 g.]
http://dgskosti.com /
http://kosti.free.bg /
http://www.strandja.com

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН

Известия, книга 16, 2014

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ: „ТРАДИЦИЯТА ОБРОЦИ –
СЪХРАНЯВАНЕ НА ЖИВОТО НАСЛЕДСТВО НА ЧИПРОВЦИ“
Петя Събева
Силвиана Андреева
RAZRABOTVANE NA PROEKT: ,,TRADITSIYATA OBROTSI –
SAHRANYAVANE NA ZHIVOTO NASLEDSTVO NA CHIPROVTSI“
DEVELOPMENT OF PROJECT: “THE TRADITON OF VOWS –
PRESERVATION OF THE LIVING HERITAGE OF THE TOWN OF
CHIPROVTSI”
Petya Sabeva
Silviana Andreeva
Abstract. The implementation of one of the first independent student researches, related to the development of a project in the field of cultural tourism, is accompanied by hesitations, taking and standing up for decisions, need of competent support. The product is result of thorough study of a relatively private research problem.
The completion of the project solution suggests giving a new, personal sense of the already formulated system of
knowledge, skills and competences.

Проектът е проблем, решаван по график.
Джоузеф Моисей Джуран

Академичният контекст на понятието „проект“ е обвързан основно с процедури – реакции на поставена научно-приложна изследователска задача, организирани с цел да се постигне определен очакван резултат. Самостоятелността
на студентското изследване предполага активно използване на специализирани знания, умения за реализиране на критичен анализ спрямо информационни източници по темата, способност за формулиране на изводи и обобщени
съждения, креативност в идейните предложения за решаване на проблемноизследователската задача.
Разработването на проект, обвързан с културния туризъм, предполага
свободата и отговорността от индивидуални студентски решения: от избора
на тематична област до конкретиката на формулираната тема; подборът на информационни източници, които да осигурят съдържателната „стабилност“ в
конструкцията на проектното решение; използването на един от възможните
формати за окончателното оформяне и представяне.
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Всяко едно от тях се отнася към една от петте (от възможните седем) фази
на жизнения цикъл на проекта. Тъй като неговите основни цели и функции
са насочени към осмисляне и задълбочаване на знания за концепции, теории,
позитивни практики в областта на културния туризъм в тяхната взаимообвързаност с усъвършенстване на общи (анализ, синтез, оценка) и специфични умения, не се изисква реализирането на последните две фази: изпълнение и оценка
на изпълнението на проекта.

Фигура 1. Фази в жизнения цикъл на проекта (по 2, с. 14 – 23)
Препоръчителният модел за осъществяване на проектното описание предполага отговор на някои основни въпроси, свързани с определяне на краткосрочни и дългосрочни цели, декомпозирани до ниво оперативни задачи; дейностите по тяхното осъществяване, обхванати в организационен план в няколко етапа (предварителен, реализиране, мониторинг, финално събитие и евентуални намерения за продължаващо развитие) (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).
Моделната схемата е инструмент, който позволява да се осъществи разработването на проектното описание, като за начален може да се използва всеки
един неин елемент. Отговорът на относително несложни въпроси позволява
реализирането на всички стъпки от описанието на проектното предложение. В
своята същност тя е алгоритъм за разработване на проектно описание, в което
са възможни два варианта за действие: прав (от актуалността към резултата) и
обърнат (от резултата към актуалността) (ПРИЛОЖЕНИЕ 2).
Правият вариант е предпочетен при осъществяването на проектно описание на тема: „Традицията оброци – съхраняване на живото наследство на
Чипровци“. Включва четири основни раздела.
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Фигура 2. Структурно-съдържателни компоненти на проектното описание
Като най-съществена, творческа и директно обвързана с целите на академичния курс „Методология на разработване на проекти в културния туризъм“
оценяваме втората част. В съответствие с тематичните акценти и методологичните изисквания към нейната концептуализация, тя включва резюмирано и
цялостно описание, представено чрез аргументация за уникалността на местното наследство, обект на опазване; цел и дейности, ангажирани лица, календарен график, възможни препятствия в следния вариант:
Наименование: „Традицията оброци – съхраняване на живото наследство
на Чипровци“
1. Актуалност на темата: Какво местно културно наследство искам да възстановите и защо?
Семейно-родовият обичай „СВЕТЕЦ“. Празнува се в чест на покровителя
на дома, който е уважаван от членовете на рода. Той е наследствен за рода, като
се предава само по мъжка права линия. В българската народна култура отбелязването на Светеца датира от древността, въпреки че наличните оброчни
кръстове сочат, че най-ранните са от XVIII век. В миналото обичаят „светец“ се
отбелязва три дни. Обикновено първия ден се ходи на гробището, за да се почетат мъртвите членове на рода. Приготвя се обредна храна, която задължително
включва колач (обреден хляб). Участие в празника вземат само тези, които са
поканени. Каненето на Светец се нарича „кликане“. Рано сутринта на първия
ден най-малкото дете от дома обикаля и кани близки, съседи и приятели. На
първия ден вечерта (вечерница) се събират само домашните и най-възрастните мъже, глави на отделните домакинства в рода. Тогава се вярва, че покровителят светец пристига в дома. Това е първата кадена вечер от празника, като същинското прекадяване се извършва от най-възрастния мъж в дома или в рода.
При кадене винаги се спазва числото три. На втория ден от празника се прави
голяма трапеза с всички поканени. За нея се приготвят обредни хлябове. Те са
най-често два на брой, като единият се нарича „Боговица“ и е предназначен за
Бог и за дома, в който се прави празникът, а вторият се нарича „Светец“ и е за
патрона на празника. Второ ястие е кръвната жертва – овца, агне. Трапезата
се слага на обяд, прекадява се и всички сядат около нея до късно пред нощта.
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Начело на трапезата е най-възрастният член на домакинството, който прочита
молитва за берекет и плодородие. На третия ден е така наречената „патерица“
или потрошаването на празника. Отново се събират най-близките роднини,
сядат на трапезата, прекадяват и доизяждат всичко. Наричат го „на патерици“,
защото смятат, че човекът вече си е отишъл и е оставил само патерици.
• ОБЩОСЕЛСКИ оброци и курбани. Като празник става на свещено място, което е посветено на определен християнски светец, считан за покровител
на участниците. С името „оброк“ се означават и изпълняваните на оброчното
място празнични ритуали или обредни действия. Оброците като общоселски
празници са посветени на общоселското землище или само на определена част
от него. Патрони на оброци или курбани обикновено стават светци, покровители на градушки, суши, пожари и др. Например такива са: Света Троица
(духов ден) – петдесет и един дена след Великден, Свети Въртоломей – 11юни,
Петровден – 29 юни и др. На общоселски оброк не се кани и всеки може да
присъства. Общоселският оброк представлява каменен кръст, който най-често
е разположен в двора на църквата, до извор, до вековно дърво или стар християнски храм. По традиция общоселският оброк също се свързва с култа към
светеца и чрез даването на курбан се изразява благодарността към него, Богазакрилник на даденото село.
Желанието е да се спаси именно тази традиция, която е пресечна точка
и обединяващ елемент в традиционната култура на всички фамилии в Чипровци. Запазването на феномена може да се разглежда и като още една крачка
към утвърждаването на дух на толерантност и разбирателство между представителите на различните градски фамилии.
2. Каква е основната цел на проекта? Основната цел на проекта е да възстанови традицията по честването на Оброците в Чипровци, като стимулира разширяването на фамилното знание, създаде музей на фамилната памет и
традиции и подпомогне утвърждаването на общностен дух, принадлежност и
привързаност у младите хора и деца към Чипровци като уникална българска
общност.
Специфични цели на проекта са:
• повишаване на знанията за фамилна и родова памет и подобряване на
фамилната родова памет на родовете, участващи в проекта;
• повишаване на общностния колективистичен дух и отношение чрез
създаване на Родов музей;
• създаване на устойчив Родов музей на родовата памет на Чипровци
като част от съществуващия исторически общински музей;
• създаване на традиция при отбелязването на традиционния празник
на Оброци и провеждане на първи Родов събор на Чипровци.
3. Какви са конкретните дейности по проекта?
Дейност 1. Организиране на конкурс за живи спомени от ученици 14 – 18 години от училището от по‑възрастните членове на фамилията за типичните
фамилни празници, и най-вече Оброци в чипровските родове.
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Описание на дейността: Ученици от училище „Петър Парчевич“, на възраст 14 – 18 г., записват сред по‑възрастните членове на фамилията типичните фамилни празници и подробно за честването на „Светец“ на съответния
чипровски род. Интервютата се провеждат по стандартизирана анкетна карта,
подготвена от ръководителя на проекта.
Резултат: Стандартизирана анкетна карта, по която са интервюирани 20
чипровски фамилии за техните типични фамилни празници, и най-вече за Оброците.
Дейност 2. Организиране на изследване на фамилната родова памет и създаване на фамилни дървета на родовете в Чипровци.
Описание на дейността: Ученици от училище „Петър Парчевич“, на възраст 14 – 18 г., записват фамилната родова памет на своите родове и създават
фамилни дървета на своя род. Като подготовка за дейността, учениците провеждат подготвителен тренинг по изработване на фамилно родово дърво и
различните начини за презентирането му.
Резултат: Изследване на 20 фамилни родови истории и подготвени 20 фамилни дървета на родове.
Дейност 3. Събиране на рецепти за обредни ястия, със специален акцент
върху традицията Оброци и дейности по популяризацията им.
Описание на дейността: Ученици от училище „Петър Парчевич“, на възраст 14 – 18 г., записват традиционни фамилни рецепти за обредни ястия, като
специален акцент е поставен върху традицията Оброци.
Резултат: Събиране на набор от рецепти на обредни ястия, със специален
акцент върху традицията Оброци от 20 рода в Чипровци; подготовка на набор
от рецепти за готварски сборник; издаване на рецептурник за обредни ястия
за традицията Оброци.
Дейност 4. Провеждане на активна изследователска и събирателска дейност по учредяване на Родов музей на Чипровци. Създаване на Родов музей.
Описание на дейността: На основата на проведените анкети, интервюта, живи спомени и събирателска дейност от страна на учениците от училище
„Петър Парчевич“, Община Чипровци разширява съществуващия Исторически музей с Родов музей на Чипровци. Осъществява се преструктуриране
на наличната музейна база и се създава нов специфичен музей, в рамките на
съществуващия „Исторически музей“, в който са експонирани и представени
най-старите чипровски родове с техните родословни дървета, с характерните
традиции и с отбелязването на празника Оброци.
Резултат: Един Родов музей в рамките на „Историческия музей“, експониране на минимум 5 родови фамилни дървета; експониране на минимум 10
родови чествания на Оброци.
Дейност 5. Създаване на виртуален Музей по родова памет на местно,
регионално и национално ниво.
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Описание на дейността: Събраната колекция на Родовия музей на Чипровци се представя виртуално чрез създаване на подстраница към уеб страницата на „Общински музей – Чипровци“. Разработва се програма, която позволява и други родове да подготвят презентиране на родовото си фамилно дърво
и на начина на отбелязване на празника Оброци. Това позволява създаване на
база данни и информационна банка за отбелязване на традиционни празници.
В рамките на дейността ще бъде създаден информационният продукт за виртуалния Музей на родовата памет на Чипровци и ще бъдат качени информационните масиви, събрани в дейностите по проекта. В рамките на проекта ще
бъде разработена и електронната програма за качване на информация на регионално и национално ниво. Активната популяризация на сайта и високата потенциална гражданска активност би позволила обогатяването на регионалната
и националната страна на този потенциален виртуален музей по родова памет.
Резултат: Сайт „Виртуален музей на родовата памет“, който има три подстраници – на родовата памет на родовете на Чипровци, регионален план на
всички региони в България и подстраница с представена родовата памет на
чипровските родове.
Дейност 6. Провеждане на първи Родов събор на Чипровци.
Описание на дейността: Община Чипровци и общността избират дата за
провеждане на първи Родов събор на Чипровци, на който са поканени всички
родове от града. Освен фамилен, това се планира и като общностен празник, с
общ празник на градския площад. Празникът е подчинен на единен календар
на общината, в който са включени общо откриване, покана на хорото на Чипровци, награждаване на участниците в проекта (ученици), оповестяване на
постигнатите резултати (най-голямо родово дърво, най-стара родова снимка,
най-подробно записан и разказан празник Оброци), откриване на музея на Родовата памет на Чипровци.
Резултат: Провеждане на един първи Родов събор на Чипровци.
Дейност 7. Визуализация на проекта
Описание на дейността: Целта на дейността е да се промотират дейностите по проекта сред широката общественост в град Чипровци и в страната, като
се привлекат участниците в конкурсите и бъдещи ползватели и нови участници
във Виртуалния Музей по родова памет. Визуализацията ще се реализира чрез
регулярни прессъобщения до местните и националните медии, чрез провеждането на заключителна пресконференция и чрез използване на банери, които ще
бъдат поставени на ключови места в града. Ще бъдат изработени плакати А4,
които ще бъдат разлепени във всички училища в Чипровци. Още в началото на
проекта ще бъде разработен специален интернет сайт, като пряко е представен
на общинския сайт, както и подсайт за Виртуалния музей по Родова памет на
официалния сайт на общинския исторически музей.
Резултат: Повишаване информираността на широката общественост и
привличане участието на местната общественост в дейностите по проекта;
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4. График на проекта: Срокът за реализация на проекта е 12 месеца.
5. Какви показатели (индикатори) за наблюдение и оценка на работата
по проекта ще използвате?
Количествените индикатори включват брой ученици, включили се в записване на живи спомени за обичая Оброци; брой възрастни хора, съгласни
да споделят спомени за обичая Оброци; брой ученици, издирващи обредни
рецепти; брой събрани обредни рецепти; брой изследвани родове и направени родови дървета; брой представени родове в Музея на родовата памет; брой
участници в първия Родов събор; брой посещения на интернет сайта на проекта и на подсайта на Виртуалния родов музей; брой споделяния във Фейсбук
групата и привлечени нови родови обредни живи истории; брой публикации в
местни и национални медии; брой отпечатани листовки и флаери; брой поставени постери.
Качествените индикатори са свързани с промяна на нагласата на младите
хора към родовата фамилна памет и към общностната памет; промяна на нагласите на общността към общностните ценности и формиране на общностно
съзнание; развитие на общностни устойчиви празници.
6. Кой ще има полза от осъществяването на вашата инициатива и в какво
ще се изразява тя?
Предложената инициатива е ярък пример за формиране на общностен дух
в относително малка общност, каквато е община Чипровци. В инициативата
ще бъде включена цялата общност, като в различните фази на проекта различни групи ще имат водеща роля.
Преки потребители са: учениците от училище „Петър Парчевич“, които
ще участват в изследването за събирането на живи родови спомени; тези, които ще участват в изработването на родови фамилни дървета; фамилиите, които ще внесат свои архиви в Родовия музей; журналисти, които ще участват в
публикуване на родовите изследвания; музейни работници, които ще обогатят
музейната експозиция на общинския исторически музей и ще създадат звено Родов музей; общинска администрация на Чипровци, която ще бъде пряко
включена в проекта.
Непреки потребители са: семействата на учениците, участващи в изследванията и в събирането на живи спомени и подготовката на фамилни родови
дървета; националната общност, която ще участва във Виртуалния музей по
родова памет;
7. Какви рискове или трудности за постигането на резултатите по проекта
могат да възникнат и как предвиждате да се справите с тях?
Потенциалните рискове, които могат да възникнат при реализацията на
проекта, са свързани предимно с активността и желанието на младите хора да
се включат в набирането на живи спомени, на родова памет и направа на родови дървета, събиране на рецепти за обредни ястия и т. н. Този потенциален
риск и трудност ще бъдат преодолени по няколко основни пътя – детайлизирана и обоснована информация за целите на проекта; съчетаване на фамилни участници; активно включване на медиите. Съчетаването на традиционни
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форми и дейности (изследване, фамилно дърво, обредни традиции и кухня) с
нетрадиционни (Интернет и социални мрежи присъствие, виртуален музей на
родовата памет) ще допринесе за лесно преодоляване на трудности и проблеми, които възникват в хода на проекта.
Партньорството по проекта е уникално, включвайки местна власт, образователна институция и неправителствена организация. Всеки от партньорите, със своя опит, дългогодишна практика и различни подходи, ще подпомогне
допълнително преодоляването на потенциалните проблеми в хода на реализацията на проекта.
8. По какъв начин ще популяризирате проекта и неговите резултати? Как
ще популяризирате получената подкрепа?
Проектът ще се популяризира чрез традиционни и нетрадиционни пътища
на разпространение на информацията. Ще бъдат проведени начална, заключителна и четири междинни пресконференции, които ще информират подробно
за проекта и предстоящите инициативи. Ще бъдат разпространявани прессъобщения преди всяко значимо събитие, с оглед добиване на широка популярност сред гражданите. Ще бъдат отпечатани листовки и флаери, постери и плакати, разпространени сред общността на Чипровци, сред гостите на Родовия
събор и в историческия музей. Проектът ще използва и интерактивния подход
на нетрадиционните средства за масова информация – ще бъде разработен
специален сайт за проекта на официалния сайт на Община Чипровци; подсайт
за виртуалния музей по родова памет; Фейсбук-група, която ще информира за
предстоящи събития, за резултати от проекта и др.
Позитивите от прилагането на проектната дейност в обучението на студенти от специалност „Културен туризъм“ са безспорни. В част от случаите
(вкл. при разработването на проекта за съхраняване на традиционните обредни празници в Чипровско) това е първата крачка към разработване на дипломен проект, финализиращ обучението им в бакалавърска степен.1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

(по Овчинников А. Е., Д. В. Мисливченко. До проекта за 70 вопросов или схема
разработки проектного описания, Агентство образовательных решений
„Новые стратегии“, Красноярск,2012)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ОПИСАНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ
№
11

наименование
Актуалност

12
13

Ползватели
Цел

14

Целева група

15

Партньори

16
17

Задачи
Етапи

18

Основни дейности

19
20

Организационен план
Ресурси

21
22

Бюджет
Заключение

23

Заключителни събития

24

Спонсори

25

Резултати

26
27

Ефективност
Мониторинг на резултатите

28

Финално събитие

29

Ефекти

30

Рискове и способи за тяхната
минимизация
Продължаващо развитие на
проекта

31

описание
Проектно основание – то най-често е стартът на проектирането,
тъй като е свързано с настоящ проблем и образа на решението му в
бъдещето (културна норма на проектирането).
Потенциалните потребители на реализацията на крайния продукт.
Конкретен способ-действие за решаване на проблемите и
способстваща за прехода към желания краен резултат в бъдещето.
Тези, към които е насочено конкретното действие и заради които се
реализира целта на проекта.
Субекти, поддържащи проекта, които поемат отговорност за
реализация на отделните му части (етапи).
Ключови елементи за реализация на целите.
Последователни съдържателно-времеви блокове от дейности за
реализация на проекта.
Конкретни действия, осъществявани в хода на реализацията на
проекта, без които е невъзможно реализирането на целите.
Изброяване на всички действия по проекта.
Изброяване на всички необходими условия за реализация на
проекта.
Средствата, необходими за реализацията на проекта.
Конкретни и измерими показатели, които удостоверяват постигането
на целите на проекта.
Едно или няколко събития, фокусиращи върху достигане целите на
проекта.
Субект (и), поддържащи проекта чрез осигуряване на финансови
средства за неговото реализиране. Не носят отговорност за
реализацията му.
Конкретни и измерими показатели за степента на изменение на
настоящето до желаният бъдещ резултат.
Съотношението между разходите за постигане на целите и резултата.
Система за проследяване измененията след достигане целите на
проекта.
Събитие, фиксиращо степента на изменение на настоящето след
достигане целите и завършващо реализацията на проекта.
(! Да не се бърка с ефективност). Събития и процеси, които могат да
протекат в процеса на реализиране на проекта, които са извън зоната
на влияние на проектния екип.
Събития и процеси, заплашващи реализирането на проекта.
Варианти за преход от проектна във функционална форма или
перспектива за следващо проектно действие.
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РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН

Известия, книга 16, 2014

ИНСТИТУТОТ ЗА ФОЛКЛОР „МАРКО ЦЕПЕНКОВ“ –
СКОПЈЕ, МУЗЕЈ НА НАРОДНИТЕ МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ
Горанчо Ангелов
INSTITUTOT ZA FOLKLOR „MARKO TSEPENKOV“ –
SKOPYE, MUZEY NA NARODNITE MUZICHKI INSTRUMENTI
FOLKLORE INSTITUTE MARKO TSEPENKOV – SKOPJE,
MUSEUM OF MUSICAL INSTRUMENTS
Gorancho Angelov
Abstract. Museums as one of the key institutions for the preservation of material cultural heritage,
conservationists are kind of what is produced in the past, creating the present and preserve from oblivion elements
that were key to the survival of a nation. The institutions dealing with research and conservation of all that made
our ancestors, have an obligation, to protect the find and the future generations to bring the cultural heritage of
their ancestors built and transmitted across generations, from generation to generation. Their mission to explore
music work, vocal and instrumental music tradition, are kind musical archaeologists that during their research
experience a variety of musical instruments that served or are still serving the people in certain regions. Bearing
in mind that these folk musical instruments in the past were made exclusively by hand with primitive tools, for us
they are unique ethnological heritage. Musical instruments and tools that were made, should be collected and
preserved in institutes dealing with research on musical instruments and exhibit in museums or in the Institute,
which will become available to the general public. In our paper will encompass musical instruments owned by the
Institute of folklore „Marko Cepenkov“ in Skopje which was collected by researchers from the Institute. Through
the given photos and details of their origin, method of producing the tone and if the maker of the instrument
is known, when it is produced, by the publication of this paper will give some contribution to the promotion of
musical instruments collected over a longer time interval, the establishment of the institute until today.

Музиката како привилегија на музички талентираните луѓе претставува
дар од природата а оној кој што го поседува овој дар, треба да го негува и
несебично да го пренесува на идните поколенија. Талентираниот пеаче во
можност секаде со себе да ја носи и да ја презентира песната која ја научил
од своите предци додека народниот инструменталист покрај него, мора да
го има и својот музички инструменти. Инструменталистот како носител на
инструменталната музичка традиција, мора да поседува музички инструмент
преку кој ќе ги пренесува своите музички чувства.
„Кога говориме за музички инструмент како средство за произведување
на тон, јасно е дека тој треба да биде изработен врз основите на природните
акустички принципи и закони. Музичкиот инструмент обично е изработен на
тој начин да ја задоволи културната традиција во определена ситуација, време
и простор, задоволувајќи го притоа вкусот и стилот на една епоха или социјал255
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на средина, во исто време одговарајќи и на потребите на обичаите, ритуалите и
репертоарот што таа средина го наметнува и бара“1.
Потребата од музички инструмент наметнува одредени процеси кои се потребни во изработувањето на инструментот и доведување во состојба на него
да се свири и да ги задоволи музичко-естетските потреби на инструменталистот и околината.
Во поглед на изработувањето на музички инструменти, нашите истражувања на терен не доведоа до заклучок дека во минатото, поголем дел од инструменталистите сами си ги изработувале своите иснтрументи. Оние пак што
не биле во можност сами да си изработат инструмент, набавувале од изработувачи-градители на музички инструменти кои освен за свои, изработувале
музички инструменти и за потребите на останатите свирачи. Она што ние го
забележуваме е континуирано намалување на интересот за свирење на народни музички инструменти кое со себе повлекува и намалување на нивното изработување. Одејќи во крајност, неминовно се наметнува прашањето, до кога
овие инструменти ќе бидат во употреба од страна на населението и што доколку еден ден, исчезнат? Одговорот на ова прашање лежи токму во институциите
кои се задолжени за зачувување на овие елементи од музичкиот фолклор.
Институциите задолжени за чување на народното творештво кое се таложело со векови претставуваат чувари на минатото, сегашноста и секако, на
иднината. Голем број на институции кои се бават со истражувања, располагаат
со архивиран фонд на теренски материјали од областа на духовното и материјалното творештво на луѓето. Институтите како високи научни и образовни институции, како предмет на интерес имаат конкретни области кон кои го
насочуваат својот истражувачкиот потенцијал а резултатите ги произнесуваат
преку публикување на постигнатите резултати.
Нашето истражување поврзано со музичките инструменти го фокусиравме во Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје. Овој институт ако
не се бави со музејска дејност, претставува своевиден музеј на народни музички инструменти. Ако основната дејност на музеите е собирање и складирање
на народната оставштина и секако, нејзино доближување на пошироката јавност, институтот за фолклор покрај другите области, го опфаќа и музичкото
творештво.2 Овој институт е формиран во 1950 година како институција задолжена за истражување и архивирање на целокупното духовно и материјално
фолклорно творештво на народите кои живеат во Р. Македонија. Во рамките на
институтот работат и оддели за етномузикологија и етноорганологија кои како
примарна цел го имаат истражувањето на музичкото, вокално и инструментално творештво. Музичките инструменти како носители на инструменталната музичка традиција предизвикале интерес кај неколкумина вработени кои го
истражувале овој сегмент од музичката култура и даваат солидни информации
за состојбата на терен како и околу традиционалното изработување на музичките инструменти.3 Зачуваните фотографии со музички инструменти како и
самите музички инструменти во институтот за фолклор ни овозможуваат да
ја запознаеме нивнита конструкција и донекаде, начинот на изработување на
составните делови на инструментот.4

Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје...

257

Музичкиот инструмент како етнолошки предмет или музејски експонат,
претставува само „парче дрво“ и по ништо не се разликува од останатите
предмети кои биле во секојдневан употреба од страна на човекот. Кога ова
обработено и обликувано парче дрво се најде во рацете на талентиранниот
инструменталист а од него почнува да се слевамузика, тоа веќе не претставува
само експонат туку функционален музички инструмент. Музичките инструменти со кои располага институтот се изработувани во различен временски
период со што овозможуваат хронолошко следење на нивната еволуција. Во
институтот за фолклор наидовме на повеќе инструменти кај кои тонот се добива на неколку начини: со дување, тресење, треперење на затегнати жици
или со удирање по затегната мембрана.5 Фотографиитесо музички инструменти како и големиот број на целосно или делумно зачувани инструменти ни
овозможуваат да ја запознаеме нивнита конструкција и донекаде начинот на
изработување на составните делови на инструментите како и материјалот од
кој се изработени.6
Во Република Македонија, народнитемузички инструменти се негувале
претежново руралните средини кои претставувале своевидни културни центри и чувари на постарата вокална и инструментална традиција. Со појавата
на миграција од руралните кон градските средини, отпочнува еден процес на
постепено оддалечување од природната средина во која се негувале овие инструменти.
Со физичкото оддалечување се напуштаат и природните услови во кои егзистирале музичките инструменти и инструменталната музика воопшто. Ова
значело и оддалечување од местото за набавка на материјали од кои се изработуваат музичките инструменти.7 Континуитетот на изработување на музичките инструменти зависел од нивната примена и прифаќање од локалното население односно прифаќање онаму каде што биле пренесувани надвор од нивната
природна, рурална средина.8
„Поради различноста на музичките инструменти и нивните бројни локални варијанти се подразбира дека ќе се разликува и нивната ергологија и технологија и дека не зависат само од типот на инструментот, туку и од регионот во
кој се изработуваат. Од што ќе биде изработен одреден инструмент, најмногу
зависело од материјалот кој преовладува во тој регион“9.
Дрвото како природен материјал кој се наоѓал насекаде околу човекот е
и најкористениот материјал за изработување на музички инструменти, од
најпримитивните кај кои се добиваат само неколку тонови па се до посложените, со поголеми тонски можности. Друга причина за користење на дрвото е
што тоа било најпогодно за обработување а соодредени процеси сеобликувало
во саканата форма.
„Од создавањето на светот па до денес, дрвото како материјал неразделно
ги придружувало сите фази на човечкиот живот и битно влијаело на неговиот
опстанок и на еволуцијата на неговиот род. Не напразно прастариот човек на
некои дрвја им давал култно значење или ги прифаќал и толкувал како божества“10.
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Покрај дрвото, како материјал од кој се изработувале музички инструменти биле коски од животни, рогови од животни (најчесто од рог од бивол), и
понекогаш и од метал. Некои инструменти се изработени од комбиниран материјал како дрво и рогови, дрво и метал или исклучиво само од еден материјал.
Инвентивноста кај изработувачите на инструменти е мошне голема и соодветно на нивниот индивидуален напредок тие ги комбинираат овие материјали.
„…Понекогаш е доволен само еден краток поглед на некој музички инструмент,
односно на неговата орнаментика (украсеност), и врз основа на неговата надворешна форма да се констатира од каде потекнува и на каква културна средина припаѓа“11.
Во поглед на орнаментиката на инструментите, кај поголем дел од инструментите во институтот за фолклор забележавме присуство на украсни елементи. Во минатото, украсувањето на музичките инструменти било поврзано со
одредени верување и на нив им се придавало магиска моќ додека во денешно
време, овие орнаменти ја збогатуваат естетска вредност на инструментот а преку нив изработувачите создаваат сопствен изработувачки израз. Украсувањето
најчесто се изработуваат со резба. Понекогаш резбата се нагласува со користење на боја или тенка жица кој се вметнува во резбарените елементи. Со украсувањето, на инструментот му се збогатува и визуелната страна со што добива
поголема естетска вредност.
Преку континуираните истражувања, следењето на состојбите и конзервирањето на музичките инструменти од страна на институтот за фолклор и
на поединци кои се бават со оваа проблематика, се допринесува за зачувување
и афирмирање на музичките инструменти во нивната автентична форма. Во
продолжение ќе приложиме фотографии од дел од музичките инструменти кои
што се во сопственост на Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ во Скопје.
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ПРИЛОГ
Фотографии на дел од музичките инструменти во сопственост на Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје.

Фотографија 1. Ќемане во неколку форми

Фотографија 2. Тамбура
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Фотографија 3. Свирка изработена од коска од животно

Фотографија 4. Свирка од врба

Фотографија 5. Свирка од трска

Фотографија 6. Голем и мал дудук изработени
од дрво и од рог од бивол на усникот и на крајот

Фотографија 7. Гајдарки и брчало изработени
од дрво и завршеток од рог од бивол
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Фотографија 8. Гајдарки и брчало изработени од рог од бивол

Фотографија 9. Шупелка изработена од дрво со рог од бивол на усникот и крајот

Фотографија 10. Шупелки изработени од дрво со изразена орнаментика

Фотографија 11. Шупелка изработена од метал

Фотографија 11. Шупелка изработена од метал
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Фотографија 13. Кавали во различни димензии

Фотографија 14. Зурли (Каба, Орта и Џура со мерка за димензии)
БЕЛЕЖКИ
Gojković Andrijana, 1989, Narodni muzićki instrumenti, Vuk Karadžić, Beograd.
Одредени музеи во Република Македонијана во своите рамки располагаат и со оддели во кои се изложени народните музички инструменти кои со текот на времето се среќавале на терен а се користеле од страна на населението кое живеело или сѐуште живее на
овие простори. Музејот на Македонија во Скопје располага со еден поголем број на музички
инструменти кои биле собирани од вработените во музејот и истите се изложени со што,
покрај на стручната, стануваат достапни и на пошироката јавност.
3 Заслугата која што ја имаат истражувачите на инструменталното музичко творештво
е огромна со тоа што, преку нивните истражувања и публикување на истите, зачувани сe од
заборав и исчезнување дел од музичките инструменти кои биле негувани во руралните средини а во денешно време некои се сосема исчезнати. Истражувањата поврзани со музичките инструменти кои што во рамките на институтот за фолклор ги вршат етномузиколозите
д-р Александар Линин и д-р Боривоје Џимревски а се вршени во време кога сеуште била
жива инструменталната музичка традидија се од непроценлива вредност. И ден денес, нивните трудови претставуваат основа за компаративни истражувања кои ни ги произнесуваат
состојбите со музичките инструменти во минатотот и денес.
4 Сознанијата кои се темелат на фотографиите и зачуваните инструменти ги поткрепуваме и преку музичките инструменти кои ги среќаваме кај иконите и фреските во црквите и манастирите и во народната поезија што зборува за нивната улога во минатото. Овие
извори ни го прикажуваат и начинот на добивање на тон и во кои прилики се употребувале
музичките инструменти.
1
2
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5 Современата класификација која е општоприфатена во светот е направена од Ерих
Марија фон Хорнбостел (Erich Maria von Hornbostel, 1877– 1935), австриски музиколог,
претставник на модерната систематска етномузикологија. Посебно се занимавал со воневропските народи и со тонска психологија и Курт Сакс (Kurt Sachs,1981-1959), германски
музиколог и етномузиколог чии главни дела се од областа на музичките инструменти. Оваа
класификација за првпат е публикувана во германското списание Zeitschrift für Ethnologue
во 1914 година, тргнува исто така од материјата како извор на звук (цврсти и гасовити тела),
како и од начинот на произведување на тонот (со помош на удирање, треперење, тресење,
трлање). Сите музички инструменти што се употребуваат во уметничката и фолклорната
музика ги поделиле на четири главни групи кои понатаму се делат во подгрупи произлезени
од главните групи со следниот редослед: идиофони, мембранофони, кордофони и аерофони.
Оваа класификација на музичките инструменти на современи научни принципи и денес сѐ
уште служи како најприфатлива систематизација.
6 Сознанијата кои се темелат на фотографиите и зачуваните инструменти ги поткрепуваме и преку музичките инструменти кои ги среќаваме кај иконите и фреските во црквите и манастирите и во народната поезија што зборува за нивната улога во минатото. Овие
извори ни го прикажуваат и начинот на добивање на тон и во кои прилики се употребувале
музичките инструменти.
7 И во минатото и денес, музичките инструменти се изработуваат претежно од дрво.
8 Според сите досегашни истражувања констатиравме дека некои музички инструменти се позастапени во однос на други во зависност од врските кои постоеле помеѓу одредени населени региони.
9 Gojković Andrijana, 1989, Narodni muzićki instrumenti, Vuk Karadžić, Beograd, 14
10 Чајканович Веселин, О магији и религији – култ дрвета и биљки код старих Срба,
Просвета, Београд, 1985, 102 – 116 [Chaykanovich Veselin, O magiyi i religiyi – kult drveta i bilki
kod starih Srba, Prosveta, Beograd, 1985, 102 – 116]
11 Gojković Andrijana, Muzićki instrumenti – Mitovi i legende, simbolika i funkcija,
Beograd, 1994, 59

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН

Известия, книга 16, 2014

МУЗЕЙ НА СОЛТА – ПОМОРИЕ, БЯЛОТО ЗЛАТО И БЕЗЦЕННОТО
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРИЯ
Тамара Драганова
MUZEY NA SOLTA – POMORIE, BYALOTO ZLATO I BEZTSENNOTO
KULTURNO NASLEDSTVO NA BULGARIA
THE SALT MUSEUM– POMORIE, THE WHITE GOLD AND THE
PRICELESS CULTURAL HERITAGE OF BULGARIA
Tamara Draganova
Abstract. The paper presents the only salt museum in Bulgaria and Eastern Europe, specialized in the production of salt by solar evaporation of sea water. The report holds the living ancestral memory of Marco Badzhev
– solar from Anhialo, his memories and pictures, imbued with the smell of salt. The salt museum has preserved the
authentic atmosphere of the past and is included in the 100‑th national tourist sites.

…А грей замислено луната,
морето дреме, ветрец вей,
сънливо плиска се вълната
и лодка до брега люлей…
(Из стихотворението „Желание“)
П. К. Яворов

Музеят на солта се намира там, където се сблъскват морето и земята, солта
и вятърът, слънцето и лозята, вярата и трудолюбието на анхиалци. След луната
изгрява слънцето, вятърът завихря морето, вълните заливат брега и слънчевите лъчи докосват и стоплят розово-белия килим, и се ражда… солта. Това е
тайната на Анхиало и соларите – тези, които създават планина от белите хълмове, белите кристали, заслепяващи очите, огрени от слънцето, а въздухът е
изпълнен с мирис на сол.
„Цивитас магна“ – цветущият град Поморие и днес безмълвно напомня
за своето величие и просперитет, за своята солена сълза на времето, устоял и
запазил своите богатства от многобройни набези, за да остане духовно невредим и да предаде своето наследство. Многобройните и богати археологически
находки в „Палеокастро“ – търговския град, който достига чрез търговията
до много тракийски племена и търгува с далечни гръцки градове, Куполната
гробница – уникална антична постройка, единствена на Балканския полуостров, град Анхиало като център на римската провинция Хелимонт, който е
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имал право да сече свои монети, войните, водени за богатствата между Аполония (гр. Созопол) и Месемврия (гр. Несебър) в миналото са само част от доказателствата за тази свещена земя на бялото и черното злато, на търговията и
плодородието, риболова и рекреационната мощ. Анхиало е бил специализиран
район и на Османската империя за производство на вино, ракия и сол. Този бял
солен пясък и кристално белите куполи не остават незабелязани, заслепили
под слънчевите лъчи всеки владетел и пътник, изследовател и жител със своята
безценна животворяща сила. Любовта към корените и наследственият опит са
устояли на морските бури на времето.1
Соларството е един от основните поминъци в стопанството на Южното
Черноморие с многовековна история. Солодобивът в Анхиало (до 1934 г., след
това преименуван на Поморие) е величието на древния град, но и до днес все
още никой не подозира какво крие тази древна земя. Според исторически извори, солниците са съществували още преди основаването на града – около
V век пр. Хр.
Прилаганата технология на солопроизводство е непроменена с годините –
големи площи, оградени с дъски, наречени „тигани“, се пълнят със солена вода,
където престоява и от където под въздействието на слънчевите лъчи, тя се изпарява, а кристализиралата сол на дъното в тигана се събира и транспортира
до специални хранилища. Анхиало като соларски център се е обособил със
специален начин на солодобив, т. нар. „анхиалски начин“. „Пясъкът, с който се
застилат солните квадрати, съдържа желязо, а то, като се нагорещи от слънцето и солената вода, от езерото се образуват тъй наречените „ганиди“ – това е
тънка солена ципа, образува се над водата и трябва да се пречупи, тя пада на
дъното и така до два-три пъти пречупване. На дъното започват да се образуват
кристали.“ Солта се остъргва и се събира на купчини. Този процес, в зависимост от метеорологичните условия, се осъществява на всеки 5 – 7 дни. Тънкият
пласт изкристализирала сол увеличава вероятността от попадане на примеси
при изгребването £ от дъното на изпарителите.2
Чрез дървена квадратна лъжица – „лавут“ (лаут), закачена на стойка, се загребва вода и се хвърля в тигана – изпарителя, а от там водата по вадата пълни
солницата. „Освен лавута, водата при по‑големи обекти, се подаваше чрез „келеве“. Това е едно съоръжение с едно голямо колело, с много дървени кофички,
което се върти по силата на конска тяга, гребе се водата от канала и я хвърля по
вадата, която отива да пълни солниците.“3
Солта се събира с дървено гребло и се товари на изцяло „дървени колички,
с които се извозва и хвърля върху кумулотопа („бохори“) – мястото, където се
стифира солта.“
Анхиалската технология е от „традиционния или занаятчийски тип“.
„Предварително концентрираната в изпарителите басейни морска вода се
подава в малки басейни с площ 80 – 100 м2 и дълбочина 3 – 5 см, където солта
изкристализира. Дъното на анхиалските солници е застлано с глинест пясък
(„стимос“), подравнено и уплътнено, за да бъде непропускливо за водата. Върху стимоса се образува еластична хлъзгава кора от земни частици и измрели

266

Тамара Драганова

микроорганизми с включени калциеви и магнезиеви сулфати и хлориди, наречена „майка“. Образува се бавно и осигурява чиста от песъчинки сол. При
правилно поддържане, майката трае 10 – 15 години. „Събирането на солта става
всяка седмица при слънчево и сухо време, ето защо анхиалските солници са
известни и като „солници с многократно събиране на солта“.4
Другата технология, която се използва в обекта „Голям герен“, е производството на сол по „фокенската технология“ (още фочанска или фокеанска технология) . При тази технология водата е по‑дълбока. „При изпарението се долива
подготвена вода и така няколко пъти и се напластява солта на дъното към 6– 7
см. При тази технология зърната на солта са по‑едри от анхиалската система.“
Солта се събира 1 – 2 пъти в годината. Тази технология се въвежда след пристигането в града на солари от гр. Фоча (Фокеа – Мала Азия), 1895 г. При нея примесите в солта са по‑малко, а солта е с по‑добри качества. Фокенските солници
са по‑големи, до 600 – 1000 м2 и са по‑дълбоки, до 8 – 10 см.5
Изследванията на солта, получена по двете технологии, разкриват, че солта
от анхиалския начин е по‑нечиста, защото изкристализира от по‑бедна на натриев хлорид и по‑богата на магнезиеви соли среда.6
Качеството на морската сол се основава на процеса „зреене“ – изнесената
от солниците сол престоява няколко дни, натрупана на купчини. Така полепналата по солните кристали луга се отцежда и се отделя напълно от солта. При
процеса „зреене“ солта се освобождава и от органичните примеси (микроорганизмите). Те се окисляват от въздуха и така солта от розова става бяла под
жаркото слънце.
В началото на ХХ в. българският писател Антон Страшимиров описва технологията на солния град. „…Не ще твърде буйна фантазия, за да си представи
човек един градец от солни домове, само че покрити с керемиди… Това разстояние между крайморската пясъчна ивица и соленото езеро заемат солниците: плитко издълбани големи квадрати, в които по улеи тече страшно солената
вода от езерото. Щом квадратите се залеят, водата се спира и за ден се изпарява
от палещите тук лъчи на слънцето. Солта – бяла, кристализирана – остава на
не твърде тънък слой в квадратите. Тя се прибира и на площадките между тия
солници се дигат грамадни могили от сол.“7
Тази обширна земя, покрита с белите купчини или „белите градини на Анхиало“, „не случайно турчина през робството му дава името „Алтън Бахча“ –
„Златна градина“. Тази земя омагьосва всеки, който е отправил поглед към
блясъка на бялото злато. През ХVІ в. на соларите от Анхиало и околностите
му е бил предоставен статут на привилегирована категория население. В този
период „градът се развивал като военно пристанище и стопански център. Поради солодобива жителите му се ползвали с привилегии. През 1566 г. те били
освободени от всички ангарии. Не давали деца за еничарския корпус, не работели по пътищата и крепостите на османската империя, плащали намалени
данъци.“8
През османския период е наложен държавен монопол върху добива и търговията с морска сол. В различни времена поморийската сол се е изнасяла за
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земите на съвременна Турция, Гърция, Румъния и дори Грузия. Този факт – да
се изнася за страни, производителки на сол, има своето обяснение, криещо се в
специфичните качества на поморийската сол.
През 1922 г. притежателите на солници в Анхиало основават Българско
солодобивно кооперативно дружество – „Анхиалски солници“, преименувано
по‑късно на фонд „Поморийски солници“.
През 1937 – 1938 г. започва извозването на солта с вагонетки, прокарана е
дековилна жп линия, а преди това солта се е пренасяла в конопени чували на
каруци.
До 1947 г. солниците в Поморие са главно частна собственост. В периода
1947 – 1949 г. е извършена национализация, но не е изменена технологията на
производството – солници с многократно събиране на солта до 1981 г. След
тази година се извършва реконструкция на извънградските солници, които
стават солници от индустриален тип. След 1957 г. значително се повишава производството на сол, благодарение на въведената механизация.
След 1989 г. започва процес на реституция – възстановяване на собствеността на бившите им собственици, но погледът днес е към извънградските
солници, тъй като градът се урбанизира с бързи темпове в последните 15 години.
През всичките години на солодобив има два основни фактора за развитие,
които продължават своето влияние и днес:
• природногеографски – многобройните слънчеви дни (май-септември),
крайбрежните лагуни, полегатите пясъчни брегове;
• социално-исторически – съхранената многовековна традиция и богат
опит на местното население, които се предават от поколение на поколение.
Всички тези събития и факти, цялостното развитие и технологии, инвентарът и солта са запазени до днес и всеки може да се докосне до тях, благодарение на създадения Музей на солта в гр. Поморие.
Музеят на солта е открит на 7 септември 2002 г. Създаден е с финансовата
подкрепа на Европейския съюз чрез програма „Фар“ в изпълнение на проектите „Всичко за солта (АЛАС)“ 2001 – 2002 г. (бюджет 160 000 евро) и „Развитие на Музея на солта в Поморие като завършен обект на културния туризъм“
2004 – 2005 г. (бюджет 336 200 евро). Чрез този проект се изгражда туристическа
инфраструктура и се създават допълнителни удобства за туристите: каменна
ограда около солниците, благоустрояване на района, транспортна инфраструктура, ремонт на солниците, както и обособяване на кътове за отдих и разходка.
През 2012 – 2013 г. е реализиран проект „Поморие – туристическа атракция –
град на солта, древна история и традиции“ с безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие“ (2007 – 2013 г.), (бюджет
1 887 704 лв.). Чрез този проект Поморийските солници и Музеят на солта се
превръщат в целогодишна туристическа атракция.9
Музеят на солта в Поморие е единственият в България и Източна Европа
специализиран музей за производството на сол чрез слънчево изпарение на
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морска вода. Той е уникален център на културния и туристическия живот, научноизследователска лаборатория на открито и историческата памет на гр. Поморие. Между четирите стени на музея са „заключени“ история и памет, традиции и автентичност, бит и религия, природна среда и технология, животът и
всеотдайността на соларите.
Чрез проекта, с който е създаден Музеят на солта, неговите основатели и
последователи възвръщат живота на солниците от „анхиалски тип“, в който са
вградени спомените и легендите, снимките и семейните архиви, солените писма и занаятът на соларите, на нашите бащи и дядовци. Този музей е естественото културно наследство, чрез което гр. Поморие доразвива културния туризъм
в регионален, национален и международен мащаб.
В музея е оживяла древната анхиалска технология за производство на морска сол. Експозиционната зала и 20 дка действащи солници са уникална жива
историческа картина. В залата са разположени колекция от снимки от началото на миналия век, проследяваща развитието на солодобива в региона, стари
топографски карти, макети и автентични соларски съоръжения и инструменти. Музеят съхранява и популяризира нематериалното културно наследство на
древно Анхиало и Поморийските солници като недвижим паметник на културата.
Солниците към музея произвеждат сол, съхранявайки и прилагайки същата анхиалска технология от древността. Всеки, който посети този соларски
рай, може да види „на живо“ всички технологични операции, да докосне с длан
бялото злато и да дискутира с управата на музея и със соларите тънкостите
на занаята, да отпие „глътка“ солен въздух и да усети автентичната атмосфера на миналото. Музейните солници и днес произвеждат сол, като използват
автентичната „анхиалска“ технология, която се практикува повече от двайсет
и пет века. Тя се състои в последователно преминаване на морската вода от
морето през езерото и оттам през няколко по‑малки басейна с цел изпарение
и повишаване концентрацията на солта. Процесът завършва с кристализация
в малките солници. Там слънцето, вятърът и майсторството на соларите, наследявали занаята от поколения, превръщат солената вода в бяла кристална
сол – „бялото злато на Черно море“.10
Специализираната литература, автентичната музейна експозиция, съвременната мултимедийна техника, възстановената част от теснолинейката за
транспортиране са предпоставка за развитие на конгресния и културния туризъм, провеждане на уроци на открито и образователни семинари.
Посетителите могат да видят „на живо“ всички технологични операции,
да разговарят със соларите за тънкостите на занаята, да усетят автентичната
атмосфера на миналото.
Една от задачите на Музея на солта е да запази материалната и духовната
култура, свързана със солопроизводството, да съхрани и предаде на следващите поколения знанията и уменията на дедите, отношението към белите песъчинки злато…
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Наследници на солара Марко Баджев     Сувенири – Музей на солта

Музейна експозиция – снимки, постери, автентични инструменти
Солта е онази интердисциплинарна частица наследство в национален мащаб, която трябва да се предава за бъдещите поколения. Това направи и един
солар, син, съпруг, баща и дядо, оставил след себе си солената и вечна следа на
честност и трудолюбие, пословична доброта и мълчалив пример за тези след
него – Марко Баджев.
Марко Баджев е роден на 23.10.1912 г. в гр. Анхиало. Той е четвъртото от
шестте деца в семейството на Ставри и Катина Баджеви (Николаки, Зои, Костаки, Марко, Васил, Паскал). Неговата майка е домакиня, а баща му – солар и лозар. Марко наследява занаята от своя баща и заедно с братята си работи не само
на собствените солници, но и на чужди. На 6 г. Марко Баджев остава сирак, а
тежестта и отговорността да изхранва семейството остават на него. Всеки искал Марко да работи при него, защото е бил трудолюбив и честен младеж. Рано
сутрин още в 4 часа работел на лозята, а след 10 часа отивал на солниците. Работата на солниците е била трудна и трудоемка, под жаркото слънце, обветрен
и „изпечен“, с „пукащи колена“ той е работил неуморно. Солниците на Марко
Баджев са в местността „Хонят“ („Хонятика“) и на обед не се е връщал вкъщи да обядва, а неговата дъщеря Катя Баджева е носила сама храната на сол-
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ниците. Марко Баджев почива на 88 г. – 29.12.2000 г.,
завещавайки солниците и своя честен и трудолюбив
живот за пример на внуци и правнуци.
Споделените мигове от неговата всеотдайна трудова дейност като солар и лозар завинаги ще бъдат
запазени в неговото семейство. Цената на солта е като
в приказката за царя, който прогонил най-малката си
дъщеря, защото тя обявила, че го обича не колкото
златото и диамантите, а колкото солта. Тази цена е
обичта ни към него и тази статия е посветена на Марко Баджев, моя дядо, когото обичах като солта и на
когото съм кръстена. Неговите благи думи за соления
живот и мъдростите му продължават да оттекват в
Марко Ставрев
мен.
Баджев – солар, лозар
„Пред него не може да се устои, убеждава човека
във всичко… Ей тая магия да убеждава хората, да ги
спечелва, притежава Марко Баджев.“ Годините, когато е бил солар, са годините, когато заедно със своите братя Костадин (Костаки) и Васил е обработвал
солниците и с усмивка се е прибирал вкъщи. И до днес хората помнят неговата
пословична търпеливост и трудолюбие, честност и мъдрост“.11

Костаки Баджев (в дясно)

Братята Васил и Марко Баджеви
на път към солниците

Поморийските солници, необятните лозя и безкрайните пясъци са „запазена марка“ на гр. Поморие и до днес. Солта е бялото злато на всеки анхиалски
дом. Няма нужда да се купува, защото солените пари са във въздуха над град
Поморие, над душите, обитаващи тази свещена земя, дар от природата. Задължени сме да възродим и възкресим спомените за този древен град, за солените
плажове и соларския живот. Много е изписаната литература днес за това как се
е съхранила технологията за добив на сол, но няма литература, която да съхрани автентичната технология, защото тя се предава от поколение на поколение.
Най-ценното, което реализира управата на музея, е системната издирва-
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телска и събирателска дейност за соларите, солодобива и обогатяването на материалната база на обекта. Това е акт на обогатяване на музейната експозиция
и документалните фондове, но също и реално опазване и същевременно популяризиране на културното наследство.
Днес Музеят на солта е туристически обект, културно-информационен
център и място, където всеки гражданин и гост на Поморие може да сподели
спомените си и да се докосне до живота на своите предци. Музеят на солта
се посещава от граждани на различна възраст, от български и чуждестранни
туристи.
Дълг на всеки помориец, а и на всеки българин е да запази корените на
живота от миналото, да опази доказателствата за бялото злато, за да се запази
жизнеспособна тази културна, наследствена, научна и информационна институция. Тази институция със свой образ и традиции, послания и наследство ние
трябва да пазим, съхраняваме и популяризираме. Това популяризиране се реализира и чрез 100‑те национални туристически обекта, част от които е Музеят
на солта.
Представям тази крепост на солта заради паметта на моя дядо и хилядите
солари, за да направя популярността факт и там, където този занаят и традиция са незнайни или малко познати. Популяризирам този музей с цялата сила
на наследството, което притежават моят род и моят град, за да остане това културно наследство и пребъде през вековете. Чрез този музей ще живее и споменът за моя дядо. Ето защо трябва да се грижим и за популяризиране на това
културно наследство, за да ни има днес и утре, за да ги има Поморие и солта, за
да има и след нас живот заедно със солта.
Днес Музеят на солта е живата памет на нашето културното наследство.
Чрез неговия живот ще живее и споменът за близките, солта и поморийското
наследство. Музеят на солта е ключов фактор за гр. Поморие, България, Европа
и света, едно недвижимо съкровище и солната картина на културния туризъм.
Солта е онази живителна сила за всеки организъм, без която е невъзможен
животът на земята. Днес като съюзници от древността слънцето, вятърът и
солта са нашата история, нашата памет за предците и трудния живот на Анхиало. Бялата пътека на наследството ни отвежда в Музея на солта.
Статистическите данни за посещенията на Музея на солта са доказателство, че този музей всяка година увеличава своите съмишленици в спомените
за „родовата сол“ и жаждата за знание за бялото злато и неговите създатели –
соларите. Увеличаващият се брой посетители е резултат от всеотдайността на
управата на Музея на солта и Община Поморие да се създаде този „солен рай“
за отдих и познание, възпоменание и признателност към соларите и солодобива в Поморие. Непрекъснатото обогатяване на музейната експозиция, създадените условия за отдих и релаксация са фактори за продължаващия туристопоток към Музея на солта.
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Фиг. 1. Брой посетители в Музея на солта – гр. Поморие (2003 – 2013 г.)
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Данните от фиг. 2 са доказателство, че наравно с българските туристи –
хора с интереси, хора, свързани с родовата памет и съхранили своите спомени,
Музеят е привлекателна дестинация и за културния туризъм, защото Поморие
е международен туристически, балнеолечебен и рекреационен център и ежегодно се посещава от чуждестранни туристи.
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Фиг. 2. Посетители за периода 2003 – 2013 г.
Важна е статистиката за начина на организация на посещенията. Водещи
са индивидуалните посещения на онези граждани, които не са част от груповия
туристопоток, а са лично заинтересовани и ангажирани със спомените за своите близки и роднини, които са част от този Музей на солта. Силният интерес
на индивидуалните посещения е провокиран от любопитството и жаждата за
знание за начините на добиване на най-популярната и необходима подправка
в света – солта.
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Фиг. 3. Организация на посещенията в периода 2007 – 2013 г.
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Друг важен момент при посещенията на Музея е изравняването на броя на
възрастните и децата, посетили го през 2012 – 2013 г. Това разкрива все по‑голямата ангажираност на родителите във възпитанието и обучението на децата,
както и желанието да открият корените на своето минало. Това отговорно родителство доказва и промяната в нагласите за изграждане на модели на поведение към съхраняване на родовата памет и историческите извори, националното наследство и културния туризъм.
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Фиг. 4 Посещения на възрастни и деца за периода 2007 – 2013 г.
Докладът е носител на живата родова памет на Марко Баджев – солар, неговите спомени и снимки, пропити с мириса на солта.12
„Обичам те, както солта!“
БЕЛЕЖКИ
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доклади от Научна конференция, посветена на 10‑годишнината от откриването на Музея
на солта, Бургас, Изд. Libra Scorp, 2012. [Matufov, V. Zad zavesata na vremeto, Pomorie, 2006,
1
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8 Матуфов, В. Зад завесата на времето, Поморие, 2005, с. 9 – 15 [Matufov, V. Zad zavesata
na vremeto, Pomorie, 2005, s. 9 – 15]
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МУЗЕИ И КОЛЕКЦИИ
Петя Михайлова
MUZEI I KOLEKTSII
MUSEUM AND COLLECTIONS
Petya Mihaylova
Abstract. The expositions and publications as a museum product can be accomplished by the solid foundation of other two major museum activities – the collection and the preservation.
The current report is based on the museum practice of collecting movable cultural values in the fund of the
Historical Museum Popovo in order to form collections. The museum fund is with small sizes in comparison to
the regional and national museums; yet its collections make it nationally comparable because they bring out the
single movable cultural value from its local meaning. There is a change in the awareness, the comparison with the
other similar collections, the opportunity to complement them. Their transformation into travelling ones, fulfill
the possibility of a municipal museum to create and preserve movable cultural values that exceed the range of the
municipality they belong to. And still, is there a boundary between the regional and the national…?

Към музеите са отправени много очаквания. Едната страна е да пазят и
осъществяват единството на една държава – показвайки развитието и обединението £ в едно съвкупно цяло. По този начин се повдига националното
самочувствие, запазва се жива традицията и същевременно се онагледява. От
друга страна, всяка етнографска или етническа група търси, черпи познания
за собствения си бит и култура, за да може да образова и привлече към себе
си потомците от своята група. Това се случва, защото музеят като институция
проследява развоя ни в обратен ред – държава, град, селище. (Агнес Аляс. „Наследство и традиции в очакванията на обществото и в социалните отговорности на музея. Един пример от Естонския национален музей.“ Българска етнология, година XXXVI 2010, кн. 3; 70 – 82 стр.). Или може би точно обратното,
от частното към общото, т. е. от селище, град, държава. Поне така е в малките
общински музеи.
Музеят в Попово е малък общински музей. Но с годините на събираческа
дейност и дарения е натрупал във фонда си богат материал.
При събирането на предмети и документи се създава архив, който може
да бъде от полза както на определена група хора, така и на цялото общество.
Пример може да се даде с капанците. Съхраняване на техни тъкани и носии,
записване на автентичния им фолклор и диалект, описване на рецепти от традиционната им кухня и техни обичаи – на пръв поглед изглежда, че всичко, направено и събрано, е само в тяхна услуга. Услуга, защото на едно място, в музея,
може да се види цялото богатство на капанската етнографска група, всички ас275
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пекти на духовната и материалната култура. Но разгледани в по‑мащабен план,
материалите са част от големия пъзел на етнографската картина на България.
Събраните предмети не са в разрив със задачата на общинския музей. Защото точно тук, на територията на Поповска община, се намира част от ареала
на капанската етнографска група. Това е работата на общинския музей – да събира всичко, щo е свързано с определения край. Но нали частичното е елемент
от цялото!?
Базирайки се на това, събирането и съхраняването на определени вещи в
поповския музей, които не са производство на местни занаятчии, даже дори не
са и български, не би трябвало да е нередно или несъвместимо със задачите ни.
Първоначалното определяне на предмет към фонда става на базата на критерии, които могат да бъдат от най-различно естество, но винаги основният е
да има обвързаност с нашата местна история. Впоследствие към този предмет
се прибавят други, които са сходни, които също имат отношение към местната
история. Така постепенно се натрупват предмети, които стават основа за колекция. В един момент е неизбежно добавянето на друга подобна вещ (даже и
да не е обвързана с местната история).
Макар и малък, общинският музей не би трябвало да се лишава от възможността за обособяване на такъв тип колекции. Те са инвестиция на музея
в няколко направления. Ще опиша накратко скромния ни опит в мобилните
изложби и изводите, до които сме стигнали на базата на нашата работа.
Музеят ни има две пътуващи изложби и няколко в процес на обособяване.
Едната от действащите носи името „От Киноцентъра до музейната витрина“.
Включва личната камера и вещи на кинооператора Димо Коларов (родом от
Попово) и оригинален реквизит от легендарния филм „Капитан Петко войвода“ (в Поповско има много беломорски бежанци). Така представена и събрана
в едно цяло, изложбата предизвика голям интерес из цяла България. Но по‑интересен е фактът, че макар и сформирана, изложбата привлича още предмети
към себе си. Очаква се скоро към нея да бъдат прибавени няколко дарени лични вещи на бате Димо, едната от които е любимият му акордеон, който е емблематичен за него. Това доказва, че колекциите ни не са затворени, а напротив.
Пътувайки, продължава да провокира дарителството.
Другата действаща мобилна изложба на поповския музей е „Тревненска
живопис“. Експонирана и извън страната ни. Колекцията е с по‑особен режим,
предвид стойността £ и факта, че е съвместена с митрополията. Иконите са
нейна собственост с разрешение към музея за временно съхранение и реставрация. Интересът към изложбата е голям, понеже ангажира вниманието на изкуствоведи, духовни лица, изследователи и не на последно място – на обикновените посетители с търсения към естетичното.
В момента сме в процес на създаване на няколко мобилни изложби. Това
се наложи от само себе си. Негласово се превърна в политика на нашия музей
поради няколко съществени за нас причини. От една страна, подтиквани от
успеха на вече създадените и от друга страна, това се оказа лесен и ефективен
начин за попълване на фонда. Чрез показване на колекцията в изложба или
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чрез обявена събирателска акция от наша страна, привличаме вниманието на
потенциалните дарители в конкретна насока. Така ги улесняваме, ориентираме
какво биха могли да дарят, защото се касае за нещо точно и конкретно. Самите
те изявяват желание да сравнят и покажат техния предмет от подобна група и
така от потенциални, те стават реални дарители.
Същевременно предметите се използват по предназначение, а не залежават в хранилищата. По изследвания само 1 – 2 % от фонда на един музей биват
използвани в експозиции. Пътуващата изложба дава възможност на много експонати да бъдат видени. Т. е., помага да се осъществи едно от основните предназначения на музея – да показва, онагледява. Мобилната изложбата е своевременна реклама на нашия малък музей. Тя дава шанс на музея да се представи
пред голяма част от обществеността, която не би посетила музея в рамките на
града по редица причини.
Новите подготвяни колекции – пътуващи изложби – от нас са няколко.
Едната е колекция от плочи, лични снимки, вещи и рекламни картички на
оперната прима, обявена за глас на столетието – Люба Велич (родом от с. Славяново, Поповско). Тя е величина от световен ранг, за жалост малко позната
в България. Прима на легендарната Виенска Щатсопер. В „Ковънт Гардън“ е
извикана 30 пъти на бис. Триумфира в „Метрополитън“, налагайки се над Мария Калас. В чест на Велич президентите Труман и Айзенхауер дават приеми.
Това са само част от нейните постижения. Как, ако не с гастролираща изложба,
хората (неспециалисти в музикалната област) из цяла България биха разбрали
за една от гордостите на страната ни. Запознавайки се с нашата идея, близки
до Люба дариха и се ангажираха да намерят и дарят още неща. Несъмнено музейният фонд на Люба Велич се увеличава, което е предпоставка за по‑бързото
комплектуване на тази изложба.
Друга наша почти готова и сформирана колекция е посветена на оръжията. Имаме в наличност всички типове оръжия, използвани в българската
армия до края на Втората световна война, включително и тежко въоръжение.
Идеята за мобилността на изложбата е подтикната изцяло от невъзможността
да бъде показана в поповския музей поради липса на експозиционна площ.
Събирана от няколко години насам е колекцията ни от детски играчки. Тя
включва всякакви видове играчки, без ограничения във времето на производство, материала и вида им. Тя е ярък пример как обикновени предмети, които
не биха определени като ДКЦ, събрани в колекция, придобиват такава стойност. Подредени и разгледани в последователност, могат да послужат за изследване на историята на детската играчка в България. Като се започне от самоделните, примитивни играчки (техните типове и материал), проследи се как и кога
са заменени от гумените, а след това от пластмасовите, заводите за изработката
им, замяната на определен тип играчки с други през различните поколения и
усъвършенстването на самите играчки през времето и т. н. Играчките, които
притежава до момента музеят ни, са много, но те на практика никога не могат
да изчерпят разнообразието от играчки, които реално са безброй. Това допълнително налага отвореността на колекцията.
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Следващата ни колекция, която събираме и подготвяме за пътуваща, се
състои от амбалажни и опаковъчни материали. Тя също е демонстрация за
трансформирането на обикновени предмети в ДКЦ. Една опаковка от шоколад,
сама по себе си, е нищо – отпадъчен материал, но събрани няколко от различни
продукти на българска фабрика от преди 9 септември или на вносни такива,
които продължават да съществуват и до ден днешен, определено представляват интерес. По този начин се съпоставят нещата, могат да бъдат направени
множество изводи: кой продукт кога е навлязъл на нашия пазар, каква стока и
кои марки са били използвани в един и същ период в нашия ареал, виждат се
покупателната способност на населението, търговските връзки, модата, рекламата, материалите, миграцията на населението и т. н.
Създаването на колекция и превръщането £ в пътуваща изложба има някои аспекти, които определят съществуването £. От една страна, се изисква
време за попълването £. Музеят е институция, неразполагаща с много средства, затова основната част от предметите се набавят чрез дарения. От друга
страна, идеята и съдържанието на самата изложба са твърде отговорна задача
предвид заложеното естетическо и възпитателно послание, което е в основата
на всяка изложба. Отделен е въпросът, който стои като трудност – дали ние,
като музейни специалисти, трябва да усещаме и да се водим от харесванията и
определената културна потребност на посетителя, или обратното – да налагаме
и определяме възпитателната линия. Определено подходът трябва да е комбинация от предходните две възможности. Комбинация, за да може да има пресечна точка между изложба, посещение и интерес.
За да бъдем на „културния пазар“, който се образува от бума на предлаганите услуги в сектора, трябва да бъдем конюнктивни спрямо средата. Начинът, по който участва на него, зависи от всеки музей индивидуално. Но всичко
трябва да бъде съобразено с това каква институция представяме, а не самоцелно правене на нещо, без да са спазени основните музейни задачи – съхранение,
опазване на нашата култура и история и възпитание в тях. Смятам, че на този
етап сме на вярната посока, най-малкото защото в тези трудни за музеите времена ние продължаваме да попълваме и обогатяваме нашия фонд, като същевременно съумяваме да го показваме.

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН

Известия, книга 16, 2014

НЕМАТЕРИЈАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ, МУЗЕЈИ И ТУРИЗАМ –
НА ПРИМЕРУ ИЗЛОЖБЕ „ИЗВОР ВОДА ИЗВИРАЛА“
Марко Стојановић
NEMATERIALNO KULTURNO NASLEDZHE, MUZEI I TURIZAM –
NA PRIMERU IZLOZHBE IZVOR VODA IZVIRALA
INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE, MUSEUMS AND TOURISM –
EXHIBITION „SPRING WATER FLOWS“ AS A CASE STUDY
Marko Stojanovich
Abstract. Tourism and intangible heritage as living, dynamic organisms are opposed to museums and
museum activities, which represent the static culture. The exhibition „Spring water flows“ (about medicinal and
healing springs of Western Serbia), is a results of the project „The medicinal and miraculous resources within the
implementation of the UNESCO Convention on Intangible Heritage in Serbia“. It indicates the possibilities for
meaningful communication, as well as the opportunities to overcome the contradiction between the museum exhibitions and the living heritage, and on the basis of museology and tourism.

Свеобухватни цивилизацијски процеси током последњих деценија и утемељавање савременог доба глобалних комуникација условили су настанак нових изазова за поимање и промишљање до тада неупитних домена културне
свакодневице. Између осталог, међу значајнијима неспорно треба убројити
структурне промене у релацијама интересних и циљних група према културном наслеђу, и то поготову његовом управљању, доступности и комуникацији,
те што тешњим везама са туризмом као својеврсном индустријом гостољубивости. У том правцу и ближе посматрано, бројни савремени комуникациони
медијуми на основу којих је доступност информација из дословно сваког кутка
планете постала свакодневица, а не привилегија, довели су до преиспитивања,
на једној страни, комуникационих садржаја / порука музеја, а на другој до умножавања улога и значаја експоненцијално растуће туристичке индустрије, што је
умногоме утицало на квалитетно позиционирање посебне туристичке гране –
културног туризма. На тај начин су (свако на својој страни) туризам као живи,
динамични организам и музеји – процесуираних савремених мисија и визија,
постали партнери у преко потребним процесима очувања и одрживог развоја
културне разноликости.
Појединачно посматрано, теоријским и практичним уобличавањем тзв.
нове музеологије1 тежиште делатности музеја пребачено је „са парадигме збирке и кустоса на парадигму изложбеног медија“2, „излазећи истовремено из
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тесних оквира музејске збирке / зграде у шире друштвено окружење“3, што је,
посредно, резултовало тиме да музејска делатност бива интегрисана у општи
привредни раст4. На тај начин „Muzeji se počinju smatrati ne samo mestom
čuvanja i, eventualno, stvaranja znanja, nego pre svega mestom kreiranja identiteta
(regionalnog, lokalnog, grupnog, individualnog), a muzeološki rad integralnim
delom, čak zamajcem društvene promene“5 о чему недвосмислено говори динамичан раст у броју и квалитету основаних музејских институција у свету. На
другој страни, промишљања о употреби природних, хуманих и уже културних
ресурса су већ током последњих декада 20. века опредмећена у сукцесивним,
али и неумитним процесима реструктурирања и обогаћивања понуде у оквирима туризма, што је у укупном обиму довело до осмишљавање и развоја сеоског, етно, верског, здравственог, робинзонског и бројних других облика који,
у ширем или ужем дефинисању, потпадају под одредницу културни туризам.
Улазећи дубље у односе какви се остварују у туристичи и туризмолошки посматраној интеракцији са културним наслеђем, под „културним туристима“ у
савремено време могу се сврстати посетиоци туристичких дастинација са различитим примарним критеријумима – усмерени дубоки доживљај,6 посматрачки туризам,7 случајни „пролазници“8 – али је у свему томе наважнија промена
концептуалног приступа, која наглашава промене у понашању постмодерних
туриста. Ти нови концепти укључују life-seeing,9 дакле искуство, атмосферу,
учествовање у животу локалног становништва, за разлику од концепта sightseeing који се данас напушта, а који укључује пуко разгледање дестинације и
доживљај са дистанце. Управо стога, промена парадигме у интерактивним релацијама културног наслеђа и туризма очитава се у чињеници да:
„Doba muzeja je gledalo baštinu kao posljedicu znanstvenog pogleda na svijet
i jednako tako stavljalo na uvid obrazovanoj publici. Muzeji su još uvijek, unatoč
značajnim promjenama, pretežna slika tog svijeta analize, objašnjenog prema najboljim
mogućnostima specijaliziranih znanosti. Od afirmacije ekomuzeja, prije tri-četiri
decenije mogli bismo govoriti o baštini kao kulturnom „paketu za preživljavanje“,
dijelom kulture svakako, a unatrag kojih dvije decenije imamo argumente za vjerovati
da živimo u dobu baštine.“10
Настанак доба баштине свеобухватно је утицао на структурне и појавне
редефиниције савременог стања у музејској пракси, што је умногоме потиснуло традиционалну, током протеклог века стандардизовану предметоцентричну музеологију и, на другој страни, током друге половине 20. века утемељену
доктрину масовног туризма11, која је заживела најпре у земљама индустријализоване западне цивилизације12, а потом и социјалистичким државно-економским уређењима. У оба случаја промене се једноставно очитавају чињеницом
да су посете музејима незаобилазан елеменат у оквирима свих дефиниција културног туризма, а да, на другој страни, учешће у туристичким активностима –
било на страни туриста као крајњих корисника или на страни креатора, организатора или реализатора – поред свега захтева значајно мотивационо, интелектуално, али и емоционално учешће. На тај начин се, изузев неспорне економске
исплативости, кутурни туризам може дефинисати и као један од модела за ин-
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терактивно деловање, који у себи садржи културне, друштвене и индивидуализовано психолошки дефинисане вредности на основу којих постоји двосмерна комуникација у релационим односима произвођача и учесника / потрошача туристичких садржаја. Промене које су се збиле на светском туристичком
тржишту почетком осамдесетихх година 20. века снажно су утицале на трансформацију туристичких токова, углавном у квалитативном погледу. Мање су
деловале на интензитет путовања, а више на структуру туристичке потрошње
и понашање самих туриста. Туризам је почео да се трансформише из „тврдог“ у
„меки“ облик, постао је хуманији и више окренут појединцу. Културни туризам
као такав неминовно укључује одређену врсту интерактивног односа какав се
ствара у релацијама локалне средине, организатора туристичке понуде и самих
туриста, што са едукативног становишта значи туристичко путовање са жељом
да се истражује и нешто научи о различитим сегментима културних вредности
током боравка у жељеној туристичкој дестинацији. Пут структурно-садржајног приближавања туризма и музејске понуде – очитан у динамици израженој
настанком културног туризма из 80‑тих и нове музеологије из 90‑тих година
20. века – достигао је својеврсни врхунац у проглашавању УНЕСКО Конвенције о заштити и одржању нематеријалног културног наслеђа. Чињеница да је
нови / стари концепт:
„„Очувањ (а) е“ (које, М. С.) означава мере које настоје да обезбеде употребљивост нематеријалног културног наслеђа, укључујући идентификацију,
документацију, истраживање, очување, заштиту, промоцију, вредновање, преношење, посебно кроз формално и неформално образовање, као и ревитализацију различитих аспеката таквог наслеђа.“13
усвојен од стране једног од органа Уједињених нација, а да, на другој страни, у оквирима исте међународне организације функционише и Светска туристичка организација, већ на први поглед указује на могућа фокусирања и додатне мотивације заједничких интересних и циљних група у домену културног
наслеђа и културног туризма. Прихватајући такође стручно и колоквијално изражавани став да ће током следећих деценија сваки становник планете у једном
тренутку или дужем временском периоду бити туриста, јасно је да позиционирањем срадње и интерсекторског повезивања настају све обимнији и квалитетнији потенцијали за заједничко деловање у домену нематеријалног културног
наслеђа, музеја и туризма. На тај начин умножавају се могућности за све деелотворније деловање према циљним групама и могућности за осмишљавање
нових туристичких атракција, како у до тада већ етаблираним туристичким
земљама, тако и у онима где је тек уочена могућност за ангажовање у промоцији различито употребљивих ресурса, природне и културне баштине.14
У контексту имплементације Конвенције у Србији процес препознавања
заједничких циљева и могућности за реализацију и препознатљиве резултате
у оквирима сарадње туристичког привредног сектора и сектора заштите културног наслеђа тренутно је у замаху, те се на основу резултата сарадње између,
како самих припадника и целокупне заједнице која је практикује, тако и њеног
најширег друштвено-културног окружења, већ препознају кључни принципи

282

Марко Стојановић

за делотворни даљи рад на одрживом развоју. Истовремено, то је уједно један
од параметара на основу којих је примена концепта о очувању и заштити тог
вида културног наслеђа, а као додатни потстрек за разматрања имплементација
и широко постављено утемељавање Конвенције у специфичним друштвенокултурним условима транзиционе Србије не указују искључиво на напоре за
омогућавање заштите, очувања и даљих потстрека одрживости нематеријалног културног наслеђа, већ наглашавају потребу за даљим проширивањем и
вишеслојним повезивањем капацитета за даљи развој. У оквирима удруженог
напора Министарства културе, музејских и других институција за заштиту, те
делотворно постављене мреже за рад на очувању и одрживости нематеријалног културног наслеђа, почев од 2011. године су (на основу Конкурса) изабрани пројекти на основу који ће процес имплементације постати видљивији за
интересне и циљне групе, као и најширу друштвено-културну јавност. Међу
њима је одабран и пројекат Лековити и чудотворни извори, на основу кога је
потом реализована изложба Народног музеја Ужице под називом Извор вода
извирала, која је припремана током друге пројектне фазе и реализована као
један од циљаних, завршних потпројеката на основу којих су, како је већ наглашено, неки од резултата процеса имплементације УНЕСКО Конвенције о заштити и очувању нематеријалног културног наслеђа постали видљиви у Србији.
Носилац пројекта о лековитим, исцелитељским, и, према народном схватању,
чудотворним изворима, био је Народни музеј Ужице, а целокупна реализација
је текла уз финансијску подршку Министарства културе и остварену међумузејску сарадњу регионалног музеја комплексног типа са Етнографским музејем,
републичком матичном институцијом у оквиру које делује Центар за нематеријално културно наслеђе Србије. Сарадња између два музеја остварена је на
нивоу учешћа експерта за нематеријално културно наслеђе, и то, руководиоца
пројекта мр Марка Стојановића и истраживача мр Милоша Матића. Ауторке
концепције, експозиције и каталога изложбе Извор вода извирала су кустоскиње ужичког музеја Ивана Тодоровић и Загорка Никитовић Милићевић, уз
коаутора мр Марка Стојановића, док су различити нивои комуникације усмерени ка активној идентификацији бројних аспеката феномена лековитих и чудотворних извора Западне Србије.
У експографско-музеолошком кључу посматрано, поставка изложбе је у
основи дводимензионална, што значи да је на двадесет паноа представљено
преко двадесет извора, и то махом са територије Златиборског округа и Овчарско-кабларске клисурe. Визуелне информације на свим паноима осмишљене су излагањем рецентних теренских фотографија, које су ауторке изложбе,
као и пропратне текстове о сваком од извора понаособ, такође уобличиле на
основу сазнања добијених током трогодишњег рада на терену. У прилог свему томе, саставни део концепта изложбе је циклично приказивање краткометражног документарног филма под називом Извор вода извирала, који документује секвенце теренског рада истраживача, а на основу кога се основне
експографске изложбене информације продубљују, те, у одређеном дискурсу,
разматрање проблематике лековитих и чудотворних извора динамично усме-
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рава ка посетиоцима. Напослетку, тродимензионалне ескпонате као материјализовани прилог сведочењу о нематеријалном културном наслеђу, интегрисане
у експозицију изложбе, сачињавали су музејски предмети: буце, тестије, дрвене и металне чаше за захватање воде, као и неколицина предмета везаних за савремено даривање изворима: јабуке, метални новац, босиљак, папирне иконе,
школски прибор. На изложби су представљени извори који административно
припадају Граду Ужице: Беле воде, Лончићи – Савино стопало, Савина столица,
Стапарска Бања, Јованова вода (и други извори Јелове Горе); општини Прибој:
Прибојска Бања; општини Ариље: Височка Бања; општини Чајетина: Тошина
Бања, Камичак, извор у Голову, извор у селу Вишеслава, спомен чесма на Оку,
Краљева вода, чесма Ђурковац, Јованова вода – Алин поток; општини Пожега: Рошка Бања; Граду Чачак: Овчар Бања, Савина вода, Матова чесма; општини Пријепоље: Савина вода (Испоснице Светог Саве, Савина пећина), извори
Тројан и Крвавац; општини Бајина Башта: извор у селу Вишеслава и Лађевац; а
географски су смештени на Мокрој Гори, Јеловој Гори, Каменој Гори, Златибору,
и поред река Ђетиња, Лим, Рзав, Рача, Приштавица, Бистрица, и у ОвчарскоКабларској клисури.
Говорећи о изложби као циљаном резултату у оквиру основног пројекта,
треба напоменути да проблематика лековитих и чудотворних извора
превасходно потпада под домен УНЕСКО Конвенције о знањима и праксама
везаним за природу и свемир, уз то што су савремена теренска истраживања
показала да постоје преплитања и у оквирима домена о обичајима, ритуалима
и светковинама, те усменим традицијама и језику. У текстуалном делу експозиције ти домени су видљиви по томе што се за сваки од извора наглашава
постојање лековитих својстава воде и начина на који су они препознати, потом,
у практиковању одржавања црквених светковина или вашара у кључу народне религиозности на дан светитеља коме је извор посвећен – како на експонираним, тако и на истраживаним локацијама у ширим оквирима пројекта, а
напослетку и према обликовању и начинима преношења наратива о лековитим, исцелитељским или чудотворним својствима. Према томе, како УНЕСКО
Конвенција има за циљ очување нематеријалне културне баштине и подизање
свести о њеној важности на локалном, националном и међународном нивоу,
циљеви изложбе су у оквирима добре праксе показали да су интегрисани у
изградњу националног система заштите и очувања нематеријалног културног
наслеђа, поготову узимајући у обзир међузависност наслеђа: нематеријалног
и материјализованог, те природног, као и опасности од његовог нестајања и
уништења.
Указујући на значај изложбе Извор вода извирала у оквирима повезивања
нематеријалног културног наслеђа и музејске делатности на једној, а
повећања доступности и потенцијала за обогаћивање садржаја на старим и
потенцијалним туристичким дестинацијама културног туризма, разматрања
се гранају у неколико праваца. Првим од њих треба сматрати фокусирање
јавности путем саме концепције пројекта Лековити и чудотворни извори,
те изложбене поставке, којом би циљне групе за одржавање и заштиту
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нематеријалног културног наслеђа требало да стекну увид у културолошкомузеолошка тумачења реалног и трансценденталног (оностраног) деловања
лековитих и чудотворних извора, и то: припадници стручне јавности која се
бави музеолошки дефинисаним пословима и заштитом културних добара,
потом, припадници најширих циљних група музејских посетилаца, припадници
локалних заједница на локацијама где постоје лековити и чудотворни извори;
док би на другој страни требало анимирати циљне групе туризмолога и туристичких посленика који се баве културним туризмом, те представнике носилаца извршне власти на ширим дестинацијама где су смештени лековити и
чудотворни извори. У прилог томе треба навести како је концептуализација
изложбе показала како је паралелно, у музеолошком, и кључу одрживости
нематеријалног културног наслеђа, подигла на виши ниво сарадње наизглед
удаљене домене институционалног деловања на заштити наслеђа, тачније,
у истом музеолошком контексту је комуницирала по основу презентовања
природног наслеђа какво представља само постојање извора питке воде, потом,
наратива о настанку и постојању, којима припадници локалне заједнице и други
корисници изражавају своје културом дефинисане ставове према природном
наслеђу, а напослетку и културну надградњу оличену у веровањима у лековите,
исцелитељске и чудотворне моћи воде.15
Други контекст у оквиру кога изложбени подпројекат Извор вода извирала
може бити комуникационо дефинисан и као својеврстан модел за музеолошки осмишљен интерактивни процес, на основу кога би експонирани елементи
нематеријалног културног наслеђа ушли у активан друштвени простор (изван
пасивног музејског друштвеног простора, који омогућава најчешће ограничени, музеализовани доживљај културе) био би презентација нематеријалног
културног наслеђа у контексту туристичких дестинација које покривају шири
туристички контекст од балнеолошких капацитета лековитих извора и концептуализација у оквирима званичне и народне побожности: оличене у православно хришћанским веровањима о исцелитељским моћима воде (у званичном
учењу цркве исцељење слепих довођено је у везу са наводом из Јеванђеља по
Јовану, о томе како је Христ подарио вид слепом од рођења: „И рече му: Иди,
уми се у бањи Силоамској. Отиде, дакле, и уми се, и дође гледајући“) и народним тумачењима чудотворне, божанске природе одређених извора. У таквом
контексту могуће је говорити о гостовању изложбе у Националном парку Тара,
где је постављена поводом прославе Међународног дана воде од 21. до 28. марта
2014. године.16 Како институционализовање националних паркова – у функцији природних заштићених области са тежњом да се у што већој мери изолују
од људског деловања – већ концептуализује очување ендемских и угрожених
биљних и животињских врста, изложба која указује на широко постављен домен у коме се може очитавати рецентно постојање и одрживост елемената нематеријалног културног наслеђа несумњиво утиче на обогаћивање туристичког доживљаја и потстиче промишљања о културном контексту, како код припадника локалне заједнице (у самом парку и његовом окружењу), тако и код
туриста, посетилаца парка. Истовремено, како је већ назначено у чињеници
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да постоји вишедеценијски процес приближавања и преплитања у деловању
туризма и музејских делатности, изложба као потпројекат основног пројекта
Лековити и чудотворни извори показује на музеолошки концептуализован
начин какве су могућности за комуникационо-значењска превазилажења супротности између музејских експозиција и живог наслеђа, те на основу тога
музеологије и туризма.
Непланирани резултати изложбе Извор вода извирала, који потцртавају основу концепта о представљању потенцијала за одрживи развој феномена лековитих и чудотворних извора у оквиру нематеријалног културног наслеђа, огледају
се такође на два нивоа комуникациона нивоа. Први од њих би била чињеница да
је изложба изазвала изузетан медијски одјек, како код локалних телевизијских
и радио станица, те штампаних и интернет издања дневних новина, тако и на
основу прилога Радио-телевизије Србије и штампе на националном нивоу, што
показује да следи глобални тренд непрестане и свеобухватне приступачност
информацијама, која, опет, рађа изведене потребе за опажањем и емоционалним
учешћем. Иако се не може говорити о туристичкој контекстуализацији
изложбе у примарном комуникационом моделу, медијска промоција допринела
је да – у савременом добу глобалне цивилизације – она достигне потенцијал
да се лековити и чудотворни извори као феномен нематеријалног културног
наслеђа укључе у туризам као привредну грану која се, између осталог, може
данас дефинисати и као врста индустрије која у постмодерном периоду бележи
најбржи раст у светским размерама.17 Током свих гостовања планирана су и
реализована пропратна предавања на тему имплементације нематеријалног
културног наслеђа, уже и самог феномена лековитих и чудотворних извора.
Други од комуникационих канала на основу којих је изложба дошла у фокус
локалне и шире друштвене заједнице огледа се у једном од непланираних резултата, а потстакнут је иницијалном чињеницом да је непосредно по њеном
отварању у Народном музеју Ужице целокупна територија града Ужице остала
без пијаће воде. Изузев већ наведеног, та чињеница је допринела појачаном
интересовању медија и посетилаца, али, на другој страни утицала и на то да
су изложба, а потом и целокупан пројекат Лековити и чудотворни извори,
постали својеврсни културни hot spot-а у локалној заједници и шире. Иако су
реакције изазване наизглед ефемерним узроцима за питање заштите, очувања,
промоције и одрживости нематеријалног културног наслеђа, музејски простор
је постао место на коме је у једноставној комуникацији са експонираним
музеолошким концептом могуће дубински доживети локални културни
контекст. Шире посматрано, нехотичан настанак hot spot промишљања и
преиспитивања каква су условљена есенцијалном улогом и значајем пијаћих
вода у индивидуалној и друштвеној егзистенцији, уопште, може се потом
каналисати у разматрања интересних и циљних група о лековитим изворима
као предусловом за балнеолошки туризам, а исцелитељских и чудотворних за
културни туризам.
Напослетку, изложба Извор вода извирала је показала да постоји културно одређење дестинација на којима постоје лековити и чудотворни извори, а
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то омогућава даљи рад на антрополошки и музеолошки дефинисаним параметрима за укључивање локалног становништва у даље упражњавање модела на којима почивају традиционална веровања и ритуализоване ситуације.
Интерактивни однос стручњака из институција кулуре и заштите културног
наслеђа, као и удружења из невладиног сектора и заинтересованих баштиника
у локалној заједници, надаље представља потенцијал на основу кога елементи
нематеријалног кулурног наслеђа могу постати основа за развитак туристичке
дестинације – превасходно за културни и бањски, а потом и друге гране туризма. Истовремено, истраживање конкретног културног феномена укључује
активну сарадњу стручњака, заинтересованих удружења и појединаца, те на
тај начин предочава најширим циљним групама начине за имплементацију
Конвенције о очувању нематеријалног кулурног наслеђа, што са примерима
практичне примене означава елементе за мапирање нематеријалног културног
наслеђа на територији Србије. У складу са тим, треба на крају навести и то да су
мапирање елемената нематеријалног наслеђа и припрема за изложбену презентацију допринели иницијалној систематизацији документације за припрему
предлога да три извора на територији Мокре горе буду уписани у национални
Регистар нематериjалног наслеђа Србије.18
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ЕТНОГРАФСКИТЕ КОМПЛЕКСИ В ПОБИТ КАМЪК И ТОПЧИИ –
КЛЮЧОВ ФАКТОР ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА
ЕТНОГРАФСКИТЕ ТРАДИЦИИ НА БАЛКАНДЖИИ И КАПАНЦИ
В РАЗГРАДСКО
Димитър Петров
ETNOGRAFSKITE KOMPLEKSI V POBIT KAMAK I TOPCHII –
KLYUCHOV FAKTOR ZA POPULYARIZIRANE I OPAZVANE NA
ETNOGRAFSKITE TRADITSII NA BALKANDZHII I KAPANTSI
V RAZGRADSKO
ETHNOGRAPHIC MUSEUMS IN POBIT KAMUK AND TOPCHII –
A KEY FACTOR FOR THE POPULARIZATION AND PROTECTION
OF ETHNOGRAPHIC TRADITIONS OF THE BALKAN PEOPLE
AND KAPANTSI IN THE TOWN OF RAZGRAD
Dimitar Petrov
Abstract. The scientific report examines the creation, preservation, storage and activity of two Ethnographic complexes – museums in the village of Pobit kamuk and the village of Topchii, Razgrad Municipality. It follows
the formation of the museums and their initial funds, initiatives; the collection and organization of the expositions. It presents briefly events, personalities, stories, the presentation of expositions and exhibits, as well as the
endorsement of the awareness of Bulgarians and the ethnographic features of the two groups – Balkan people
and kapantsi.
The complexes are situated in two neighbouring cities in the Razgrad Municipality, which are among the
most beautiful places with preserved in authentic appearance buildings – houses and agricultural buildings. They
contain important objects, photos and information about the manner of life and the culture of the two neighbouing ethnographic groups from the Renaissance and after the Liberation.
With tradition and proven sustainability, both museums are one of the most interesting and attractive places
from the museum network in the Razgrad region, along with the other cultural values from different ages.
Even though they went through some hardships in the last 10 – 15 years, the management of the museums,
the society and initiated groups, applying for European projects, are working for the adoption and implementation of activities in adequacy with the new realities and socio-cultural relationships in Bulgaria and the EU. This
defines the future priorities in the activity and the cultural positioning of the museums in the municipality and the
region and the search of instruments for the formation of urban attitude towards the national values entering the
European cultural family.

Разград и регионът започват своето по‑осезателно икономическо развитие през втората половина на ХIХ в.1 Разград се е намирал в укрепения военен четириъгълник на Османската империя2 Варна–Шумен–Силистра–Русе.
През тогавашния Хезарград или наричан от българите Разград3 са минавали
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постоянно турски редовни войски на път за Русе или за Шумен и Варна по така
наречения стар път Варнайолу. Още повече до средата на ХIХ в. Русия води
няколко войни с Османската империя. Това налага развитието на икономиката
в региона, стопанство и занаяти4, за да може да бъде обслужван военният четириъгълник.5 През 1864 г. е започнало строителството и на 8 ноември 1866 г. е
пусната в експлоатация първата железопътна линия Русе-Варна, която минава
през Разград.6
След 1800 година в Североизточна България или в Делиормана (Лудогорието) настъпват благоприятни условия за развитие на занаятчийство и селско
стопанство7 и започва спускането и заемането на територията от балканджии
(българска етнографска група) от Габровско, Тревненско и Еленско. Те предимно развиват занаяти, с които обслужват турското население и администрация.
Покрай тях се развиват и капанците (местна етнографска група) и започва
една динамична промяна в българските села и общини. Спецификата на бита,
стопанството и занаятите е запазена в етнографските комплекси на Побит камък и Топчии със старинни експонати, изложени в автентични стари къщи,
характерни за двете етнографски групи.
В този исторически период българското население се замогва. Занимава се
предимно с пренос на стоки, търговия, зидарство, обработка на кожи, тъкачество, коларо-железарство, терзийство, дърводелство8, ракиджийство, винарство, бъчварство, вапцарство и пр.
Тази промяна диктува геоспецификата и етнокултурната особеност на
съвместно живеене на няколко етноса9 и различни етнографски групи и конфесии. Етносите: българи (етнографски групи – капанци, хърцои, балканджии,
западнокрайненци, тракийци, добруджанци, македонски българи и групата с
конфесионално мюсюлманско самосъзнание – българомохамедани), турци –
сунити10 (торлаци, амуджи, тахтаджи, юруци и блед спомен за конфесията
гаджали), турци алиани или къзълбаши (неортодоксални бекташи и бабаи),
татари, уста миллет, роми мюсюлмани11 (хорохане рома – алайджик, мехтер),
роми християни (дисикане рома – дръндари, кардараши), копанари и рудари
и др.
Селата (Побит камък и Топчии), с които е представено съобщението, макар и съвсем близо едно до друго, са населени с представители на две различни
етнографски групи. Това са балканджиите и капанците.

Капанците
В Североизточна България сред групите старо българско население капанците заемат особено място.12 Въпреки сложните историко-демографски процеси капанското население успява да се запази и обособи като най-устойчивата
компактно заселена локална група с ясно изразено самосъзнание, намиращо
изява в самоназванието капанци, което продължава и до днес. Капанците се
смятат за неделима част от българския народ и преки наследници на аспаруховите българи. Капанците като етнографска група съжителстват от векове с
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турското население на Лудогорието, но и с други етнографски български групи
като хърцоите и балканджиите. Тази етнографска ситуация е типична за Лудогорието и протичането на консолидационните процеси на етносите в него, за
развитието на обща историческа съдба. На историко-демографските проблеми
на областта Лудогорие, включително и Поповско, са посветени проучвания на
Марин Дринов „Историческо осветляване върху статистиката на народностите в източната част на Българското княжество“ (1884), д-р Константин Иречек „Етнографски променения в България от основаването на Княжеството“
(1891), Васил Маринов „Преселнически движения в Лудогорието“ (1953), Любомир Милетич „Старото българско население в Североизточна България“
(1902) и на родения в Топчии проф. Иван Коев „Капански народни песни“
(СбНУ, т. 47) и др.

Балканджиите
Етнографската група балканджии е неделима част от българското население в Североизточна България и Лудогорието. Те са известни с по‑късното
си заселване по тия земи. Започват своето „спускане“ от Балкана предимно от
Търновско, Габровско и Еленско още след Кърджалийското време и последвалите няколко Руско-турски войни: 1768 – 1774, 1806 – 1812, 1928 – 1829 г. В края
на османското владичество се появява българско балканджийско население в
Лудогорието и съжителства наред с другите българи по тия места.13 Преселниците балканджии, след заселването си в Лудогорието, променят начина си на
стопански живот. Занимават се предимно с развъждането на домашни животни, практикуване на занаяти, но и вече в новите условия започват обработка
на плодородна земя.
ЕТНОГРАФСКИЯТ МУЗЕЙ В ПОБИТ КАМЪК

Село Побит камък
В началото на ХІХ в. кризата в Османската империя нараства. Това се дължи на войните £ с Русия. Навлизането на парични взаимоотношения в империята променя пазарните условия. Започва бързото производство на земеделска
продукция, което предизвиква усвояване на нови земи от горските фондове.
Намалява турското население поради разместванията на големи групи население във войните и се поражда нужда от работна ръка. Така българите започват да слизат от Балкана и да работят сезонна работа, но по‑късно се заселват
трайно. Едно от първите села, основано от балканджии в Лудогорието, е село
Побит камък. Любомир Милетич пише: „От началото на миналия (б. а. ХІХ в.)
век полека лека взели да засядат в Поповско (б. а. по него време разградските и
поповските села били в адмистративната единица Разградска кааза) нови български заселници от Стара планина.“ Второ българско балканджийско село в
разградските села, също основано през 1800 г., е село Благоево (Казъл Мурад).
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Село Побит камък се намира в средата на Лудогорието на 21 км североизточно от Разград по пътя към Завет.14 Някога в землището е имало вековни
гори, в днешно време се срещат следи от тях. Долината, в която е центърът на
селото, се е наричала „Брястовете“, защото там е имало огромни брястове при
идването на заселниците. Долината е дълбока, със стръмни скалисти височини
с накацали по тях къщи. Селото прилича на балканско селище. Доловете разделят селото на махали, които и до днес носят имената на махалите от Габровско,
от които идват, най-вече от Иванилските колиби, Банковска махала, махала
Орешака. Селото е основано през 1880 г. Данни за придошлите заселници от
Габровско са взети от училищната летописна книга. Пръв заселник е Маньо
Коев от село Боженци.
Забележителност в селото е етнографският комплекс. Той е разположен на
площ 4 дка. Създаден е по идея на местни културни дейци през 70‑те години на
ХХ в. Музеят е открит през 1978 г.15
В самия комплекс са реставрирани три стари къщи, строени по времето
на Възраждането. В тях са представени битът на балканджията, етнографските
особености на групата, преселила се на това място през 1800 г. През 1969 г. по
инициатива на ръководството на читалището е придвижена идеята за уреждане
на етнографска сбирка от местния културен деец Цоньо Петров. И така за няколко години е създаден музей на занаятите, етнографията на балканджиите и
историята на селото. Разположен е в две големи къщи с дарения на автентични
битови и етнографски предмети от местните хора. Уредени са възстановки на
местни занаяти: ковачество, коларо-железарство, бъчварство, ракиджийство,
както и традиционната практика на домашните занаяти като тъкачество и др.
Комплексът включва още възстановена вятърна мелница.
ЕТНОГРАФСКИЯТ МУЗЕЙ В ТОПЧИИ

Село Топчии
Намира се на 18 км на север от Разград в съседство със землището на село
Побит камък. Разположено е в речна долина, корито на древна река, която е
пресъхнала. Малката рекичка днес се нарича Топчийска река. Долината е оградена от скални образувания и стръмни склонове на околните хълмове. Селото
е много старо. Тук има материални следи от зората на човечеството. От него
се интересуват братя Шкорпил и д-р Константин Иречек. Населено е от етнографската група капанци.16 Най-ранните сведения за селото са извадки от данни на турски данъчни регистри от ХVІ и ХVІІ в.
Идеята за капански етнографски комплекс и материализирането £ става
през 1981 година благодарение на проф. Иван Коев – известен историк и етнограф, роден в село Топчии. Първоначалната идея е възникнала четири години преди това в местното ОУ „Христо Ботев“ от учителя Ганчо Йорданов,
който създава музейна сбирка и непрекъснато я обогатява. По създаването на
комплекса работи инициативен комитет: проф. Иван Коев, Александър Мари-
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нов – кмет на селото, Кръстина Петрова – директор на училището, Христо Цонев – учител и Николай Иванов Милчев – общественик. Включват активно и
учителите Ради Петров, Йовка Христова, Теменужка и Николай Енчеви, Ганчо
Йорданов, Стефка и Любен Филипови, Георги Карчев, Симеон Христов – председател на АПК. Илия Данаилов безвъзмездно поема ангажимента да направи
моста и сундурмите на двете къщи. За озеленяването и поддържането на двора се грижи Димитър Стоянов. Хроникьор на събитето се явява Ганчо Йорданов, който най-старателно записва в една голяма инвентарна книга имената на
всички дарители и събития – безценна информация за бъдещите поколения.
На 28 ноември 1981 г. е открит официално Етнографският капански комплекс,
който отразява бита и трудовата дейност на капанеца.
Синхронното проучване на материалната и духовната култура на двете
съседстващи етнографски групи (в частност материалите и събраната информация в двата етнографски музея) може да обогати знанията за културната
ситуация на старото и новото население на хълмистото Лудогорие. Могат да
се проследят етнографските процеси и съвременното им състояние в Топчии
и Побит камък, контактът между етнографските групи, различия и прилики
и пътища на консолидация. Според Милетич отличителните белези на двете
етнографски групи са диалектът и женската носия от края на ХIХ в.
Двата етнографски музея се намират в Разградска община в едни от найкрасивите местности със съхранени и запазени в автентичен вид сгради като
къщи и стопански постройки. Етнографските комплекси съдържат важни сгради, предмети, снимки и информация за бита и културата на двете съседстващи
етнографски групи в Разградско от Възраждането и след Освобождението. С
традиция и доказана устойчивост и двата музея са едно от най-интересните и
атрактивни места в мрежата на музеите в Разградско, наред с древните находки
и артефакти от праистория, Тракия и Рим, те разкриват живота, бита и културата на населението в неговия взаимообмен за съхраняване на българското в
родния край.
За да бъдат в такт с новото време, етнографските комплекси трябва да
развият добра маркетингова музейна дейност. В момента се стопанисват от
кметствата и читалищата в селата. Включени са и към програмите на отдел
„Културен туризъм“ към дирекция „Култура, спорт и туризъм“ към община
Разград. Музеите в Разград, Исперих и Попово участват в голям европейски
проект. Целта е да бъдат привлечени туристически групи от Варна и близкото
черноморско крайбрежие чрез връзка със сродни културни институции. Често комплексите биват посещавани от туристи от морето, водени от туроператорски агенции, самостоятелни групи, пътуващи по туристически маршрути,
и най-вече от участниците в международния ежегоден Фестивал на киселото
мляко в Разград в края на юли месец.
Дирекция „Култура, спорт и туризъм“ към община Разград в момента кандидатства за спечелване и реализиране на проекти, в които да бъдат включени
двата етнографски комплекса. Нужна е координация с дирекция „Образование“, за да бъдат включвани в екскурзионните програми ученици от общината
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и региона. Така учениците ще получат нови знания за културното наследство
на родния край, за населението, бита и особеностите му в етнографско отношение, като има база за сравнение при емпирично и непосредствено наблюдение
в двата съседни музея. Стратегията на правителството и културната политика
на България е ясна със своите новоприети закони за културното наследство
и културните паметници. България се включва в културната политика на ЕС,
към програмите на ЮНЕСКО и пр. Освен на правителствено ниво, в културната политика и реализация в България се включват и неправителствени организации, архиви, музеи, библиотеки, читалища, училища и т. н. Да не забравяме
един много важен документ в областта на културата „Проект за стратегия и
Национална програма за развитие на Информационното общество в Република България“. Той е издаден от БАН през 1998 г. Представлява развитие на
културната индустрия в България в условията на информационното общество
като създаване на мултимедийни продукти, дигитализация на експонатите и
документите, включване в музейна мрежа с обща културна програма за развитие и др.
Двата етнографски комплекса имат налице условия за широка образователна и информационна дейност, освен съхраняването на музейните експонати. Нужна е разработка на проекти и кандидатстване за реализиране на потенциала им.
Макар и срещащи трудности през последните 10– 15 години, ръководствата на музеите, обществеността и инициирани групи за кандидатстване
по европейски проекти работят по възприемане и реализиране на дейности
в адекватност с новите реалности и социално-културни взаимоотношения в
България и ЕС. Това определя бъдещите приоритети в дейността и културното
позициониране на музеите в общината и региона и търсене на инструментариум за формиране гражданско отношение към националните ценности, вписващи се в европейското културно семейство.
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РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН

Известия, книга 16, 2014

МОБИЛНИТЕ ИЗЛОЖБИ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ
МУЗЕЙ, РУСЕ – РЕСУРС ЗА КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ
(ДОБРИ ПРАКТИКИ)
Искра Тодорова
Десислава Тихолова
MOBILNITE IZLOZHBI NA REGIONALEN ISTORICHESKI MUZEY,
RUSE – RESURS ZA KULTUREN TURIZAM (DOBRI PRAKTIKI)
THE MOBILE EXHIBITIONS OF THE REGIONAL HISTORICAL
MUSEUM – RUSE AS A RESOURCE FOR CULTURAL TOURISM
(GOOD PRACTICES)
Iskra Todorova
Desislava Tiholova
Abstract. In the last years the efforts of the team of the Regional Historical Museum – Ruse are related to the
establishment of sustainable museum policy for creation of exhibitions with increased mobility. The goal of this
policy is the cultural heritage of the region to reach wider audience, to form new visions of the museum’s functions
as a place for communication and exchange of ideas.
In the period 2004 – 2014 the museum department „Ethnography“ organized 8 mobile exhibitions, responding to different themes from the past of the urban society in regional and national aspect. The problematic of
themes such as the erotic culture of the town, food and nutrition in modern times, traveling as communication
process, as well as the place of women in postliberation society aim at provoking interest in personal and social
perspective, diversification of the visitors’ flow, and attraction of people working in the field of tourism.

Теории и проблеми
Темата за мобилността на музейните колекции в последните десетилетия
се превръща в траен обект на множество дискусии, анализи и събития. Създаденият през 2009 г. форум „Мобилност на музейните колекции“, както и последвалият го през 2010 г. „Панаир на музейните изложби“, поставиха на дискусионната маса проблема за наложителната промяна в нагласите за работа на
музейните експозиции, както и актуализирането на нови динамични модели за
представяне на наследството. В хода на дискусиите бяха формулирани няколко
проблема, чието преодоляване е възможно с повишаването на мобилността на
музейните колекции и временни изложби:
– повечето музейни експозиции са постоянни, непроменими, формирани
на хронологичен принцип и обвързани с националния разказ като контекст;
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– повечето временни изложби са ангажирани с исторически дати, събития и личности;
– встрани от интереса на публиката остават темите от ежедневието, проблематични ядра от общественото развитие, самостоятелни теми като културата на хранене и обличане в процеса на формиране на следосвобожденското
индустриално общество;
– неоправдано неглижирани са темите за обществените културни модели
на града, свободното време, развлеченията за сметка на „трайно“ заложени в
експозиционната дейност теми от типа „бит и поминък на населението“;
– съхраняваните в музейните фондове колекции, независимо от принципа на формиране – тематичен, събитиен, проблематичен – остават непознати и
недостъпни за широката публика;
– в повечето експозиции темата за „материалното културно наследство“
бележи категоричен превес пред тая за „нематериалните ценности“, резултат от
традиционни нагласи и неразбиране на пазарните механизми при експониране
на наследството;
– научноизследователската работа в музеите в различни тематични области се популяризира единствено в тесния кръг на специализирани конференции и форуми и е недостъпна за широк кръг публика;
– формален е подходът към обмена на изложби с цел популяризиране на
културни ценности от всякакъв тип.1
Новият подход към артефактите от музейните фондове има за цел да ги
постави в контекста на аналитичен разказ – в този дискурс се търсят не само
събития и факти, обвързани с дати от местно или национално значение, но
и теми, отговарящи на елементи от културното наследство, както и процеси,
свързани с промени в културните нагласи на българското общество.
От друга страна, повишаването на атрактивността на експозициите създава условие за актуализиране на тяхната мобилност, което от своя страна е
предпоставка за повишаване на туристическия поток с културна и образователна цел. Културният туризъм, насочен към повишаване на интереса към културно-историческото наследство, може да бъде провокиран от предлагането на
атрактивни и нестандартни изложбени решения, предлагани от съответните
музеи и галерии.

Експерименти и практики
Като постоянен домакин на Панаира на музейните изложби, Русенският
исторически музей усвоява нови методи и модели в преодоляването на формулираните проблеми и актуализирането на музейната дейност. Търсят се
оптимални форми за презентиране на наследството, както и разнообразни и
атрактивни теми, позволяващи активно включване на музейната публика в
експозиционната дейност.
Спецификата на Музея на градския бит – известен като Къщата на Калиопа, както и множеството разнообразни колекции, дават възможност на от-
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дел „Етнография“ да експериментира динамично на територията на музейната
мобилност. Установената от няколко години практика на изработване на временни експозиции като дискусионни проекти открива нови възможности за
превръщането им в пътуващи. При подготовката и създаването на експозиционния проект се вземат под внимание характерни особености и предимства
на мобилността, изразени посредством различни специфики.2
– нестандартност – провокирна е от подбора на теми, свързани с проблематични семантични ядра в развитието на българската култура. Формулирането на теми като „Храна и хранене в модерността“, „Селото Девица: Градът
Блудница“ или „Българската стая“ провокират не само посредством заглавието, но и чрез иновационни подходи в подбора и представянето на специално
подбрани гледни точки към темата. Стремежът към нестандартно представяне
може да бъде осигурен посредством специалния подход към разказа, както и в
представянето на нетипични или непредпочитани в повечето музейни експозиционни практики артефакти. Като пример можем да посочим „електрически
звънец за прислуга“ от изложбата „Храна и хранене“ или „закачки“ относно
еротиката на традиционната сватба – пищов, с който младоженецът гърми, украсено шише за ракия, традиционна „риза с честта на булката“.
– атрактивност – постерите към изложбите представят кратка и синтезирана информация, обговаряща възможно най-атрактивния подход към
темата, както и широк спектър от снимки, рисунки, заглавия от вестници,
илюстриращи визуално отделните моменти в развитието на експозиционния
разказ. Артефактите, подбирани умерено, подчертават отделни детайли от
анализа на представяната тема и заострят вниманието върху дребни на пръв
поглед подробности. Често пъти атрактивността разчита точно на „разпознаването“ на вещите от „художествения разказ“ като част от личния свят на
публиката.
– провокативност – отново експлицирана със средствата на специфичния информационен дискурс, както и от множество интерактивни средства за
включване на публиката в своеобразен диалог. Като средство за провокиране
в информационното осигуряване на експозиции и пътуващи изложби често
пъти се ползват преимуществата на метода „oral story“ – в подкрепа на тематичния разказ се ползват части от интервюта по темата, което превръща посетителя от субект на културното събитие във възможен обект, особено при
употребата на интервюта с подчертана авторефлексия на изказа.3
– медиен интерес – откриването на временна експозиция или гостуването на пътуваща изложба предизвиква засилен медиен интерес както поради
своята „новост“, така и в последствие поради изброените досега иновативни
подходи в експонирането на наследството. В повечето случаи – по признание
на представители – медиите се оказват в ролята не само на посредници между
музея и посетителите, но и на провокирана публика!
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Експозиционни проекти
В подготовката на експозиционните проекти за временни експозиции и
пътуващи изложби екипът от музейни специалисти избира различни модели
на конструиране в зависимост от спецификата на темата, избора на дискурс
и на последно място – наличността на подходящи артефакти в колекциите от
фонда. В повечето случаи подготовката на съответния проект се изразява не
само в събиране на материали по темата и подбор на предмети, но и в активно
търсене на иновативни модели за представяне на темата, както и за акцентиране на съществени моменти в предпочетения дискурс. Творческият подход към
дадена тема, моделът на предварителни дискусии в по‑широк кръг специалисти, като колеги от други отдели или културни институции, срещи и интервюта, задължителен преглед на медийното отразяване на темата, предполагат
по‑широко тематично разгръщане на бъдещия проект, което, от своя страна,
улеснява трансформацията от временна експозиция в пътуваща изложба.
В периода от 2004 до 2014 г. отдел „Етнография“ е подготвил осем експозиционни проекта. Шест от тях – „Българската стая“, „Храна и хранене в модерността“, „Жива старина“, „Жените в обществото“, „Спомен за детството“,
„Русенци на път“ по модела от временна експозиция към пътуваща изложба, а
два – „Селото Девица: Градът Блудница“ и „Да спи зло под камък“ – единствено
като пътуващи.4

Избор на тема
В подбора на темите творческият екип е ръководен предимно от идеята за
„проблематичност“ на темата. Търсят се нови теми, обвързани в по‑голямата
си част със събития или явления в социокултурното пространство, некоментирани или табуирани до този момент. За пример може да бъде посочена темата на пътуващата изложба „Селото Девица: Градът Блудница“, която представя
актуални в употребата, но табуизирани в експонирането акценти в еротиката
на световъзприятието, характерни за българската култура. Заглавието игрово
поставя противопоставянето между библейската тема за „града – блудница“ –
модел на модерната еротична менталност, и традиционни фолклорно-еротични модели, подчинени на издигнатото в култ „девство“ преди брака. Формулирано по този начин, заглавието въвежда публиката едновременно в проблема
за табуизирането на темата, от една страна, а от друга, поставя акцент върху
различните проявления на фолклорно-еротичната култура.
Друг пример за „задаване на проблем“ е темата „Храна и хранене в модерността“, която директно отвежда към конкретен модел на трансформационни
процеси и явления в българското следосвобожденско общество в условията на
формиращата се „модерност“. Само по себе си заглавието провокира публиката да търси възможни отговори и сравнения в контекста на противопоставянето „традиция – модерност“, а също така и с интерес да открива дадените от
авторите в плана на експозиционния разказ.
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Заглавие като „Жените в обществото“, от своя страна, провокира с употребата на „вечната“ тема за мястото и ролята на жената в общественото развитие.
Подобно „типично“ и нефрапиращо на пръв поглед заглавие, задаващо
„обичайна“ тема, е и „Спомен за детството“, което автоматично превръща публиката в „съучастник“ на експозиционния разказ.
Заглавието „Русенци на път“ отново провокира интерес към тривиалната
тема за „пътуването“ като модел на културна комуникация, обвързано със спецификите на локалния градски културен модел.

Концепция
В изграждането на концепцията за съответната изложба творческият екип
от музейни специалисти преминава през няколко рутинни вече стъпки в информационното осигуряване, в търсене на баланс между нематериално и материално културно наследство. В работата по изграждане на концепция се търсят акценти в представянето на проблема, различни гледни точки, медийното
отразяване в съответни исторически периоди. Голяма част от проблематиката
на съответната тема може да бъде открита като различни гледни точки в пресата от миналото до днес. Изложби като „Храна и хранене в модерността“, „Българската стая“, „Жените в обществото“ предлагат разнообразие на медийното
представяне в различни периоди от време на страниците на вестници и списания. Изобилието от статии, обяви, реклами, обговарящи темата, дава възможност за разширяване на тематичния спектър, както и за разнообразяване на
представяния разказ.
В някои случаи темата за съответната експозиция е провокирана от научните търсения по проблема – изложбата „Българската стая“ е интересен пример за „сътворяване“ на изложба по темата за явлението „Български модерн“ и
неговото приложение в ежедневната култура, провокирано от статия по проблема.5 Научният интерес по темата, както и „разпознаването“ на наличните
във фонда „артефакти“ от ежедневието провокираха не само процеса по създаването на експозиционен проект, но и попълването на колекцията от премети, характерни за проявлението на стила. Моделът на обединяване на научни
търсения, експозиционна и събирателска дейност не само разшири информационната база, но и превърна скромната „сбирка предмети“ във внушителна
по количество и разнообразие колекция.
В посоченото търсене на баланс между информационното и предметното осигуряване на изложбите авторите на експозиционните концепции търсят
оптималния възможен модел на атрактивност и провокативност, противопоставен на традиционни представи за „количество на предмети“. За пример
може да бъде посочена една от витрините от изложбата „Селото Девица: Градът
Блудница“ – описанието на еротичните символи в контекста на традиционната
сватба е представено посредством реалните знаци на „свождането“ – риза с
„честта на булката“, гердан от два лука и морков – атрибут на „заложника“ и
символ на мъжката потенция, украсено шише със „сладка ракия“, пищов, както
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и характерните за еротичната изразност предмети – знаци за съответния пол –
„черясло“ и „пиростия“. (Снимка 1)
Друг пример в „акцентирането“ на темата е експозиционен модел за успоредяване на категориите – „традиционно-модерно“. Една от витрините в изложбата „Русенци на път“ е решена двупланово посредством знаците на пътуването с модерния за времето си железопътен транспорт. Редом с „багажа на
мобилния градския човек“ – куфар-гардероб, мъжки костюм, резервни дрехи,
несесер с принадлежности, могат да бъдат видени и знаците на още живата традиция – фолклорен женски костюм, бохча с дрехи и плетена кошница с храна.
Като добри практики в усъвършенстването на eкспозиционната концепция с цел по‑добро реализиране могат да бъдат посочени още няколко примера:
„Живата старина – етнографският свят на Русенско“ – проектът беше
осъществен като временна експозиция, представяща фотоси от първия български етнографски албум, създаден от Димитър Маринов през 1892 г. Уникалният албум, пазен във фондовете на музея и подготвен за представяне на
Пловдивското изложение, ни послужи като основа за реконструиране на обредната старина. В съответствие с фотоси, представящи моменти от семейната и календарната обредност, бяха изготвени тематични текстове и подбрани
акценти от обредни облекла и аксесоари – сватбени костюми, костюми на кук,
лазарски костюми – буенец и булка, вещи от сватбена зестра, обредни хлябове.
В отговор на покана за гостуване от Музея в Битоля временната експозиция
беше преработена в постерна пътуваща изложба, представяща множеството
предмети единствено посредством тяхното изображение.
Подобен модел на трансформация с цел повишаване на мобилността беше
приложен и при изготвянето на новия проект на изложбата „Жените в обществото“ – освен обогатените с проблематични акценти и множество изображения постери от изложбата, бяха изработени и 13 кукли, представящи копия
на модели на традиционни и модерни облекла от фонда на музея, типични за
конкретен исторически период – „тюрнюр“, „шантеклер“, „принцес“, „български модерн“.
Повишена мобилност в представянето може да бъде илюстрирана и в изложбата „Да спи зло под камък. Апотропеи“, реализирана изцяло като постерна. Този модел дава възможност за участие с експонати от фонда на музея –
домакин.

Интерактивност на представянето
Една от първите провокации по темата „интерактивност“ беше експериментирана в изложбата „Селото Девица: Градът Блудница“. В контекста на смеховата и игрова комуникация публиката бе провокирана да търси и открива
сама отговорите на шеговити въпроси от типа „Защо на кравата са £ все влажни очите“, „Защо Баба Марта се сърди“, „Кое животно е сексолог за… (името на съответната нация)“, „Какво означава „Те ти, булка, Спасовден“ и други
подобни. Интерактивните и шарени „прозорчета“ провокираха публиката да
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получава допълнителна информация по темата, представена със средствата на
форлклорния разказ и фолклорната изразност. В пространствения център на
изложбата беше поставено копие на панаирджийска атракция от началото на
ХХ в. – фигура на поп, която при натискане на калимявката показва еротичната „мощ“ на попа – един изключително употребяван образ в българската фолклорна култура. В контекста на един от информационните акценти – постер
„Най-популярни любовни двойки и любовници“ на публиката беше предоставена възможност да „допише“ на ръка известни любовни двойки от световната, българската или локалната градска история. (Снимка 2)
В унисон със заглавието на изложбата „Русенци на път“ бяха използвани
познатите „информационни прозорчета“ със сериозния въпрос „За колко време се пътува от Русе до Видин“ през различните векове – от ХVІІІ до XXІ. В
духа на провокацията и шегата отговорът на последния въпрос относно времето за пътуване между Русе и Лом е: „Никой не знае, защото вече няма български пътнически транспорт по р. Дунав“.
Друг пример за интерактивно осигуряване на изложба е „Спомен за детството“. Идеите по темата бяха провокирани от експериментирания механизъм
за изработване на концепция – организирана от авторите дискусия по темата
„моето детство“ сред колеги от други отдели на музея, поканени на „чаша кафе“
в Къщата на Калиопа. Записаната и дешифрирана дискусия беше използвана
не само като основа за създаване на експозиционен разказ, но и като източник
на идеи за интерактивното осигуряване. В този контекст изложбата представя ученически чин със сандъче с пясък и възможността да се пишат букви и
цифри в пясъка, детско столче за хранене и игра с едни от най-използваните
детски играчки – кубчета, игра със зарче и печалба на флаер с текст на детска
песничка, залъгалка, гатанка или поговорка на български и английски език,
макет на стар автомобил за снимки, игра с описание на текстове и картинки
на детски игри (снимки 3, 4, 5, 6), анкета с пет въпроса, търсещи акцентни по
отношение на посетителското мнение отговори и свързани с различни страни
на посетителската рецепция.

Заключение
Темата за мобилността на музейните колекции и изложби е важна за развитие на съвременните музеоложки практики, особено в условията на конкуренция за привличане на внимание на публиките и пълноценно участие в индустрията на свободното време.
Убедени, че промяна в статуквото е наложителна, ние се опитваме да установим устойчива музейна политика за създаване на изложби с повишена мобилност. Целта на тази политика е културното наследство на региона да достигне до по‑широк кръг от публика, да се формират нови визии за функциите
на музея като пространство за комуникация и обмяна на идеи, което, от своя
страна, да повиши качеството на културния туризъм у нас.
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РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН

Известия, книга 16, 2014

„НАШЕНЦИ“ В АКВАРЕЛ И СЛОВЕСНИ КРАСКИ:
ДОМЪТ МУЗЕЙ НА ЧУДОМИР В КАЗАНЛЪК
Вера Бонева
„NASHENTSI“ V AKVAREL I SLOVESNI KRASKI:
DOMAT MUZEY NA CHUDOMIR V KAZANLAK
„FELLOWS FROM OUR PARTS“ IN WATERCOLOR AND
WORDS’ DYES: THE HOME MUSEUM OF CHUDOMIR
IN THE TOWN OF KAZANLAK
Vera Boneva
Abstract. The article reveals the main facts of the history and current status of the House Museum „Chudomir“ in the town of Kazanlak. The museums present biographies and creative works of a famous Bulgarian
artist – Dimitar Chorbadgziyski – Chudomir, and his wife – the painter Mara Chorbadzhiyska. The Museum was
created in 1968 at the artists’ home. In 1979 was opened a new exhibition presented in the special built premises
equipped with all technical conditions for a good functioning museum establishment. In this way in 1980s the
museum becomes an important cultural center. Like the most Bulgarian museums in 1990s Choudomirs Museum
experienced a number of serious difficulties – remained without a legitimate director and was even closed for
more than a year. Some circumstances related to the management of Choudomir Foundation also caused complications. During the last ten years the Museum has acted more actively in some important fields – publications
of writer’s works, organisation of annual exhibitions, hosting of some local and national events. Nevertheless, a
radical improvement of the museum work is going to be done – mainly in the field of safeguarding of Choudomir’s
copyright on written works and in the field of exhibition activities for appropriate promotion of the Choudomir’s
watercolour masterpieces.

Домът – храм
Влизайки в Чудомировия двор1, първом минах покрай гроба на твореца,
положен всред свежата морава пред фасадата на къщата, построена по план,
който живописецът сам е създал виртуално – като скица. Следвайки скицата,
през 1925 г. местно строително сдружение издига неголемия градски дом на
учителското семейство Димитър и Мара Чорбаджийски2. Мисълта за нетипичната близост между тленните останки на магнетичния писател и художник и
дома му – музей и стожер на културната памет и на местните легенди за Чудомир, се разположи в оста на пиршеството от впечатления, мнения, съмнения и
емоции, с които краткото ми пребиваване в екс-дома на Димитър и Мара Чорбаджийски засипа съзнанието ми – изкушено и изкушавано десетилетия наред
от хитроумностите, прозренията и акварелните мечтания на твореца проник310
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новеник. Споменатата близост дори и за миг не провокира представата за гробище, която в конкретния случай автоматично се неутрализира от съседството
на училищния двор и от оживените улици на близкия градски център. Друга
представа обаче се появи, прорасна и трайно обримчи мислите ми, свързани с
къщата на Чудомир – представата за храм. Градският център и сладкогласните
училищни шумотевици наоколо, прохладата на поовехтелите експозиционни
зали с надничащите от акварелите-икони неподправими образи на тукашните светци-нашенци, застиналите към датата 26 декември 1967 г.3 къщни стаи,
папките с жълтеещите ръкописни и машинописни страници, приглушената
светлина, осезаемият аромат на овехтяващи вещи и книги – всички тези директни провокации на осезанието за храм придобиха завършеност при финалния ми престой ми около мраморното надгробие, увенчано с подписа / надпис
Чудомир. В противовес на жилавите казанлъшки слухове, които преповтарят
тезата, че творецът не е погребан в градското гробище, защото е самоубиец, застана твърдото ми убеждение, че самият той е режисирал сценария, при който
гробът му остава в двора на съзидания от самия него дом – храм на местния
интелектуален и творчески кипеж в продължение на десетилетия. И оттам, изпод тежката гранитна плоча, магнетичният архиерей4 на създадената от самия
него духовна епархия продължава по неведом начин да наблюдава и назидава
своето несговорно паство.

Домът – музей
Решението за създаване на музей на Чудомир в Казанлък е взето от отговорните национални и местни структури веднага след смъртта на твореца. То
е лансирано публично още през май 1968 г.5 През юли с. г. е назначен и първият директор на новата институция – учителят по литература Младен Марков.
Пред 1971 г. е назначен и уредник – Методи Ташев. [ПТ]. Двамата музейни специалисти са натоварени с функции по систематизиране и обработка на документалното и художественото наследство на популярния писател и художник.
Те получават за канцелария бившото ателие на Мара Чорбаджийска, която до
смъртта си през 1974 г.6 е принудена да отстъпи части от дома си на новия
общински музей [ПТ]. Крайно конфузната ситуация, свързана със съжителството на старата жена и новия музей, се усложнява и от тежкото здравословно състояние на съпругата на Чудомир, страдаща през последните години от
живата си от тежка форма на атеросклероза. Отговорността за фактическото
посегателство върху личния живот на Мара Чорбаджийска и за грубото незачитане завещанието на именития ù съпруг не лежи върху двамата музейни
специалисти, явяващи се по правилата на социалистическата бюрокрация редови изпълнителски кадри. Политическите лидери (национални и локални) на
тогавашна България7 са водещите фактори за конструирането на основите на
новия музей върху психическата драма на една възрастна жена и върху пълното пренебрежение към институциите на частната собственост, личната неприкосновеност и персоналното право на завещание.
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През 1971 г. започва строителство на неголям музеен комплекс от западната страна на Чудомировата къща8. За целта в предходния период са „отчуждени“ няколко парцела със стари къщи на улица „Трапезица“ – от началото на
улицата до дома на твореца. Къщите са съборени и през есента на споменатата година започват строителни дейности. Проектът предвижда към музейния
комплекс да има и прилежаща градинка, което е реализирано. И досега общият
обхват на имота е около 3 дка, като от западната част на двете сгради е оформено добре поддържано пространство с дървета и тревни площи. Описаният пейзаж придава допълнителна притегателност и завършеност на музейния
комплекс, чиито устойчиви параметри са предпоставка за превръщането му в
един от най-примамливите мемориални музеи в страната.
През 1974 г. сградата е завършена, но присъщите на тогавашния управленски модел междуинституционални безпорядъци и йерархически диспропорции забавят довършителните работи9. Пет години по‑късно – в края на март
1979 г., официално е открита новата част от музейния комплекс10, състоящ се
от три експозиционни зали, фондохранилище, павилион за продажба на билети и рекламни материали и офиси за уредниците. В една от залите е подредена постоянна експозиция, проследяваща жизнения и творческия път на
видния казанлъчанин. В другата зала са експонирани негови творби – графики
и акварели. Така, само едно десетилетие след смъртта му, паметта за Чудомир е
увенчана с един от най-модерните за тогавашната епоха музейни комплекси с
мемориален характер. Издигането и обзавеждането на новото здание създава
условия автентичният дом на художническото семейство да бъде освободен от
други функции и да бъде възстановен във вид, който е много близък до вида,
поддържан от стопаните му през 60‑те години на ХХ век. [ПТ].
По стечение на ред обстоятелства основната веществено-документална
експозиция на Чудомировия музей, подредена в най-голямата зала на новото
здание, е запазена и до наши дни. По тази причина коментара си за нея ще
направя тук, в контекста на разказа за 80‑те години на ХХ век – време, когато
институцията е сред най-престижните от своя жанр. Решена в черно-бялата
гама и в суховатата хронологично-патетична стилистика от епохата на „развития социализъм“, тази експозиция представя жизнения път на твореца като
низ от съзнателно правени крачки и целенасочени действия – основно в полза
на обществото11. Отсъстват естествените за твореца колебания, падове, тревоги, диспропорции, конфликти – външни и вътрешни. Възстановявайки чрез
снимки и текстове ключови факти от биографията на бележития казанлъчанин, визуалният разказ основателно поставя акценти върху приносите му за
проучване на локалната история, за развитието на музейното дело в страната и
разбира се – върху ярките му изяви като художник и писател. Малко са поставените във витрини лични вещи и автентични документи – един недостатък,
който се компенсира от експозицията възстановка, осъществена в дома на семейство Чорбаджийски. Приемам, че за времето си тази експозиция е била информативна и въздействаща. Тя е изпълнила полезни функции за поддържане
жив спомена за твореца и за укрепване самочувствието на извънстоличната ни
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интелигенция12, която през 70‑те и 80‑те години на ХХ век беше подкрепяна от
тогавашните власти, но при ясно подчертаване на нейната второ- и третостепенност в йерархиите на националната култура.
През 80‑те години на отминалото столетие обновеният музей в Казанлък
работи успешно в относително стабилната система на тогавашните институции
на културната памет. Любопитното в случая е, че по закон и по обществени очаквания тогавашните музеи са здраво прикрепени към постулатите на социализма. Без да са създадени в интелектуалната и идеологическата парадигма на
този модел, Чудомировите „нашенци“ се вписват в него почти безпроблемно –
заради бедняшкия си корен и заради приковаността си към устоите на традиционното общество – разграждано привидно от индустриализаторския напън
на новия строй, но укрепвано вторично от фамилно-корпоративния маниер на
управление. Изтъкнатото обстоятелство може да послужи и за тълкувание на
устойчивата тенденция на нарастваща популярност на Чудомир като писател
по това време, независимо че неговото словесно творчество и към настоящия
момент е извън канона, закрепен с учебните програми на българското основно
и средно образование.
Разгръщайки в последното десетилетие на социализма типични за профила си дейности, Музеят на Чудомир се оказва ключово средище за опознаване
на художника Чудомир, на музейния деец Димитър Чорбаджийски, на художничката Мара Чорбаджийска, на читалище „Искра“ като светилище на българския дух в града на розите, на Казанлък и Казанлъшкия край като топос на
българската социална и културна история през ХІХ и ХХ век13. Тези съществени и в дългосрочен порядък дейности и продукти са успоредни с периодични
публикации в местния и националния печат, посветени на патрона на Музея.
За съжаление обаче, съществени усилия за попълване на фонда и за задълбочена издирвателска работа върху творчеството и жизнения път на видния творец
не са правени – поне от страна на музейните специалисти, чиито служебни задължения включват и работа в споменатата насока. Не са полагани и специални усилия за проучване на периодичния печат – столичен и местен, в който Чудомир е публикувал статии, бележки, карикатури. Нещо повече – проверките с
по‑късна дата на фондовите наличности и на резултатите от фондовата работа
на институцията като цяло показват наличие на тенденции за занемаряване и
на очевиден непрофесионализъм при документирането и каталогизацията на
фонда14. Пряката отговорност за очевидната музейна немара към Чудомировото наследство през 80‑те и началото на 90‑те години на ХХ век тежи върху
служебната дейност на тогавашния директор на Музея – Методи Ташев.

Домът – публичен скандал
Развихрилите се след 10 ноември 1989 г. остри политически страсти засягат по неочаквано драстичен начин и Чудомировия музей. На 4 ноември 1991 г.
действащият директор Методи Ташев става депутат в 36‑то Обикновено народно събрание. Активистът на Българската социалистическа партия остава
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в Парламента до края на мандата – 17 октомври 1994 г., без да подаде молба за
напускане или да предаде по действащия ред фонда, на който е единствено материално отговорно лице. По тази причина Музеят остава затворен в продължение на година и половина. Днес, две десетилетия след тези събития, трудно
ще разберем самоуправството на бившия директор или страховете на тогавашните общински лидери да предприемат по‑решителни действия за опазване на
културните ценности, свързани с творческото наследство на Чудомир. Опасението „той беше депутат и много силен човек“ [ПТ] и днес в представите на
(въз) приелите само формално ценностите на парламентарната демокрация би
звучало сериозно; преди десетилетия това опасение е имало и страховита откраска.
Както обикновено, първите сигнали за нередността на ситуацията идват
от печата. Част от тогавашните местни и национални вестници повдигат темата за престъпното безстопанствено отношение към мемориалния музей в
Казанлък15. Пак чрез печата – но вече след разпускането на 36‑то ОНС, се поставя и въпросът за повдигане на официални обвинения срещу директора16,
който се самоосвобождава от отговорността за фонда на Музея, без да напусне
длъжността и без да предаде ценностите по реда на действащите тогава Закон
за паметниците на културата и музеите (ЗПКМ) и Наредба за отчитане и опазване на движимите паметници на културата (НООДПК).
Междувременно, в края на юни 1993 г. комисия от експерти, ръководена от
директора на Исторически музей „Искра“ д-р Косьо Зарев, отваря фондохранилището на заключения Музей в отсъствието на директора-депутат и започва
проверка на наличностите. Целта е да се осигури прехвърлянето на материалната отговорност върху ново длъжностно лице и да се възстанови работата на
институцията. За такова длъжностно лице е определен Пеньо Терзиев, който
след приемането на фонда е временно изпълняващ директор – до изтичането
на депутатския мандат на Методи Ташев17. За изненада на опитния музеен специалист д-р К. Зарев, основният фонд на Музей „Чудомир“ не е описан и документиран според строгите изисквания на НООДПК, действаща от 1974 г. Намерени са неинвентирани оригинали, както и материали, подлежащи за вписване
в научноспомагателния фонд, които са влезли в основния. Неподредеността
на ценностите е друго обезпокоително обстоятелство – особено по отношение
на оригиналните произведения на изобразителното изкуство. Не са спазени
и правилата за документиране на културните ценности без повтаряне на инвентарни номера18. Принципите на формиране на колекциите също са силно
проблематични. Независимо от констатираните нередности, фондът е поет от
новия служител и в късното лято на 1993 г. Музеят е отворен за посетители
[ПТ]. Приемайки съжденията на настоящия директор, г-н Пеньо Терзиев, че
основната тежест за описаната ситуация тежи върху съвестта на предшественика му – г-н Методи Ташев, подчертавам твърдо, че случаят е показателен и за
безстопанственото отношение на институциите, управляващи културата през
70‑те, 80‑те и 90‑те години на ХХ век, и изпълняващи контролни и методически функции спрямо мемориалните и общински музеи – това са Комитетът за
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култура (1977 – 1990) и Окръжните музеи до 1989 г., които по силата на ЗПКМ
би трябвало да наблюдават и да проверяват фондовата работа на подведомствените им институции, опазващи движимите културни ценности. Констатираната ситуация, за съжаление, е валидна и за последните две десетилетия, но
за това ще стане дума в следващия параграф на този текст.
Един от конструктивните жестове от началото на 90‑те години на ХХ век,
насочени към по‑добро управление на Чудомировото наследство, е създаването на едноименна фондация. Идеята е провокирана от съответна инициатива
на Димитър Чорбаджийски, реализирана след получаването на огромен за времето хонорар от 20 000 лева като откупка на всички произведения, включени в
последната му самостоятелна изложба „Нашенци“ (1966 г.). Чрез тази откупка
Община Казанлък става собственик на 80 от най-ярките художествени творби
на Чудомир, който от своя страна с получените пари учредява фонд за управление на културите ценности, свързани с него, и за стимулиране на творчески изяви на ученици и студенти от града на розите. Пак по волята на твореца
авторските права върху всички творби, създадени от него, са прехвърлени на
Община Казанлък в лицето на нейния представител според действащото към
момента на смъртта му законодателство – Председателя на Градския народен
съвет. Поради промяната на публичноправния модел на управлението на общините, след приемането на Конституцията от 1991 г. е решено, че легитимен
представител на тази воля е Общинският съвет, който е определен и за Общо
събрание на регистрираната през 1994 г. Фондация „Чудомир“19. Фондацията е
сто процента общинска собственост. Тя е юридическо лице с нестопанска цел,
която се ръководи от Управителен съвет и е натоварена със задача за опазване
и популяризиране на творческото наследство на именития казанлъчанин. Фактът на създаването на структурата е израз на обществена воля за изпълнение
както на буквата, така и на духа на завещанието на писателя/ художник. Към
момента на създаването на Фондацията обаче, въпросите около статуса на Музея и около собствеността на целия имот продължават да пребивават в присъщата на 90‑те години на ХХ век публичноправна мъгла, свързана с уредените
в законодателството, но непонятни за множеството граждани и административни лица правила за управление на собствеността, финансите и активите на
обществени и държавни институции по прагматичен, отговорен, изчистен от
личностни пристрастия и прозрачен начин.

Домът – културно средище
След създаването на Фондация „Чудомир“ Музеят се превръща в една от
основните дейности на структурата, запазвайки юридическата си самостойност спрямо другите музеи и музейни обекти в Казанлък, които са части от
Исторически музей „Искра“. Собствеността върху парцела и върху недвижимите имоти, издигнати на него, е прехвърлена от Общината на Фондацията –
без обаче да се реализират всички изискуеми от закона стъпки, които да придадат пълна легитимност на споменатата процедура. Пряката подчиненост на
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Чудомировия музей на Общинския съвет (Управителен съвет на Фондацията)
дава известни предимства на културното средище – основно по посока по‑оперативно решаване на някои текущи административни и финансови въпроси.
Това предимство проличава ясно през 2010 г., когато с лобистичната подкрепа
на местната власт от националния бюджет са отпуснати 115 716 лв. за реализиране на належащ ремонт на покрива на новата сграда на музейния комплекс20.
Автентичната Чудомирова къща се поддържа в добро състояние с приходите на Фондацията. За съжаление, отчетите на споменатото гражданско
сдружение, дори и след коригирането на дейността му през 2010 г. в посока на
по‑голяма прозрачност и законосъобразност, не са достъпни на гражданите на
Казанлък и на другите заинтересовани страни. Доколкото може да се съди от
текущи публикации в сайта на сдружението и в местния печат, приходите са
достатъчни за осъществяване на предвидените в Устава дейности. Част от тях
се влагат и за обгрижване на родната къща на Димитър Чорбаджийски в село
Турия, както и за създаване на някои съвременни печатни и филмови продукти, посветени на Чудомир. На конкурсен принцип се разпределят и суми за
стипендии на ученици и студенти от Казанлъшка община.
Основните усилия на екипа21 на Литературно-художествен музей „Чудомир“ през последните две десетилетия са насочени към популяризиране творческото наследство на Димитър и Мара Чорбаджийски [ПТ]. Подчертаният
интерес на четящите българи към текстовете (сатирични, мемоарни, епистоларни, документални) на видния казанлъчанин се удовлетворява чрез периодични препечатки на добре известни сборници (включително двутомни и тритомни). Създават се и нови текстови композиции, адаптирани към различни
аудитории. Изключително активни са усилията за осигуряване преводи на
част от творбите на Чудомир на други езици (английски, руски, турски, гръцки, румънски, сръбски и др.) и за разпространението им в съответните страни.
Все по‑осезаемо е и присъствието на Чудомировото творчество в електронното пространство22. Сред най-продуктивното дело във визираната насока е
отпечатването през 2013 г. на шесттомен корпус от произведения на твореца,
включително и един том с пълноцветно възпроизведени художествени творби
(акварел, темпера, туш) 23. Библиографската стойност на това издание натежава и от обстоятелствения справочен апарат, който съпътства всички текстове
и изображения, както и от прецизната редакторска и издателска работа. Посочените особености са отчетени и от експертите по книжовна продукция на
български език. През декември 2013 г. Асоциация „Българска книга“ връчи на
издателите на Чудомировия шесттомник наградата „Златен лъв“24 в рамките на
ежегодния Панаир на книгата, който се провежда в София.
Не са за пренебрегване и усилията на екипа на Фондацията и на Музея за
поддържане жив интереса към творбите на художника Чудомир. Останал през
десетилетията в сянката на писателя и общественика, този сегмент от творчеството на казанлъшкия автор е зареден с неимоверен кративен и народоопознавателен ресурс. Ясен сигнал в тази насока дават отзивите от ежегодните
художествени изложби с разнообразно съдържание, организирани в Дома му-
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зей, както и периодичните гостувания на най-популярните творби на Чудомир
в чужбина25. Макар и по фрагментарен начин, Чудомировите акварели и графики стават все по‑видими и по‑разпознаваеми и за милионната аудитория на
Интернет – чрез сайта на Фондацията, Фейсбук страницата на Музея и чрез
любителски публикации на лични страници или в публични форуми.
Независимо от посочените позитивни резултати на инициативите за
по‑плътно вписване Чудомировото творчество в съвременния културен пейзаж, не може да пренебрегнем и някои очевидни пропуски и несъответствия
в работата на Община Казанлък, Фондация „Чудомир“ и Литературно-художествен музей „Чудомир“. Крайно нелицеприятни и негативни по въздействената си сила бяха скандалите около незаконосъбразното функциониране на
Фондацията до 2010 г.26 Тези скандали позатихнаха след пререгистрирането на
структурата през споменатата година и след промяната на Управителния съвет
през 2012 г. При все това въпросът за некомпетентното и непрозрачно управление на авторските права върху творчеството на най-издавания към момента
български писател продължава да стои с цялата си правна и етична тежест.
Открити са и въпросите за състоянието на фонда на Музея, който, независимо от силно критичните констатации на експертната комисия, предала през
1993 г. 15‑те хиляди ценности на настоящия директор, не е преинвентиран и
не е организиран по начин, съответстващ на действащите музейни норми27.
Основателни или не, периодичните слухове за некоректна работа с този фонд
и за неадекватно управление на Музея като цяло, създават атмосфера на несигурност по отношение вещественото, документалното и художественото богатство, завещано ни от семейство Димитър и Мара Чорбаджийски.
Регистрацията на Музея в Министерството на културата28 и включването
на Чудомировата къща в списъка на недмижимите културни ценности с национално значение29 не изчерпват задълженията на Община Казанлък по отношение на един от най-именитите ù граждани, доказал през втората и третата
четвърт на ХХ век, че корелацията център / периферия в областта на високите
културни стойности е една имагинерна величина, зависима само от творческия
потенциал и от отдадеността на личностите, обитаващи съответното географско пространство. По законите на страната и по правилата на наследническия
дълг местните управници би трябвало да упражняват по‑системно и по‑строго
контрол върху работата на Музея и на Фондацията, за да се излезе от порочния кръг на свършените факти и несвършените дейности, в чиито нескончаеми лабиринти се лута през последните десетилетия съдбата на Чудомировото
наследство.

Домът – дълг на поколенията
Няма съмнение, че Домът на Чудомир в Казанлък има потенциал да се
превърне в общонационално културно средище. Средище, омайващо със специфичното творческо лъчение на личност с пространни и (не) съразмерно
пръснати приноси в областта на изобразителното изкуство, литературата,
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публицистиката, приложната музеология, краезнанието, приложната етика,
сатиричния хуманизъм, човеколюбието и народопознанието. Регистрирани
с различна мяра и разнородни по вид артефакти (от драскулки по случайни
тетрадки и тефтери до изящни живописни творби), следите от специалното
присъствие на Димитър и Мара Чорбаджийски в техния казанлъшки дом имат
свойството да не избледняват с времето, а да стават все по‑плътни и все по‑откроими на фона на ценностните разрези, присъщи на съвременния социален
живот. Защото, отдалечавайки се от конюнктурната политичност и търсейки
идентичности в семпли образи и неидеологизирани смислови полета, съвсем
естествено е все по‑често да се спираме пред Чудомировите нашенци и да се оглеждаме в тях в желанието си да преподреждаме по‑естествено и по‑приземено
битовите си приоритети и интелектуалните си тежнения.
Добрата новина в случая е, че част от „твърдите“ параметри на съзижданата през последния половин век културна система за опазване и популяризиране на Чудомировото наследство са устойчиви, представителни и хомогенни.
Къщата на семейство Чорбаджийски е в много добро физическо състояние
и с интериори, носещи осезаеми отпечатъци от всекидневието на именитото
семейство. Това обстоятелство придобива допълнителна стойност от подчертаната липса на музеефицирани домашни интериори от ранния период на социализма – епоха като цяло много предпазливо и повърхностно представена
в действащите музейни експозиции на страната. Фондът, концентрирал по
стечение на обстоятелствата голяма част от оригиналите на над 2‑те хиляди
Чудомирови изобразителни творби, значим обем от платната на съпругата му,
както и оригинали на някои техни приятели, е съкровищница с неизчерпаем
експозиционен, художествен и образователен потенциал. Не са за пренебрегване и документалните материали, предметите, книгите, ръкописите, писмата
и др. артефакти, предпоставящи възможности на експониране, интерпретиране и (пре) осмисляне на реченото, написаното и стореното от Чудомир и неговите приятелски кръгове. Позитивни сигнали за добро бъдещо експониране на
визирания културен феномен дават и наченалите промени в управлението на
Музея, свързани с пререгистрацията на Фондация „Чудомир“ и със заявената
от управителните ù органи воля за привеждане на всички основни дейности в
руслото на легитимизма, прозрачността и обществения интерес.
Движейки се по посока на очертаните цели, Музеят и Фондацията са призвани да разширят и прецизират своите дейности в няколко основни насоки.
Най-належащата от тях е преинвентаризацията на фонда в съответствие със
съвременните музейни норми. Успоредно с това би трябвало да се подготви и
реализира средносрочен проект (от три до пет години), в пределите на който
ценностите да се дигитализират изцяло – като съдържание и като метаданни.
Разработването и представянето на нова постоянна експозиция е приоритет,
който не подлежи на отлагане, защото е крайно неетично разказът за един от
най-многопластовите и многоцветни творци на ХХ век да е прикован към избледнелите черно-бели фотоси и схематизирани текстове, прикрепени към интерпретативните послания на късносоциалистическата епоха. Пренебрегвана-
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та през целия период на съществуването на Музея научноизследователска работа върху фонда и върху всички аспекти на творчеството на Чудомир трябва
постепенно да начене в някакви форми – като начало може би в сътрудничество с автори и / или институции, заявили чрез публикации, изложби, форуми
интерес към Чудомировата тематика30. В тази насока би било полезно по‑активно муждуинституционално сътрудничество с катедри на някои хуманитарни университети и с някои звена на държавните архиви. Съществени усилия
в екипни структури е необходимо да се положат и за издирване на документи,
публикации и материали от разнообразен порядък от и за Чудомир, съхранявани в други институции – архиви, музеи, галерии, библиотеки, включително
и в частни колекции. Без да е задължително да се откупуват и регистрират в
основния фонд, тези материали би трябвало да попълнят информационния
ресурс на Музея, като обогатят възможностите за проучвания, експозиции,
публикации и други популяризации. Наивно е да се мисли, че мащабна фигура
като Чудомир може да се заключи само в един музеен фонд или пък между
страниците на шест обемни книги, заявени като „събрани произведения“ на
твореца31, но фактически представляващи една пространна подборка на Чудомировия корпус от знания и послания, който тепърва предстои да опознаваме и
усвояваме в безкрайните му детайли и в множеството му ракурси. Надеждата
ми е, че независимо от перманентните веществени, финансови и административни трудности, които пресрещат българското музейно дело още от времето,
в което Димитър Чорбаджийски е издирвал, интерпретирал, рисувал и експонирал ценности от и за Казанлъшкия край, перспективата за превръщането на
Чудомировия дом в един от най-примамливите мемориални музеи в България
е реалистична като потенциал и реализуема в обозримия времеви порядък на
следващите пет или шест години.
БЕЛЕЖКИ
1

Преките ми впечатления от дейността и атмосферата на Литературно-художествен
музей „Чудомир“ в град Казанлък са от 8 април 2014 г., когато посетих институцията и проведох обширен разговор с директора – господин Пеньо Терзиев. Поради липса на академични публикации върху историята на този музей, част от информацията в настоящия обзор
е систематизирана върху основата на споменатия разговор, но при стриктно консултиране
с налични официални документи и публикации в печата. Не съм правила справки в архива
на Музея, който по думите на директора, не е във форма, подходяща за цитиране и анализ.
Не съм провеждала разговори с други лица, работили или работещи в Музея, за да избегна
въвличането си в междуличностни отношения с усложнен и напрегнат характер. Целта на
този текст е преди всичко популяризиране на безспорните обстоятелства, свързани с историята на културното средище, както и открояване на перспективите за развитието му като
музеен топос с уникален облик и с още по‑значима национална тежест. С оглед коректността спрямо моя основен информатор, в края на изреченията и/ или абзаците, в които
се позовавам основно на негови сведения, посочвам в прави скоби абревиатурата на името
му – Пеньо Терзиев [ПТ].
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2 Поради специфичния предмет на настоящата статия – мемориалния музей на Чудомир в Казанлък, не отделям специално място за биографични сведения за твореца и неговата съпруга, обитавали построения от тях дом до края на дните си. Данни от този порядък
са налични в многобройните книги и статии за Димитър Чорбаджийски (1890-1967), в поредица от документални и мемоарни публикации, появили се през последния половин век.
Не без читателско и изследователско пристрастие тук посочвам част от тези публикации
с бележка, че относително изчерпателни библиографски данни върху публикациите от и
за Чудомир са налични в електронните ресурси на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София и в каталозите на Библиотека „Искра“ в Казанлък. Вж.: Г. Матев.
Срещи и разговори с Чудомир. Пловдив: Издателство „Хр. Г. Данов“, 1978; Л. Димитрова.
Чудомир. [Разговори и беседи]. София, Издателство на БАН, 1980; Людмил Стоянов. Чудомир, Ламар в спомените на съвременниците си. София: Издателство „Български писател“, 1981; Серафим Северняк. Чудомир. София: Издателство „Български художник“, 1983;
П. Бицилли. Творчеството на Чудомир и българският хумор. // Летописи, 1994, кн. 11 – 12,
с. 51 – 62; П. Терзиев. Чудомир и българският културен елит: Върху материал от писма и
ръкописи, съхранявани в Литературно-художествен музей Чудомир.// Кула. Списание за
литература и изкуство. Кн. 1. Казанлък, 1999, с. 3 – 12; Чудомир. Писма от Голо Бърдо. Кореспонденция, документи, пародии и карикатури. Съставител Ц. Билярски. София, Издателство „Синева“, 2005; Г. Минчева. Чудомир видян отблизо. София: Издателство „Захарий
Стоянов“, 2009; Ст. Котев. Чудомир: непризнатият класик и непознатият народопсихолог.
София: Издателство „Захарий Стоянов“, 2011; Чудомир. Дневник 1947– 1967. Електронно
издание. 2004 // http://liternet.bg / [G. Matev. Sreshti i razgovori s Chudomir. Plovdiv: Izdatelstvo
„Hr. G. Danov“, 1978; L. Dimitrova. Chudomir. [Razgovori i besedi] Sofia, Izdatelstvo na BAN,
1980; Lyudmil Stoyanov. Chudomir, Lamar v spomenite na savremennitsite si. Sofia: Izdatelstvo
„Balgarski pisatel“, 1981; Serafim Severnyak. Chudomir. Sofia: Izdatelstvo „Balgarski hudozhnik“,
1983; P. Bitsilli. Tvorchestvoto na Chudomir i balgarskiyat humor. // Letopisi, 1994, kn. 11 – 12, s.
51 – 62; P. Terziev. Chudomir i balgarskiyat kulturen elit: Varhu material ot pisma i rakopisi, sahranyavani v Literaturno-hudozhestven muzey Chudomir. // Kula. Spisanie za literatura i izkustvo
Kn. 1. Kazanlak, 1999, s. 3 – 12; Chudomir. Pisma ot Golo Bardo. Korespondentsiya, dokumenti,
parodii i karikaturi. Sastavitel Ts. Bilyarski. Sofia, Izdatelstvo „Sineva“, 2005; G. Mincheva. Chudomir vidyan otblizo. Sofia: Izdatelstvo „Zahariy Stoyanov“, 2009; St. Kotev. Chudomir: nepriznatiyat klasik i nepoznatiyat narodopsiholog. Sofia: Izdatelstvo „Zahariy Stoyanov“, 2011; Chudomir.
Dnevnik 1947 – 1967. Elektronno izdanie. 2004 // http://liternet.bg / ]
3 Обстоятелствата около смъртта на Чудомир са добре документирани в националната ни културна хронография. След почти едногодишна борба с рака и със съпътстващите
го болести и страдания творецът слага край на живота си на 26 декември 1967 г. като пациент на тогавашна Правителствена болница – София. Самоубийството му е съзнателен
акт, регистриран в поредица от предсмъртни писма и в завещание, засягащо двата аспекта
на наследството му – веществена и невеществена. За последните месеци и дни разтъжено
разказва приятелят му Константин Колев, цитирайки показателно писмо, получено през
есента на 1967 г.: „Коста, от началото на месеца съм в София да доуреждам документите си
за оня свят. Клаха ме пак, драха ме – не ти е работа. Че закачили долната част на езика ми, та
изгубих дикция и буквата „р“ я изговарям с френски акцент. Хранят ме само с течности и то
безалкохолни, за съжаление. Поради операцията не мога да се обръсна, та е набола една брада – същински Хемингуей. Това донякъде ме възвърна самочувствието, но да имах и неговата пушка!“ – К. Колев. Живот в провинцията. Размисли и спомени за Чудомир. Пловдив:
Издателство „Хр. Г. Данов“, 1979, с. 124 – 125. Вж. и: В. Стоянов. Малко известно за трагичната съдба на Чудомир. // Дума, бр. 330 от 29 декември 2012 http://www.duma.bg / [K. Kolev.
Zhivot v provintsiyata. Razmisli i spomeni za Chudomir. Plovdiv: Izdatelstvo „Hr. G. Danov“, 1979,
s. 124 – 125; V. Stoyanov. Malko izvestno za tragichnata sadba na Chudomir. // Duma, br. 330 ot 29
dek. 2012 http://www.duma.bg / ] Темата за последните дни и трагичната смърт на Чудомир е
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интерпретирана пространно и в документалния филм на БиТиВи „Чудакът Чудомир“, произведен през 2012 г. с финансова подкрепа на Фондация „Чудомир“.
4 Както е известно, в дворовете на православните църкви в България – по традиция
и по канон, е допустимо да се погребват само част от духовните лица, служили в храма –
свещеници и архиереи, както и най-изявените дарители на институцията и на местната
православна общност.
5 Къща музей „Чудомир“. // Работническо дело, бр. 141 от 20 май 1968.
6 Мара Чорбаджийска умира на 8 май 1974 г. практически прогонена от дома, построен и поддържан и с нейно финансово и житейски-битово участие, и който, според последното си завещание, Чудомир повелява изцяло да се ползва от жена му до края на дните £.
Вж.: Ив. Събчев. Мара Чорбаджийска – съпругата на Чудомир. // Казанлък в миналото и
днес. Кн. VІ. Пловдив: Издателство „Вион“, 2001, 364– 366. [Iv. Sabchev. Mara Chorbadzhiyska – saprugata na Chudomir. // Kazanlak v minaloto i dnes. Kn. VI. Plovdiv: Izdatelstvo „Vion“,
2001, 364 – 366]
7 По спомени на съвременници, най-съществена заслуга за придвижването на тези
въпроси в споменатата насока има тогавашният първи секретар на Градския комитет на
Българската Комунистическа партия Петко Влаев, който впрочем приживе е бил приятел
на Чудомир. – В. Стоянов. Малко известно…, http://www.duma.bg / [V. Stoyanov. Malko izvestno…]
8 М. Ташев. Направена е първата копка. // Искра, бр. 44 от 30 октомври 1971 [M. Tashev.
Napravena e parvata kopka. // Iskra, br. 44 ot 30 okt. 1971]
9 Г. Монов. А новопостроената музейна сграда… ще се ремонтира. // Отечествен
фронт, бр. 9404 от 21 март 1975 [G. Monov. A novopostroenata muzeyna sgrada… shte se remontira. // Otechestven front, br. 9404 ot 21 mart 1975]
10 Нова експозиция в Къщата музей Чудомир. // Септември, бр. 45 от 14 април 1979;
П. Хлебаров. В дома на Чудомир. // Ехо, бр. 25 от 22 юни 1979 [Nova ekspozitsiya v Kashtata
muzey Chudomir. // Septemvri, br. 45 ot 14 april 1979; P. Hlebarov. V doma na Chudomir. // Eho,
br. 25 ot 22 yuni 1979]
11 Р. Костов. Чудомирови прозрения. // Земеделско знаме, бр. 292 от 14 декември 1979;
Р. Костов. Пристрастията на Чудомир. // Музеи и паметници на културата, 1981, кн. 1, с.
44 – 45 [R. Kostov. Chudomirovi prozreniya. // Zemedelsko zname, br. 292 ot 14 dek. 1979; R. Kostov. Pristrastiyata na Chudomir. // Muzei i pametnitsi na kulturata, 1981, kn. 1, s. 44 – 45]
12 Този специфичен акцент на Чудомировия музей е сполучливо отразен в една вестникарска публикация, отнасяща се за въздействието на творчеството на художника върху
работата на русенските му колеги. Вж.: Д. Хаджиев. Чудомир продължава да се шегува. //
Отечествен фронт, бр. 8083 от 29 септември 1970 [D. Hadzhiev. Chudomir prodalzhava da se
sheguva. // Otechestven front, br. 8083 ot 29 sept. 1970]
13 Разнообразна културна дейност. // Искра, бр. 34 от 17 август 1979; И. Бонев. Литературните музеи на Старозагорски окръг. // Септември, бр. 77 от 26 юни 1980; Б. Данков.
Светът на Чудомир. // Работническо дело, бр. 16 от 16 януари 1981; Чудомир – непознатият.
// Кооперативно село, бр. 79 от 3 април 1983; М. Ташев. С аромата на веселото слово. //
Септември, бр. 61 от 22 май 1984 [Raznoobrazna kulturna deynost. // Iskra, br. 34 ot 17 avg.
1979; I. Bonev. Literaturnite muzei na Starozagorski okrag. // Septemvri, br. 77 ot 26 yuni 1980;
B. Dankov. Svetat na Chudomir. // Rabotnichesko delo, br. 16 ot 16 yanuari 1981; Chudomir –
nepoznatiyat. // Kooperativno selo, br. 79 ot 3 april 1983; M. Tashev. S aromata na veseloto slovo. //
Septemvri, br. 61 ot 22may 1984]
14 Тук имам предвид констатациите на д-р Косьо Зарев (директор на Музей „Искра“
в Казанлък по това време), направени при проверката на музейния фонд през 1993 г., на
които се спирам по‑подробно в следващия параграф на текста. Вж.: Какво става във фонда
на Къща музей Чудомир. // Искра, бр. 26 от 2 – 9 юли 1993 [Kakvo stava vav fonda na Kashta
muzey Chudomir. // Iskra, br. 26 ot 2 – 9 yuli 1993]
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15 Депутатът Методи Ташев. // Искра, бр. 7 от 9 февруари 1992; Ек. Захариева. Чудомир е на двойно подчинение. // Точно време, бр. 58 от 26 март 1993; В. Стоилов. Депутат
държи под ключ Музея на Чудомир. // Дума, бр. 70 от 26 март 1993; Музеят все още е под
ключ. 7 + 7, бр. 59 от 26 март 1993. Д. Николов. Музейни истории с продължение. // Искра,
бр. 25 от 25 юни – 2 юли 1993 [Deputatat Metodi Tashev. // Iskra, br. 7 ot 9 fevr. 1992; Ek. Zaharieva. Chudomir e na dvoyno podchinenie. // Tochno vreme, br. 58 ot 26 mart 1993; V. Stoilov.
Deputat darzhi pod klyuch Muzeya na Chudomir. // Duma, br. 70 ot 26 mart 1993; Muzeyat e vse
oshte pod klyuch. 7 + 7, br. 59 ot 26 mart 1993; D. Nikolov. Muzeyni istorii s prodalzhenie. // Iskra,
br. 25 ot 25 yuni – 2 yuli 1993]
16 Й. Йорданов. Да се потърси отговорност на Методи Ташев. // Искра, бр. 63 от 25
октомври 1994 [Y. Yordanov. Da se potarsi otgovornost na Metodi Tashev. // Iskra, br. 63 ot 25
okt. 1994]
17 П. Терзиев. Доколко фактите на Методи Ташев са факти. // Искра, бр. 7 от 27 януари
1995; М. Ташев. Право на отговор. // Искра, бр. 7 от 27 януари 1995 [P. Terziev. Dokolko faktite na Metodi Tashev sa fakti. // Iskra, br. 7 ot 27 yan. 1995; M. Tashev. Pravo na otgovor. // Iskra,
br. 7 ot 27 yan. 1995]
18 Какво става във фонда на Къща музей Чудомир. // Искра, бр. 26 от 2 – 9 юли 1993
[Kakvo stava vav fonda na Kashta muzey Chudomir. // Iskra, br. 26ot 2 – 9 yuli 1993]
19 Фондация Чудомир се роди официално. // Искра, бр. 11 от 18 – 25 март 1994; Символ на благотворителността. // Искра, бр. 91 от 21 ноември 1995. Част от обстоятелствата
около първата регистрация и първото десетилетие от работата на Фондацията са отразени и на сайта на структурата – http://chudomir.eu / [Fondatsiya Chudomir se rodi ofitsialmo. //
Iskra, br. 11 ot 18 – 25 mart 1994; Simvol na blagotvoritelnostta. // Iskra, br. 91 ot 21 noemvri 1995;
http://chudomir.eu / ]
20 Държавата отпусна 115716 лв. за ремонт на Литературно-художествен музей Чудомир. // Старозагорски новини, бр. 135 от 17 юли 2010; 115716 лв. от резерва за Чудомир.
// Национална бизнес поща, бр. 28 от 18 юли 2013 [Darzhavata otpusna 115716 lv. za remont
na Literaturno-hudozhestven muzey Chudomir. // Starozagorski novini, br. 135 ot 17 yuli 2010;
115716 lv. ot rezerva za Chudomir. // Natsionalna biznes poshta, br. 28 ot 18 yuli 2013]
21 Към момента щатният състав на Музея се състои от трима души – директор, уредник и чистач. Членовете на Управителния съвет на Фондацията работят безвъзмездно, като
приходите на Фондацията се изразходват за поддържане на Музея, за организиране на ежегодните Чудомирови празници и за други събития, свързани с предмета на дейност на сдружението. Вж. Устава на Фондацията от 2010 г., който е публикуван на сайта на Общински
съвет – Казанлък. http://obs.kazanlak.bg /
22 Специализираните сайтове за литература и литературна критика отдават дължимото както на оригиналните Чудомирови творби, така и на аналитични текстове върху тях.
В случая обаче се отдава приоритет на най-популярните произведения или на критични
текстове, чиито автори са предоставили за електронно публикуване. Така в електронното
протранство почти липсват писма на твореца, текстовете му по музейно дело, документални материали от и за него и др. Вж.: http://chitanka.info и http://www.liternet.bg
23 Чудомир. Събрани произведения. Т. 1 – 6. София: Фондация „Чудомир“ и Издателство „Абагар“, 2013 [Chudomir. Sabrani proizvedeniya. T. 1– 6. Sofia; Fondatsiya „Chudomir“ i
Izdatelstvo „Abagar“, 2013]
24 Събитието е подробно отразено в електронните медии – локални и национални.
Политическите и културни фактори от Казанлък, които имат съществен принос за реализиране на изданието, не пропускат във връзка с него да поставят въпроса за включването на
творчеството на Чудомир в задалжителните части на учебните програми по български език
и литература в средното образование. Вж.: http://www.kazanlak.com /
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25 Подробна информация за споменатата кураторска дейност се съдържа на сайта на
Фондация Чудомир. Тя е отразена по професионален начин и в четириезичния каталог на
Чудомировите изобразителни творби, отпечатан през 2009 г. за нуждите на международната изложбена дейност. Вж. Чудомир. Нашенци. [Каталог на български, английски, немски и
руски език]. Пловдив: Издателство „Вион“, 2009 [Ckudomir. Nashentsi. [Katalog na balgarski,
angliyski, nemski i ruski ezik]. Plovdiv: Izdatelstvo „Vion“, 2009]
26 Тук няма да цитирам конкретни публикации от местния печат и от Интернет портали, за да не принизя настоящия текст до нивото на някои крайни по форма и съдържание
изявления. Заглавията на въпросните публикации биха могли да се издирят в електронния каталог на Библиотека „Искра“ или да бъдат намерени по ключови думи в активни
електронни портали. Ще си позволя само да отбележа две драстични обстоятелства, свидетелстващи за безхаберие на институциите спрямо Чудомировото наследство: 1) неремонтираният в продължение на повече от 10 години покрив на Музея, чиито течове пряко са
застрашавали ценностите във фондохранилището; 2) фактът, че в продължение на няколко
години преди 2010 в Управителния съвет на Фондацията са фигурирали покойници, от чието име са взимани или не са взимани съответни управленски решения.
27 Това положение за мен лично е източник на сериозно безпокойство за съдбата на
оригиналите, ръкописите и веществените ценности на Чудомир и съпругата му. Без да съм
склонна да се вслушвам в слухове и градски легенди по отношение на този фонд, приемам,
че една рутинна проверка от Инспектората на Министерството на културата или от съответния регионален инспекторат е крайно наложителна. Дори и само поради факта, че поради спецификата на Музея фондът не е проверяван – цялостно и / или репрезентативно, през
последните две десетилетия. Тази моя идея се уповава основно на изискването на действащото законодателство (чл. 29 – 31 от Наредбата за формиране и управление на музейните
фондове от 29 декември 2009) музейните ценности да се инвентаризират (проверяват) от
експертни комисии най-малко веднъж на пет години (Държавен вестник, бр. 2 от 8 януари
2010). Текстът на цитираната Наредба e публикуван на сайта на Министерството на културата. // mc.government.bg / [Darzhaven vestnik, br. 2 ot 8 yan. 2010]
28 Музеят е включен в Регистъра на музеите и музейните обекти в страната в категорията Общински музеи. // mc.government.bg /
29 Къщата музей „Димитър Чорбаджийски – Чудомир“ е вписана в Регистъра на културните ценности с национално значение с протокол № 15 от 30 декември 1998 г. на Националния съвет за опазване паметниците на културата. // http://ninkn.bg /
30 Обективно дисперсиран, академичният интерес към Чудомир е представен плътно
в съвременното литературознание, изкуствознание, краезнание, в документалистиката и в
музеологията. Част от авторите, проучващи творческото наследство на бележития казанлъчанин поддържат контакти с мемориалния му музей, други не поддържат. Сред функциите на Музея и Фондацията, по мое мнение, влиза и ангажимента да издирват и подкрепят
тези автори, да им предоставят материали от фонда на Музея и да лансират заедно с тях
продуктивни изследователски, образователни и арт проекти. Без амбиция за изчерпателност тук ще посоча само някои от стойностните академични публикации (включително
и документални), появили се през последните десетилетия, свързани пряко с фигурата на
казанлъшкия творец. Вж.: В. Стаменова. Езикови и стилистични средства за постигане
на хумор в произведенията на Чудомир. Дисертация. София, 1990; Н. Ножарова. Из архивното наследство на Чудомир, съхранено в Централния държавен исторически архив. //
Известия на Държавните архиви. Т. 62. София, 1992, с. 43 – 66; К. Терзиева. Исторически
музей „Искра“ Казанлък в дневниците на Чудомир. // Известия на Регионален исторически
музей Велико Търново. Кн. 19. Велико Търново, 2004, с. 435 – 441; В. Билярска. Документи за
живота и творчеството на Чудомир. // Известия на Държавните архиви. Т. 99. София, 2010,
с. 58 – 72; Ст. Котев. Чудомир: непризнатият класик и непознатият народопсихолог. София:
Издателство „Захарий Стоянов“, 2011; М. Станева. Дейността на писателя Чудомир за фор-
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мирането на фонда на музея в град Казанлък. // Известия на Националния исторически
музей. Т. 25. София, 2013, с. 201 – 213 [V. Stamenova. Ezikovi i stilistichni sredstva za postigane
na humor v proizvedeniyata na Chudomir. Disertatsiya. Sofia, 1990; N. Nozharova. Iz arhivnoto
nasledstvo na Chudomir, sahraneno v Tsentralniya darzhaven arhiv. // Izvestiya na Darzhavnite
arhivi. T. 62. Sofia, 1992, s. 43 – 66; K. Terzieva. Istoricheski muzey „Iskra“ Kazanlak v dnevnitsite
na Chudomir. // Izvestiya na Regionalen istoricheski muzey Veliko Tarnovo Kn. 19. Veliko Tarnovo,
2004, s. 435 – 441; V. Bilyarska. Dokumenti za zhivota i tvorchestvoto na Chudomir. // Izvestiya
na Darzhavnite arhivi. T. 99. Sofia, 2010, s. 58 – 72; St. Kotev. Chudomir: nepriznatiyat klasik i
nepoznatiyat narodopsiholog. Sofia: Izdatelstvo „Zahariy Stoyanov“ 2011; M. Staneva. Deynostta
na pisatelya Chudomir za formiraneto na fonda na muzeya v grad Kazanlak. // Izvestiya na Natsionalniya istoricheski muzey. T. 25. Sofia, 2013, s. 201 – 213]
31 Тук визирам последното шесттомно издание, описано библиографски по‑горе в бележка № 22.
[ [1 Prekite mi vpechatleniya ot deynostta i atmosferata na Literaturno-hudozhestven muzey
„Chudomir“ v grad Kazanlak sa ot 8 april 2014 g., kogato posetih institutsiyata i provedoh obshiren razgovor s direktora – gospodin Penyo Terziev. Poradi lipsa na akademichni publikatsii varhu
istoriyata na tozi muzey, chast ot informatsiyata v nastoyashtiya obzor e sistematizirana varhu osnovata na spomenatiya razgovor, no pri striktno komsultirane s nalichni ofitsialni dokumenti i
publikatsii v pechata. Ne sam pravila spravki v arhiva na Muzeya, koyto po dumite na direktora,
ne e vav forma, podhodyashta za tsitirane i analiz. Ne sam provezhdala razgovori s drugi litsa,
rabotili ili raboteshti v Muzeya, za da izbegna vavlichaneto si v mezhdulichnostni otnosheniya s
uslozhnen I napregnat harakter. Tselta na tozi tekst e predi vsichko populyarizirane na bezspornite
obstoyatelstva, svarzani s istoriyata na kulturnoto sredishte, kakto i otkroyavane na perspektivite
za razvitieto mu kato muzeen topos s unikalen oblik i s oshte po-znachima natsionalna tezhest. S
ogled korektnostta spryamo moya osnoven informatory, v kraya na izrecheniyata i-ili abzatsite, v
koito se pozovavam osnovno na negovi svedeniya, posochvam v pravi skobi abreviaturata na imeto
mu – Penyo Terziev [PT].

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН

Известия, книга 16, 2014

МОБИЛНИТЕ ИЗЛОЖБИ НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ –
ТУТРАКАН – ОЩЕ ЕДНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО
Румяна Симеонова
MOBILNITE IZLOZHBI NA ISTORICHESKI MUZEY – TUTRAKAN –
OSHTE EDNA VAZMOZHNOST ZA POPULYARIZIRANE NA
KULTURNO-ISTORICHESKOTO NASLEDSTVO
MOBILE EXHIBITIONS OF THE HISTORICAL MUSEUM –
TUTRAKAN – ANOTHER OPPORTUNITY FOR POPULARIZATION
OF THE CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE
Rumyana Simeonova
Abstract. The mobile exhibitions are part of the systematic exposition work of museums. Thanks to them
the cultural and historical heritage is approachable for a larger number of visitors. The contemporary museum audience prefers to be provoked and surprised and the temporary exhibitions provide the opportunity to use original
ideas, attractive subjects and approaches in the exposure freely. In the current scientific report a special attention
is given to the travelling expositions, created in the Historical Museum – Tutrakan. Such are „Giant fishes along
the Danube River“ and „The Epopee of Tutrakan and the Liberation of Dobrudzha 1916 – 1918“. Their thematic is
original; it does not concern only local events and facts and it provokes the interest of wide range of visitors. The
exhibitions are often included in the repertoire of different Bulgarian museums.

В условията на глобализация, на ускорен обмен на информация и повишена мобилност на хората, културният туризъм заема все по‑голям дял и пред
него се откриват нови възможности за развитие. Музеите представляват ценен
ресурс за развитие на културния туризъм, а особено значение в това отношение имат мобилните изложби, които са част от системната експозиционната
работа на музеите. Чрез тях културно-историческото наследство е достъпно за
по‑голям брой посетители. Те са възможност музеите по нов начин да комуникират с публиката, за да привлекат вниманието £. Съвременната музейна публика предпочита да бъде провокирана и изненадвана, а временните изложби
дават шанс да се експериментира и да се използват по‑свободно оригинални
идеи, атрактивни теми и иновативни подходи при експонирането.
Мобилните изложби на Исторически музей – Тутракан (ИМ – Тутракан)
са добра възможност за популяризиране на културно-историческото наследство на града. В изложбената политика на музея се обръща сериозно внимание
на тях – както тези, които са продукт на музея, така и гостуващите от други
325
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музеи и институции. Годишният календар на временните изложбите на музея
се обмисля и планира внимателно и целенасочено. Стремежът е всяка година
в изложбената зала на ИМ – Тутракан да се представят разнообразни експозиции на различни музеи, така че да се привлича разнолика музейна публика. В
настоящото научно съобщение обаче ще обърна внимание на мобилните експозиции, и по‑специално пътуващите, създадени от ИМ – Тутракан.
Тутракан е малък град и въпреки че географски е разположен на брега на
голямата европейска река Дунав, той е отдалечен от големите туристически
центрове и утвърдените туристически маршрути на България и от по‑важните
пътни артерии на страната, а това прави достъпа до него в известна степен
затруднен. Макар че неговите обекти – Музеят на Дунавския риболов и лодкостроене и Военната гробница „Шуменци – 1916 г.“, са част от 100‑те национални туристически обекта, културният туризъм в града е все още в процес на
развитие и сравнително малко хора могат да се докоснат до историческото и
културното му богатство. Затова чрез пътуващите си изложби търсим начин
да споделяме културата и историята си, да покажем на другите уникалното,
което имаме, те са възможност за разширяване на музейното пространство и
неговото многообразие.
За да се излезе извън рамките на познатото от постоянните експозиции
на музея и да се разчупи монотонността, музейните специалисти на малкия
общински музей създават всяка година поне една нова временна изложба. За
периода от 2003 до 2013 г. те са повече от 10. Една част от тях са свързани с
годишнини на събития и бележити личности от историческото развитие на
Тутракан. Такива са „Кметовете на Тутракан“, „Памет и паметни места в Тутракан“, която има и мултимедийна версия, „Приносът на Тутракан в националната култура“, „Периодичният печат на Тутракан“, „Жените в обществото“,
„Вино и любов“, „60 години бригадирско движение и тутраканци“ „Традиционно облекло от Тутраканско“, „Тутракан в изобразителното изкуство“. Тези изложби привличат основно местната общественост – ученици, културни дейци,
граждани, специалисти в съответната област. Те удачно подпомагат изпълнението на едни от основните функции на музея – образователната, културнопросветната и популяризаторската. Другата група временни изложби, продукт
на ИМ – Тутракан, са тези, чието съдържание надхвърля местното, локалното
значение, макар да е в пряка връзка с него – такива са „Гигантски риби по поречието на река Дунав“ и „Тутраканската епопея и освобождението на Добруджа
1916 – 1918 г.“
За да станат мобилните изложби интересен и запомнящ се продукт, в процеса по създаването им музейните специалисти следваха определени правила.
Първата задача на музея ни бе да намери „ниша“ в многообразието от музейните изложби – да потърси това, което ни отличава от множеството. Темата
да е актуална, интригуваща и да буди любопитството на публиката, в същото
време да е обвързана с профила на музея и да има логическа връзка с другите
колекции в него. Друго важно условие, което музейните работници следваха,
е избраната тема да е научно изследвана, за да може проблемът да се покаже
в дълбочина и в неговото многообразие. От значение е и оригиналната ин-
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терпретацията на проблема и посланията, които се изпращат към публиката,
разбира се, съобразено с целевата група потребители. Предизвикателство пред
музейните специалисти бе в каква форма да „облекат“ своите идеи, така че да
достигнат до потребителите, да ангажират вниманието ми, да ги накарат да изпитат емоции и да почувстват необходимост да споделят с други своите впечатления. В процеса по създаване на изложба особено важна част от дейността на
уредниците бе да намерят най-удачните възможности да рекламират готовия
продукт.
Следвайки тези стъпки, ИМ – Тутракан създаде гостуващите си мобилни изложби „Гигантски риби по поречието на река Дунав“ и „Тутраканската
епопея и освобождението на Добруджа 1916 – 1918 г.“, за които определението
атрактивен музеен продукт не е пресилено. Оригиналната им тематика предизвиква интереса на широк кръг посетители – с различни възрастови, професионални и социални характеристики.
Изложбата „Гигантски риби по поречието на Дунав“ е изключително интересна. Чрез нея риболовът, един от най-старите поминъци в Тутракан и по
поречието на Долния Дунав, „оживява“. В края на ХІХ и началото на ХХ век
Тутракан се оформя като център на дунавския риболов – през 1897 г. от 7962
негови жители 2296 са рибари, което е половината от общия брой на рибарите
в страната. Идеята за събиране на фотоархив от снимки на гигантски риби,
уловени от български рибари в река Дунав, възниква във връзка с отбелязването на 30‑годишнината от създаването на Етнографски музей „Дунавски риболов и лодкостроене“ в Тутракан през 1974 г., който съхранява богатата материална и духовна култура на българите от крайдунавските рибарски селища.
Изложбата е създадена на базата на сериозна издирвателска работа и научни
проучвания в областта на риболова и живота на рибарите, направени още от
създателя на музея – Рачо Змеев – и продължили при следващите уредници.
Тя включва цветни пана с 53 архивни снимки на уловени през ХХ век огромни
риби – моруни и сомове, в българския участък на р. Дунав от Видин до Силистра. Най-старата снимка е от 1942 г. на моруна, която тежи 393 кг, уловена
край с. Връв, Видинско. Автори на изложбата са уредниците на ИМ – Тутракан
Даниела Иванова и Десислава Ангелова. Те започват с подбор на интересни архивни документи и снимки от фонда на музея, впоследствие включват и снимки, предоставени от други крайдунавски музеи и общини в България – Видин,
Лом, Оряхово, Русе, Никопол и др. Фотографиите показват, че река Дунав е
отделна вселена, която в измамно тихите си и спокойни води крие праисторическите гиганти – моруните! Реката се обитава от около 80 вида риби и е трудно
е да се определи коя точно риба е емблематична за нея, но моруната безспорно
би могла да претендира за това право. Тя достига до тегло 400 кг, а дължина до
6 – 7 м. Най-голямата моруна, хващана в дунавски води, е тежала около 800 кг.
Ако обявим моруната за емблема на Дунав, то сомът е негов господар. През
40‑годишния си живот той може да достигне дължина до 5 – 6 м и тегло около
300 кг. За пръв път изложбата е експонирана в Изложбената зала на ИМ-Тутракан и първоначално тя се състои от 45 фотоса. Заради големия интерес към
нея и новопостъпилите фотографии, изложбата е актуализирана през 2007 г.
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от уредника Величко Атанасов. Предстои и ново осъвременяване както с нови
любопитни фотографии, така и с интерактивни средства. Важно е, че тази мобилна експозиция е адаптивна към залите, с които разполагат институциитедомакини. Освен фотосите, към нея могат да се включат и уреди и съоръжения
за риболов от фонда на Музея на риболова – различни видове мрежи, куки,
гребла, кльонк, бура, живарници и др.
Фотоизложбата „Тутраканската епопея и освобождението на Добруджа
1916 – 1918 г.“ е поглед към паметни исторически събития, определящи съдбата на нацията ни и нейната идентичност. Тя проследява развитието на Добруджанския въпрос от неговото възникване с подписването на Санстефанския
мирен договор от 3 март 1878 г., когато Румъния получава Северна Добруджа
като компенсация за участието £ в Руско-турската война 1877– 1878 г., до 7 септември 1940 г., когато е подписан Крайовският договор, според който Южна
Добруджа се връща в пределите на България. Акцентът на изложбата е поставен върху събитията от Първата световна война, която отново възвръща надеждата за национално обединение. Тутраканската епопея поставя успешното
начало на освободителния поход на българската армия в Добруджа. Автор на
изложбата е Петър Бойчев – директор на ИМ – Тутракан. От години неговите научни интереси са свързани с Добруджанския проблем, Първата световна
война и епичната битка за Тутраканската крепост. На базата на сериозна издирвателска работа и научни изследвания темата на изложбата е проследена
и разкрита в нейната дълбочина. За реализирането £ е използван богат архивен материал – снимки и документи както от фонда на ИМ – Тутракан, така и
любезно предоставени от фонда на Централния военно-исторически архив –
В. Търново, Централния държавен архив, Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Научния архив на БАН, Националния военноисторически музей, Военноморския музей – Варна, Регионалните исторически музеи (РИМ) в
Русе, Шумен, Разград, Балчик, Търговище, Добрич и Силистра, музея в Попово
и читалището в с. Генерал Киселово, архивите в Силистра и Русе и др.
Фактът, че на едно място са събрани материали от фондовете на различни
архиви и музеи и сред тях могат да се видят неизвестни или малко известни
факти и снимки, прави изложбата уникална и интересна за публиката. Богатият фотоматериал е съчетан с обяснителни текстове в оптимален обем и научнопопулярен стил, така че да не предизвикват „музейна умора“ и отегчение, но
в същото време да не звучат елементарно на аудиторията. Тъй като изложбата
е компактна (съдържа 26 цветни пана с размери 70 / 100 см, за реализирането
£ са необходими приблизително около 40 кв. м експозиционна площ), може да
бъде експонирана освен в специализирани музейни експозиционни зали, така
и във фоайета или други помещения на училища, галерии, институти и други.
Това е от значение, тъй като фотоекспозицията е предназначена за широк кръг
потребители – ученици, студенти, специалисти и граждани с интереси в тази
област.
Няма съмнение, че връзките между музеите и между музеите и други културни и обществени институции са много важни за достъпността до културното наследство и популяризирането му. За нас е от значение например, че из-
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ложбата „Гигантски риби по поречието на р. Дунав“ беше експонирана през
активния летен сезон в Археологическия музей на РИМ – Варна и бе посетена
от стотици български и чуждестранни туристи. Предизвиканият интерес към
изложбата доведе до още две покани за гостуването £ във Варна – на Варненския аквариум и Военноисторическия музей, както и в другия ни голям морски
град Бургас – на Природонаучната експозиция на РИМ – Бургас. Чрез музеите
в градовете Пловдив, Русе, Габрово, Варна, Бургас, които са развити и утвърдени туристически центрове, както и по‑малки като Търговище, Видин, Исперих, Генерал Тошево, с. Василовци, Монтанско и др., в които гостуваха нашите
изложби, културно-историческото богатство на Тутракан става достояние на
разнородна публика.
Комуникацията и рекламата на гостуващите изложби на ИМ – Тутракан се осъществява както чрез традиционните форми – чрез националните
и регионалните печатни медии и телевизии, лични контакти, така и с новите
технологии – безкрайните възможности на интернет. Добра практика в това
отношение е и Панаирът на музейни изложби/ Museum exhibition fair (MEF),
организиран от РИМ – Русе със съдействието на Министерството на културата и наложил се като традиция през последните години. На него се срещат
уредници от различни музеи, представящи своите временни експозиции, а
музейните мениджъри, културни оператори или туроператори имат възможност да се ориентират в многообразието на мобилните изложби на музеите и
галериите и това дава възможност за изграждане на съвременна репертоарна
политика в музеите. ИМ – Тутракан участва във всички издания досега на този
новаторски за България форум и е включен в каталога на мобилните музейни
изложби, което се оказа удачен начин за популяризирането на тутраканските
изложби сред сродни институции и туроператори.
Динамиката на съвременното общество, новото отношение към традиционната музейна работа доведоха до интензивно развитие и многообразие
на изложбената дейност. Тези нови условия, при които съществуват музеите,
доказват за пореден път тяхната жизнеустойчивост и необходимостта от тях,
а ИМ – Тутракан търси и намира своето място във възможността за популяризиране на културно-историческото наследство на Тутракан и Тутраканския
край.1
БЕЛЕЖКИ
1 Недков, С. Музеи и Музеология. С., 1998; Пенерлиев, М. Културният туризъм и
музеите – концепции и принципи; Иванова, Д. Историята на една изложба или Гигантски риби по Дунав – Тутракански глас, бр. 6, 14 – 20.02.2013; Панаирът на музейни изложби
(MEF), Русе, 2010 [Nedkov, S. Muzei i muzeologiya. S., 1998; Penerliev, M. Kulturniyat turizam
i muzeite – kontseptsii i printsipi; Ivanova, D. Istoriyata na edna izlozhba ili Gigantski ribi po
Dunav – Tutrakanski glas, br. 6, 14 – 20.02.2013; Panairat na muzeyni izlozhbi (MEF), Ruse, 2010]
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Abstract. The facts which are stored in Angel Bukoreshtliev, Maestro Georgi Atanasov, Emanuil Manolov
and Dimo Boichev’s personal archives in The Regional Ethnographic Museum – Plovdiv show the historical heritage. The decedents of the ones who have worked in the field of culture in the years after the Liberation and in the
beginning of 20th century, share their knowledge with the next generations in the form of memories, pictures, posters, manuscripts, etc. The question about the past will always intrigue people. They should search for ‘’signs’’ in the
nation’s inheritance and memory so they can find answers. The main role of the museum is to keep and seek the
cultural memory that transforms it into legacy.

Наследството е хомогенна категория. То представя приемствеността на
информацията, която носят личните вещи, спомените, ръкописите като предмети, историческо време, социално положение. Тази информация се възприема и съхранява от всяко следващо поколение като наследство и се донадгражда като памет за дадено време. Именно „динамиката на колективната памет се
осигурява от вписването на актуализираните следи и знаци на миналото и новите факти в една система, където се осъществява постоянната реорганизация
на тяхната интерпретация“1. Фактологията, която се съхранява в колекцията
от лични архиви на Ангел Букорещлиев, Маестро Георги Атанасов, Емануил
Манолов, Димо Бойчев и др. във фонд „Музикални инструменти и обреден
реквизит“ на Регионален етнографски музей – Пловдив, носи категоричността
на историческото наследство. Потомците на хора, работили в областта на културата в годините след Освобождението и началото на ХХ век, осъзнато пазят
паметта и я предават на поколенията във вид на спомени, афиши, ръкописи,
снимки, покани и др. От гледна точка на наследството, опазено в тази колекция, се откриват поредица исторически факти за време и място. Настоящата
статия има за цел да зададе въпроси, свързани с ролята на музея като институция, съхраняваща историческата памет, и как се предава наследството във времето. Мотивът за представяне на конкретни личности е фактът, че не се сещаме
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за незабравимите. Историческата памет като че ли е твърде къса, за да бъде
предотвратена забравата на личностите, които полагат основите на днешната
българска култура – музика, литература, изобразително изкуство, театър. Миналото принадлежи на настоящите хора, които сякаш осъзнато губят паметта,
закодирана в документи, лични вещи, снимки и др. „Оживяването“ на музея
зависи от различните интерпретации на съхраняваните в него културни ценности, защото те не са просто предмети, а пазят своята история и „разказват“
за живота на притежателите си. Музейният специалист е човекът, който ще
поднесе тази анонимна история в настоящето, като персонализира вещта или
документа. Културно-историческото наследството произтича от функцията на
паметта, която съхранява моменти от миналото, за да ги постави в категорията
на наследеното.
За съжаление, „може да се каже, че от храм на музите музеят се метаморфизира в склад на музите. Всъщност музите са прогонени от музея и са дублирани от неодушевени съществителни, организирани в текстове с малко предвзетото име „експозиция“. Проблемът е в това, че „експозицията“ се изживява
като музическа и си мисли, че е разказ.“2. Време е да се забрави остарялото
схващане за музея като място за събиране, съхранение и експониране на вещи
от миналото. Той е място, където историите оживяват в съпреживяна емоция
от страна на посетителя. Взаимовръзката вещ – посетител е в основата на съвременния музей, който би трябвало да е в крак с новото време. В този ред на
мисли интерактивността на експозицията е задължителен елемент. Анонимността на предметите трябва да бъде преодоляна и да се представя животът на
хора, живели някога, но съхранени като наследство в настоящето. В този смисъл колекцията от лични архиви, пазени в РЕМ – Пловдив, е безценен извор за
културно-историческото наследство. Тази музейна колекция е безспорна част
от материалното и нематериалното културно наследство със съхранените ръкописи, снимки, вещи, ноти. Предметите в колекцията са надживели притежателите си и имат своята история – знае се кому са принадлежали и каква е
съдбата им. Когато впериш очи в нотен ръкопис, изписан с толкова старание,
любов, болка и лишения, усещаш емоцията и чуваш мелодията. Тези овехтели
листове връщат четеца десетилетия назад във времето, за да „разкажат“ случки
от миналото. Това са най-ценните данни за един изследовател. Тази колекция,
събрана и съхранена до днес в РЕМ – Пловдив, е част от културното наследство
както на Пловдив, така и на цяла България.
Във фонд „Музикални инструменти и обреден реквизит“ на РЕМ – Пловдив се съхраняват 74 инвентарни единици, свързани с живота и делото на един
от основоположниците на оперното изкуство в България – Маестро Георги
Атанасов. Той е роден на 6 май 1882 г. в Пловдив. За неговата биография е изписано много в научната и популярната литература, но той също така е един
от забравените незабравими хора, върху чийто труд „стъпва“ съвременната
култура. В една статия на Розалия Бикс от 1988 г. се чете негодувание и срам.
„Забравяме го. Бавно, упорито, с години. Всички….“3. Като уредник, завеждащ
фонд „Музикални инструменти и обреден реквизит“, и като човек с гражданска
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позиция съм си поставила за цел да припомням в поредица от статии, свързани с тяхното дело, за незабравимите забравени, чиито лични архиви се съхраняват в РЕМ – Пловдив. „Символите, героите, обредите и… ценностите са
ядрото на кой да е разказ. Предметът от „експозицията“ е „символ“. Символът
ни подсказва, че има „герой“.4
В настоящата статия ще бъде публикуван личният архив на Маестро Георги Атанасов.
• Афиши – с инв. № 935, 1425, 1426, 1427, 1442, 1444, 1442, 1451, 1841,1842;
• програми и покани за концерти – с инв. № 1033, 1037, 1038, 1052, 1062,
1408, 1409, 1410, 1417, 1424, 1428, 1431, 1432, 1441, 1443, 1445, 1479;
• спомени за Маестрото – с инв. № 1843, 1844;
• публикации в пресата за Маестрото – с инв. № 553, 1095, 1411, 1419,
1420, 1433, 1437, 1438, 1439, 1440, 1447, 1448, 1449, 1450, 1461;
• ноти – с инв. № 1189, 1414, 1416, 1418, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457,
1458, 1459, 1460, 1520, 1521, 1604, 1608, 1609, 1614, 1635, 1778;
• снимки – с инв. № 1097, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407;
• либрета за опери – с инв. № 1413, 1415, 1777.
Спомените на Антон Цариградски и Александър Доросиев – Орфелан
представляват собственоръчно написани листове, които представят биографични данни за Маестрото. Много хора впоследствие са писали за живота му,
но никой не може да предаде емоцията, която струи от пожълтелите страници,
изписани с мастило от приятелите на малкия Георги, който проявява своята
музикалност още като дете.
Инв. № 1843 Спомени за Маестро Г. Атанасов от Ал. Георгиев Доросиев
(Орфелин), 15.04.1959 г., Стара Загора – 8 карирани листа, изписани с мастило.
Написването на спомените е възложено служебно на Ал. Доросиев, постъпват
във фонд „Музикални инструменти и обреден реквизит“ на РЕМ – Пловдив
през 1954 г.5
Александър Доросиев и Маестрото са приятели от детството им, преминало в Пловдив. Георги живее с овдовялата си майка и вуйчо си поручик Сотир
Ангелов от 9‑ти пехотен пловдивски полк. Къщата им не е музикална. Аз му подарих моята окарина, защото свирех на виенска цитра. Тогавашният ни учител Панайот Пипков, който свиреше като артист на цигулка, му преподаваше да свири на китара. Тогава… който можеше да манипулира с нея, минаваше
за голям музикант. Ал. Георгиев пее в хора на катедралата „Св. Богородица“ в
Пловдив от 1889 г., а младият Георги постъпва в 1891 г. като алтист. Запознават
се с музиката на Архангелски, Бартнянски и др. Ръководител на тази музикална формация е Георги Байданов, който нарича младежа Георги Атанасов „малкия капелмайстор“.6 В този хор се пее репертоарът на цялата ни музикална
култура. В хора пеят Емануил Манолов (беше капелмайстор), Иван Черноземски – прекрасен тенор, Панайот Пипков – също тенор, но учен вече музикант,
Петър Тороманов – наш съученик, Петър Дренски, Ил. Каблешков и много други
около 40 души.“ По време на Първото пловдивско изложение през 1892 г. изна-
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сят концерт при Телефонната кабина. „Слушателите ни в София отговориха
с нестихващи ръкопляскания.“
Ал. Георгиев разказва, че с времето окарината и китарата не са вече драги
на младия Георги. Той започва да учи музиката в 9‑ти пехотен полк при г-н
Кицу. По онова време капелмайстори освен Ем. Манолов бяха чужденци. Георги
свиреше с тромбон при Кицу и от време на време на пиано. Капелмайсторът
хвали младежа, че свири много добре с тромбона. Той имаше дотолкова необясним талант за нас да акомпанира с китарата даже не само мелодии, но и цигулкови етюди, даже налучкваше и модулациите им. Пианото е инструмент,
който трябва да се започне от много ранна възраст. Но то беше за всички ни
само мечта.
Ал. Георгиев концертира с пиеси, писани за соло цигулка. Георги Атанасов
заминава за Букурещ и учи пиано, но продължава да свири и на тромбон. Казвал: Пиано, пиано, ама за хляб трябва тромбон. През 1877 – 79 г. младият Георги
свири в различни оркестри в Пловдив. През 1899 г. вуйчо му го праща в консерваторията при Маестро Маскани в гр. Пезаро в Италия. Там той става маестро
по музика с отлични бележки. Връща се в Пловдив, а след това го назначават за
капелмайстор на 21‑ви пехотен карловски полк. Там работи изцяло за това що
талантът му го влечеше. През 1904 – 06 г. се завръща в Пловдив и организира
Популярни концерти, в които участва като изпълнител. В този творчески период Маестрото композира 2 оперетки за „Китката“ на Димо Бойчев „За птички“
и „Учителят е болен“ (1904 – 05 г.). Г. Атанасов взима дейно участие в музикалния живот на Пловдив – в концерти, организирани от Пловдивското певческо
дружество, в създадения от Ал. Георгиев струнен квартет през 1907 г. и др. На
един от тези концерти (1908 г.) с творби на Менделсон се проявяват пловдивските културтрегери Ангел Букорещлиев – орган, Ал. Георгиев – соло цигулка,
Маестро Атанасов – пиано, и най-добрият тогава школуван певец – баритонът
д-р П. Недков. „Това беше елитът на Пловдив.“ Маестрото се мести в София,
за да бъде капелмайстор в Гвардията, като продължава и там с организиране на
Популярни концерти всяка седмица. Пловдив осиротява, защото единственият и първи оперен компонист Георги Атанасов стана столичен оперен компонист.
През 1913 г. Ал. Георгиев и Маестрото се срещат отново. По това време
композиторът подготвя първата си опера „Борислав“. Голям шум се вдига в София след представянето на „Борислав“ през 1914 г. в Софийския народен театър. На премиерата един до друг стоят Ал. Георгиев, съпругата на Маестрото и
Иван Вазов, който харесва операта. На другия ден колко възмущения от нашето родно изкуство, от нашите първи оперни композиции. Маестрото страда от
критиките, но приятелят Ал. Георгиев го успокоява, като го сравнява с Вагнер и
изгнанието му във Франция през 1866 г. На третото представление на операта
„Танхойзер“ в Гранд Опера – Париж, публиката се състои от няколко журналисти. „Борислав“ за София е исторически опит за нашата първа музикална
драма. Маестрото създава и операта „Македонска кървава сватба“, по‑късно
преименувана на „Цвета“. Либретото е на Чернодрински, който се просълзява,
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като я слуша. Тази опера много се харесва в Пловдив. През 1924– 26 г. Ал. Георгиев много пъти дирижира друга творба на Георги Атанасов – „Гергана“, пред
старозагорските оперни артисти, хор и оркестър. То беше нещо като овация,
нещо на ентусиазирана, сърдечна, непринудена похвала, нещо като триумф на
старозагорската култура! Управата на Дружество „Кавал“ кани Маестрото в
Стара Загора, пред когото да се представи „Гергана“. На 04.04.1926 г. той е посрещнат като специален гост. Изпълнението трогва автора до сълзи. Маестрото обича музиката на Пучини, Вагнер, Чайковски, Корсаков, Верди и твърди,
че се спира и се обогатява от мелодиката на безсмъртните учители. Вкарва
техния драматизъм и в своята „Гергана“.
Повечето от тези спомени са известни на специалистите. Но има някои
подробности, които са убягнали в публикациите за Маестрото. Когато думите
на съвременниците му се четат в оригинал, става ясно какво е било отношението към творчеството и личността на Георги Атанасов. Безспорен факт е, че той
е скромна личност, честен и изцяло отдаден на музиката и операта в частност.
Инв. № 1844 Спомени за Маестро Георги Атанасов от Антон Цариградски,
2.11.1954 г. – девет карирани и един бял лист. Написването им е възложено
служебно на Антон Цариградски, постъпват 1954 г. във фонд „Музикални инструменти и обреден реквизит“ на РЕМ – Пловдив.7
Като деца се събирахме и играехме по тесните тогава улици на квартала
„Синджирлии-бунар“, сегашния Житен пазар, в който квартал живееше Маестрото. За времето, което младият Г. Атанасов прекарва в румънската столица, Антон Цариградски пише: 18‑годишен младеж, той привлича вниманието
на музикалните среди в Букурещ, които го настаняват на работа в оперния
оркестър. Там Маестрото е споделял, че се заражда мечтата му да учи в гнездото на музиката – сияйната земя на Росини, Верди… Вуйчо му заделя по 50 – 60
лв. месечно, за да го издържа в Пезаро, Италия. През 1905 г. Маестрото се връща в България. Спомням си, бяхме се събрали в къщата на Милуш Геров, сестра
му имаше пиано, а по това време пиано имаха само малцина, Георги Мезето –
този му прякор бе останал от детинството – току-що завърнал се от Италия – свири с такава техника, такава лекота, че всички останахме като замаяни. През 1905 г. Маестрото постъпва войник в музикантската команда при
капелмайстор Спас Софиилиев в 9‑ти пехотен полк. Не след дълго Атанасов
е произведен в младши подофицер и е изпратен в 28‑ми полк в Карлово като
капелмайстор. След като изтича военната му служба през 1906 г., той е назначен за редовен капелмайстор в същия полк. Маестрото е младоженец, когато
Антон Цариградски му гостува в Карлово. Жена му беше заможна и живееха в
къща, а в една от стаите – роял, от който той мъчно се отделяше. Гостуването на А. Цариградски в Карлово е свързано с взимане на уроци по хармония и
инструментация от Г. Атанасов поради заминаването на първия за Русия. През
това време Маестрото разказва с любов за пребиваването си в Италия. Студентите се събирали под прозорците на учителя си Пиетро Маскани, за да слушат
неговите музикални импровизации. Тук се корени любовта на Маестрото към
импровизацията, макар да са само няколко тона. Тези сбирки са и причината
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да свири нощем, когато други младежи се събират под неговите прозорци, за да
бъдат запалени за музикалното изкуство.
По това време в София излиза в. „Вечерна поща“, редактиран и издаван
от Шангов. Печатани са и подлистници под надслов „Божествена комедия“, в
които са публикувани саркастични стихове по адрес на управниците. По тези
именно стихове Маестрото прави първи опити да пише опера. Някои от мотивите използва в операта „Борислав“.
Но като всеки човек, талантливият музикант си имал и слабости. Според А. Цариградски обичал покера и играел до късни нощи в Офицерския клуб
в Карлово. Но когато се премества в 21‑ви пехотен полк в Пловдив, Маестрото
се отказва от картите. Пушел по 50 цигари и пиел по 15– 20 кафета на ден. Тъща
му купува в Пловдив двуетажна къща недалеч от източната част на днешната
Митрополия. Най-важната вещ в дома – роялът, е поставен в стая над улицата, откъдето нощем гласът му се разнася над смълчаните улици. За развлечение музикантът обича да ходи в сладкарница „Пчела“ на Атанас Киров – бай
Нако. В това заведение се събират всички хора, които се занимават с култура
в първите години на ХХ в. Георги Атанасов дори пуска обява, че дава уроци
по пиано, и „споразумението става в сладкарница „Пчела“ в Пловдив“.8 Едни
от най-приближените му почитатели бяха: капелмайсторът на 9‑ти пехотен полк Спас Софиялиев; Никола Попов – либретистът на „Борислав“; дописник-журналистът Петър Малчев, учител; Димо Бойчев – основен учител. Те
подкрепят и подтикват приятеля си да пише музика. Особено Никола Попов,
който каквото и да напише, отива при Маестрото и го подканва да създаде
музиката за написаните слова.
Преди да композира „Борислав“, Маестрото създава детските оперети
„Учителят е болен“ с либрето от Никола Попов и „За птички“. Димо Бойчев
(създателят на Детска музикална китка в Пловдив и съратник на композитора)
разказва в спомените си как е живял в дома на Маестрото и как той е композирал по цели дни и нощи.9 Тези оперети, които имаха грамовни успехи в цялата
ни почти страна, дадоха кураж и подтикваха Маестрото към по‑възвишена
и сериозна работа, а именно драмата на Иван Вазов „Борислав“, която бе написана и нагодена в оперно либрето. Маестрото стои над рояла дни и нощи,
докато напише мелодия и после започва да си я тананика. В това време е и
учител по пиано на дъщерите на началника на дивизията генерал Фичев. Той
е виновник за преместването на Маестрото в София като капелмайстор на
Гвардейския оркестър, впоследствие и диригент на операта.
В началото на сезона 1910 – 1911 г. под току-що заживялата българска
оперна дружба, заведоха се с управата преговори за приемането в репертоара £
българската опера „Борислав“ – първата най-голяма, крупна музикална творба. Маестрото прие всички условия между управата, либретиста Никола Попов и себе си, само и само по‑скоро да се приеме операта и се започне работа.
Какъв труд и търпение бяха нужни на един диригент да подготви и изнесе голяма опера като „Борислав“ при тогавашните условия и състав на операта.
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Първата репетиция е в дома на тогавашната примадона Златка Куртева в
ролята на Тамара, Желю Минчев – баритон, в ролята на Борислав, Александър
Краев – баритон, в ролята на Деспот Слав, Вулпе – бас, в ролята на цар Асен.
На тази първа репетиция присъстват всички приятели на Маестрото – Спас
Софиялиев, Никола Попов, Иван Малчев и Антон Цариградски. Репетицията
е само с пиано.
Същият сезон, през 1911 г., се даде операта, дирижирана от автора £ с
огромен успех. Името на Маестрото стана популярно на цялата музикална
среда, гражданството и цялата ни страна въобще.
Насърчен от оперетите, играни в цяла България, и успехите на операта
„Борислав“, Маестрото създава „Самодивско изворче“ (с либрето от Хр. Цанков – Дирижан) – най-добрата му юношеска оперета, изпълнена с цветуща
мелодийна линия и отлична оркестрация. По-после написва операта „Гергана“
с либрето от Л. Бобевски – битова драма из живота на турското ни робство,
която опера дълго време се задържа на сцената и която окончателно спечели
и затвърди името на Маестрото като народен оперен композитор. Любомир
Пипков я определя като „първия жалон в пътя на българското оперно творчество.“10
До 1922 г. под неуморното и талантливо перо на Маестрото изникна оперетата „Златното момиче“ и „Запустялата воденица“, а после написва операта върху драмата „Македонската кървава сватба“, която се изнесе във Военния клуб като оратория, дирижирана, разбира се, от автора.
Имайки под ръка най-добрите оркестри – тоя на гвардията и операта,
той заработваше още по‑всеотдайно. Започват за пръв път популярните концерти с такъв голям ансамбъл. Той работи в операта, работи в казармата, работи и вкъщи. Маестрото казва: Когато не работя, карам се с хората си, а когато
съм при пианото и при нотите, чувствам примирение.
Обогатен чрез концертите, Георги Атанасов се залавя отново с музикалната драма и пише операта „Косара“, а след нея „най-сложното си творение
„Алцек“. Днес (1982 г. б. м.) те вече са почти неизвестни.11 Този факт не само че
остава непроменен в следващите години, но се и затвърждава като констатация през 2014 г. Разни „доброжелатели“ на операта ни в ранния £ живот чрез
всевъзможни странични интриги отнеха от ръцете му любимия му гвардейски
оркестър. Той бе преместен във Военното училище. По-късно пак биде върнат
в Гвардията, но отдаден главно на творческа работа, службата тук не го грееше. Бидейки повече ценен като композитор във Военното училище, той наново
доброволно се премества там, заемайки същевременно и почетната служба инспектор на военните музики.
Освен оперетите и оперите, Г. Атанасов пише композиции и за пиано. Някои от тях се печатаха в тогавашния музикален вестник – пресъздаде и обогати родната ни песен, неразбрана, пренебрегната и изоставена.
За съжаление, „Алцек“ поради неразбиране и неоценена по достойнство не
можа да види бял свят – сцената. Може би това допринесе доста много, щото
Маестрото рано, много рано да се прости със земния живот. Той заболя от
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захарна болест и впоследствие – туберколоза. Бидейки вече болен, той се пенсионира и бе на лечение в болница в София. От тук, благодарение на грижите
и средствата на дон Галони от Опера „Италиана про ариенто“ в София, той
бе преместен във Фазано на езерото Гарда, Италия, гдето склопи завинаги очи,
далеч от семейство и близки.
В болницата душата му е сломена и споделя с Антон Цариградски: Защо не
ми откупят ръкописа поне от три опери? След това се просълзява и закрива
очи с ръка.
Приятелят му го определя като грижовен баща и съпруг с три деца. Първото момиченце – Станка, умира на 10 – 11 г. И днес (1954 г. б. м.) домът на
Маестрото, недалеч от южната част на Военното училище, кабинетът му се
краси с все още от венци и адреси, дадени му при разни случаи. Роялът му стои
непокътнат, грижливо запазен от съпругата му.
Димо Бойчев разказва за деня, в който Маестрото умира. Бойчев е в Цариград, където гостува Кооперативният театър. Всички заедно устройват траурно утро, на което децата изпълняват песни на композитора. „Нека се има
предвид, че пренасянето останките на Маестрото от Италия и поставянето на
бюста му в Парка на свободата стана по частен почин.“12
За нас, пише Антон Цариградски, заслугите на Маестро Георги Атанасов
са големи, защото той бе далеч от себичните желания и търсеше смисъл в
красотата и чистотата на своите творби, за да ги остави нам. Докато софиянци сториха много нещо за Маестрото и семейството му с пренасянето
на тленните му останки от Италия в родната му земя и бюста му поставиха
в Парка на свободата в София, а пазарджиклии кръстиха музикалното си дружество „Маестро Георги Атанасов“ – ние, пловдивчани – за Маестрото като
наш съгражданин, какво направихме?! Абсолютно нищо, даже много от гражданите не знаят за личността му. Какво нехайство!… Но този въпрос оставям
за разрешение на младите музиканти и на хората, обичащи музиката, които
да се отблагодарят за колосалното музикално творчество на Маестрото.
Благодарността към основоположника на българската опера през ХХІ век
се изразява в организирания парад на военните музики в Карлово с учредена награда на името на Маестрото. Диригентът на Военния духов оркестър в
Пловдив Димитър Митков продължава да се бори за изграждането на паметник на Георги Атанасов под тепетата, защото, както сам казва, „забравихме
славните пловдивчани“.
„…Малките и големите биографии на обществениците са толкова ценни,
колкото повече нравствени категории въплъщават.“13 Всяка нация има своите
първенци, които полагат основите на големите и красиви „сгради“, на които
днес се радваме. Добре би било да не бъдат забравяни, защото когато основите
се разклатят – може с грохот да се срути цялата „постройка“.
Въпросът за миналото винаги ще интригува хората. За да бъдат дадени отговори, трябва да се търсят „следи“ в наследството и паметта на народа. Основна роля на музея е да съхранява и издирва културната памет, като я превръща
в наследство.
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НУМИЗМАТИЧНИ ДАННИ ЗА ЖИВОТА В СЕРДИКА
ПРЕЗ ІI – ІІI В. (ОБЕКТ ВЕСЛЕЦ 13)
Дочка Владимирова-Аладжова
NUMIZMATICHNI DANNI ZA ZHIVOTA V SERDIKA
PREZ II – III V. (OBEKT VESLETS 13)
NUMISMATIC DATA ON THE LIFE IN SERDICA
IN THE 2ND – 3RD C. AD (LOT VESLETZ 13)
Dochka Vladimirova-Aladzhova
Abstract. Several years ago the beginning of life in ancient Serdica was dated back to the reign of Emperor
Trajan who is related to the establishment of a number of towns in ancient Thrace.
The archaeological excavations, carried out in the central part of ancient Serdica (the modern city of Sofia), brought to light important information and a huge amount of artifacts including numismatic finds. Several
thousands of coins were unearthed and the ones issued in the 2nd – 3rd c. AD are particularly interesting. They
shed light on the early history of Serdica, which was unknown until present.
The general characteristics of the 2nd – 3rd c. coins yielded by the recent archaeological excavations
in Serdica provide important information about the establishment and the development of the town in this
period.

През 2013 година в изпълнение на инвестиционен проект се проведоха археологически разкопки в центъра на град София1. Обектът се намира в близост
до североизточната кръгла кула на античната крепостна стена на Сердика2.
(Обр. 1) Откритите при проучванията монети дават автентична информация
за паричното обръщение в Сердика, за императорите и монетарници, чиито
парични знаци участват в него.
Общият брой на открития нумизматичен материал е 262 монети3 и 7 броя
пломби и печати. Най-ранната монета е на Деметрий Полиоркет (306– 283 пр.
Хр.), а най-късните – по един екземпляр от ХІІ, ХV и ХІХ в., са случайно попаднали и не са свързани с културен пласт4.
Запазените екземпляри, които дават възможност за идентификация, се
разпределят така:
ІV – ІІІ в. пр. Хр. – 7
І – ІІІ в. – 41
ІV – V в. – 88 бр.
VІ – VІІв. – 12
ХІІ – ХІХ – 3
339
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Само три от монетите са сребърни – денари5, останалите са изработени от
бронз / мед.
В настоящото изложение ще анализирам откритите на обекта паричните
знаци от ІІ – ІІІ в., които са участвали на пазара в Сердика. Изучаването на състава на монетите, участващи в търговския обмен на града, е проблем, чието
значение е неглижирано и стои малко встрани от нумизматичните проучвания. Затова всяка информация от проучените археологически обекти на територията на града е ценна. Публикуването на данните ще попълни пъзела на
икономическите взаимоотношения в античния полис.
Монетите от ІІ – ІІІ в. от проучвания обект представляват 15,2 % от целия
нумизматичен материал, а от тях 70 % са издадени от градски управи, основно в провинциите в Мизия и Тракия. Но на пазара в Сердика са участвали и
парични знаци на Дакия, Галатия (Обр. 2). Монетарниците по императори се
разпределят така:
Сердика – М. Аврелий6; Луций Вер.
Филипопол – М. Аврелий; 2 Комод; Ант. Пий; Елагабал; Каракала; Септимий Север.
Пауталия – Каракала; 2 Комод; 3 С. Север; 6 Гета.
Виминациум -Гордиан ІІІ.
Дакия – Филип І.
Стоби – М. Аврелий.
Хадрианопол – Гордиан ІІІ; Каракала.
Бизия – Фаустина ІІ (ж. М. Аврелий).
Никея -Север Александър.
Анкира7 – Септимий Север.
Броят на монетите по императори8:
• Антонин Пий (138-161) – 1
• М. Аврелий (161-180) – 3
• Фаустина (ж. М. Аврелий) – 1
• Луций Вер (161-169) – 1
• Комод (176-192) – 4
• Септимий Север (193-211) – 5
• Каракала (211-217) – 3
• Гета (189-212) – 6
• Елагабал (218-222) – 2 (сребро+ бронз)
• Север Александър (222-235) – 1
• Гордиан ІІІ (238-244) – 2
• Филип І (244-249) – 1
Монетите от ІІ-ІІІ в. от проучения обект представят 12 императори и 10
монетарници. (Обр. 3; Обр. 4) Почти всички екземпляри са от най-ниския
тегловен стандарт – 1 асарий. Те принадлежат на монетарниците, които са
близки териториално до Сердика – Пауталия, Филипопол, както и по‑далечния Хадрианопол. Монетарници като Виминациум и Дачия са представени с
по‑големия номинал от 4 асария. Най-отдалеченото ателие, това на Анкира в
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Галатия, присъства с монета на Септимий Север от 5 асария, номинал, който
започва своето разпространение при този император9. Данните насочват към
извода, че малките номинали се използват не само на пазара в града, в който са
отсечени, а и на този в близките селища. А големите номинали са предназначени за крупни търговски сделки и далечните дестинации.
В развитието на бронзовото градско монетосечене в Тракия и Мизия се
проследяват три етапа, свързани с различията в неговия характер и функции10.
Първият обхваща периода от разкриване дейността на съответната монетарница до идването на власт на Септимий Север (193 – 211). През този период в
монетното производство доминират единичните екземпляри и поради това то
се определя като „монетосечене за престиж“11. Точно такъв е примерът с монетата на Марк Аврелий (161-180) от Сердика, на чийто реверс са представени
трите нимфи, всяка от които държи вретено12. (Обр. 5) Това е единственият
известен екземпляр от Сердика със споменатото изображение13. Той е сравнително добре запазен, без налепи и обичайната благородна патина, причина за
което може да се търси в съприкосновението с минералната вода, просмукала
пласта, в който е открит14. В Сердика култът към трите нимфи е свързан с почитането на Асклепий и Хигия15, а връзката им с минералните лечебни извори
ги определя като здравеносни божества. Тази теза на пръв поглед се разминава
с изображението, на което нимфите държат вретено и което е новост в иконографията на сердикийското монетосечене. Вретеното като предмет е свързано
с други три божества – Парките16, орисници, почитани като богини на съдбата. Така вярата в трите здравеносни нимфи се съчетава с почитта към други
женски божества, които предат нишката на живота и определят неговия край.
За формирането на синкретичния образ на нимфите върху монетите от 70‑те
години на ІІ в. в Сердика вероятно влияят стари или местни вярвания. Тези парични знаци на Марк Аврелий с нимфите, които държат вретено, свидетелстват за култ, разпространен в Тракия, върху който са напластени нови елементи,
материализирани в иконографията на трите богини. Монетата е от най-малкия
бронзов номинал и фактът, че досега няма известен друг екземпляр на монетарницата в Сердика, означава, че популярността на трите нимфи с тези им
качества е все пак ограничена.
През управлението на Септимий Север разпространението на бронзовите
градски монети е масово. Това личи от множеството колективни находки с такива монети. Всички големи монетарници активизират своето производство,
в резултат на което провинциалните градски монети трайно се установяват на
пазара и функционират едновременно със сестерциите, дупондиите и асовете
от централната монетарница. Пример в това отношение е едно съкровище, открито в Сердика, в което има сестерции и дупондии от монетарницата в Рим и
монети на монетарниците в Сердика и Филипопол17. Управлението на император Септимий Север се определя като нов, втори етап от развитието на градското монетосечене в Тракия18. По това време в циркулация се вливат монети
на градове от Македония и Мала Азия, а съвместното им откриване, както сочат данните по‑горе, означава, че те са били равностойни с местните платежни
средства и имат ефективен покупателен курс.
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След периода 218 – 222 г. монетарниците в Тракия постепенно прекратяват
своята дейност, което е резултат от премахването на автономията на градовете и настъпилата икономическа криза. По-късно, в средата на ІІІ в., няколко
монетарници възобновяват за десетилетие работата си и това характеризира
третия етап на монетосеченето в Тракия. Ритмичността и диспропорцията на
производството на монети са нарушени, установяват се нови типове и надписи, инфлацията оказва влияние върху грамажа и др.
Всички описани процеси намират своята проекция и на пазара в Сердика,
което е видно от горните сведения. Откритите монети от обект Веслец 13 са
само щрих от общата ситуация на монетното обръщение в града през ІІ–ІІІ в.
БЕЛЕЖКИ
1
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8 За да е пълна хронологическата картина на обекта, към този списък трябва да се
прибавят и монетите на Галиен (253-260) – 3; Клавдий ІІ Готски (268-270) – 2; Аврелиан
(270 – 275) – 5.
9 Callu, J. P. La politique moneétaire des empereures romains de 238 a 311. Paris, 1969, 64,
no. 1
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Характер, Функции. – Епохи, ІІ, 1994,4, 111. [Iurukova, Y. Bronzovo monetosechene na gradovete v Trakiya i Miziya prez II – III v. Harakter, Funktsii. – Epohi, II, 1994, 4, 111]
11 Пак там. [Iurukova, Y. Bronzovo monetosechene na gradovete v Trakiya i Miziya prez
II – III v. Harakter, Funktsii. – Epohi, II, 1994, 4, 111]
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LIV, 2013, 1, 97 – 98. [Vladimirova – Aladzhova, D. Nachalo na monetosecheneto v Serdika. – Arheologiya, LIV, 2013, 1, 97 – 98]
13 Ruzicka, L. Die Münzen von Serdica (Numismatische Zeitschrift XLVIII). Wien,
1915; Мушмов, Н. Монетите и монетарниците на Сердика. София, 1926.; Върбанов,
Ив. Гръцки императорски монети. Бургас, 2002, ІІІ; Staal, M. A. The tree Graces and their
Numismatic Mythology. Santa Clara, 2004; Христова, Н., Жеков, Г. Монетосеченето на Тракия І – ІІІ в. Сердика. Благоевград, 2007. [Mushmov, N. Monetite i monetarnitsite na Serdika.
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15 Мушмов, Н. Монетите и монетарниците на Сердика. София, 1926, 19. [Mushmov,
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Обр. 1. План на антична Сердика и обект „Веслец 13“
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Обр. 2. Карта със селищата, чиито монети са открити в Сердика

Обр. 3. Графика на откритите монети по императори
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Обр. 4. Графика на откритите монети по монетарници

Обр. 5. Монета на Марк Аврелий от Сердика. Бронз, лице и опако
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ХРИСТИЯНСКО ИЗКУСТВО – КОЛЕКЦИЯ „ИКОНИ“
НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН
Димитър Стойков
HRISTIYANSKO IZKUSTVO – KOLEKTSIYA „IKONI“
NA REGIONALEN ISTORICHESKI MUZEY – SHUMEN
CHRISTIAN ART – COLLECTION „ICONS“ OF
THE REGIONAL HISTORICAL MUSEUM – SHUMEN
Dimitar Stoykov
Abstract. The Regional Historical Museum in the town of Shumen preserves rich collection of icons, church
requisites and liturgical books. It has been gathered for more than hundred years. Part of the exhibits are gained
during complex expeditions, others were owned by families from Shumen who gave them in the museum funds
afterwards, third are saved from destruction caused by bad management. In those exceptional works of the Bulgarian art we can witness biblical scenes and images, as well as faces of historical figures that dedicated their life
and death to the faith and were declared for saints by the church.
The biggest share in the collection (over 160) is occupied by the icons from the Renaissance. The icons,
painted by two icon-painters from Shumen – Nikola Vasilev and Vasil Bedelev, deserve special attention. Icons
of high artistic value, painted by Nikola Vasilev are: icon of „St. St. Constantine and Elena“, icons of „St. Dimitar“,
„St. Nicholas the Wonder-Worker“ and last but not least icons of „St. Vasili“, „Saint John the Baptist“ and „Paul the
Apostle“ from the second half of the 19th century. The several preserved icons, painted by Vasil Bedelev show that
he possessed remarkable talent and technique, learned from a gifted mentor. In the collection are kept his icons
„Jesus Christ and the Saints,“ „St. Panteleimon and the Saints“, which are one of the best examples of iconography
included in the museum.

Възрожденските икони са средство за съхраняване на духа и историческата памет на българите в годините на османската власт. Независимо от превратностите на историческата действителност, те са естествено продължение на
образци от Средновековието. В резултат на подема в обществено-икономическия, политическия и културния живот в края на ХVІІІ в. и първата половина
на ХІХ в., по българските земи се формира цяла плеяда зографи, на които са
предоставени правото и свободата да зографисват църкви и манастири, да изписват икони по правилата на църковния канон. В тези изключителни произведения на българското изобразително изкуство присъстват както библейски
сцени и образи, така и лицата на исторически личности, посветили живота и
смъртта си на вярата и обявени от Църквата за светци.
Регионалният исторически музей в град Шумен съхранява богата колекция от икони, църковна утвар и богослужебни книги, комплектована в продължение на повече от сто години. Хронологическите граници на тази колек347
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ция започват с цветните фрески1 от ІV в., украсявали византийската базилика край днешното с. Хан Крум (най-ранните християнски образи, открити по
българските земи), минават през иконите от Преславската рисувана керамика
и стигат до творбите на едни от най-известните български зографи на ХІХ в.
Част от тези експонати са придобити при археологически разкопки, други са
собственост на шуменски фамилии, предали ги в музейните фондове, трети са
открити при комплексни експедиции или са спасени от унищожение поради
лошо стопанисване.
Най-голям дял в тази колекция (над 160 на брой)2 заемат възрожденските
икони. Особено внимание сред тях заслужават иконите, рисувани от двамата
шуменски зографи – Никола Василев3 и Васил Хр. Беделев4. За първия се знае,
че е роден в Шумен през 1834 г. и е учил живопис в Македония и Гърция. Това
разбираме благодарение на неговата внучка Димитричка Стайчева5 от Шумен,
която споделя, че той е починал през 1918 г. на 84‑годишна възраст.
Интересно е да цитираме информацията, която внучката съобщава за своя
дядо. „Никола Василев – Иконописецът ми е дядо. В един от него рисуван автопортрет през 1911 г. е указано, че тогава той е на 77 години, следователно е роден през 1834 г. Знае се, че е родом от Шумен. Починал е на 84‑годишна възраст
в 1918 г. Чувала съм от дядо си и майка ми, че на младини е ходил в Македония и Гърция. Там е учил живопис и иконопис. Живял в „Пълнокладенчевата“
махала. Имал е три дъщери: майка ми Севастия, Петя и Василка. Дядо ми е
зографисвал български църкви из селата в Шуменско и Варненско през турско
време и след Освобождението. В „долната“ църква е работил икони и стенопис.
Имал икона цял ръст. Като негов съдружник е работил известно време и Васил
Беделев от Шумен, малко по‑млад. Не познавам близките му6“.
Според шуменския художник Трифон Попов Никола Василев учи занаят
при разградчанина поп Петър, а след това участва в рисуването на църква в
Букурещ7. Зографисвал е църкви в Шуменско, Варненско, Сливенско и в Добруджа. Голяма част от запазените до днес икони на зографа, трите негови автопортрета, както и личните му пособия за приготвяне на бои са в колекцията на
Шуменския музей. Икони с висока художествена стойност, рисувани от Никола Василев, са: икона на „Св. Константин и Св. Елена“, икони на „Св. Димитър“
и „Св. Николай Чудотворец“ и не на последно място икони на „Св. Василий“,
„Св. Пророк Йоан Кръстител“ и „Св. Апостол Павел“ от втората половина на
ХІХ в.
Първата от изброените по‑горе икони (Обр. № 1) е добре балансирана композиция, разкриваща колорита и ярката цветова гама, използвана умело от изкусния шуменски зограф. Творбата е изваяна с темперни бои върху дърво (с
размери 26.3 х 34.4 см.). В средата на иконата симетрично е разположен черен
кръст, а от двете му страни в цял ръст в пълното си величие са изобразени св.
Константин и св. Елена. Над фигурите на светците е изписан надпис на гръцки език. Начало на ктиторски надпис се открива долу под самата фигура на
св. Константин. Върху златна рамка в долната част на иконата има надпис, в
който се чете година 1876. Позовавайки се на данни от инвентарната книга на
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колекция „Икони“, научаваме, че собственик на описаната икона е Георги Иванов от Шумен8. През 1982 г. въпросната икона е закупена от шуменката Вера
Климентова и колекцията на РИМ – Шумен нараства с още една ценна икона
на Никола Василев.
Друга интересна творба от колекцията е икона на „Св. Димитър9“ (Обр.
№ 2). Популярността на светеца получава широко разпространение по българските земи и става повод да се създадат стотици блестящи творби с неговия
образ. Иконата е от типа „царски икони“ (с размери 83 х 50 см.). Образът на св.
Димитър е изобразен в ¾ ръст, в дясната си ръка държи кръст, а в лявата – копие. Монументално е внушението на фигурата, изградена масивно върху златен фон, който допълнително внася колорит в творбата. Светецът е облечен в
ризница, загърната от червен плащ със златен кант. Долу под ризницата има
надпис: „подарокъ Митю Митюв“. Блестящите тонове на червеното в мантията му контрастират със зелената вътрешна част на мантията. Синьото на ръкавите и зелените оттенъци на ризницата са елементи, внасящи вътрешно и
външно великолепие на творбата. Композицията на иконата създава приятно
впечатление за равновесие в контраста и действително дава основание да се
оценят професионалното майсторство и живописната култура на Никола Василев.
В експозицията на зала „Християнска култура“ на РИМ – Шумен е включена първокласната икона от 1895 г. (с размери 83 х 50 см.), гостувала в град
Линц (Австрия): икона на зографа Никола Василев с образа на „Св. Николай
Чудотворец10“ (Обр. № 3). Изисканата творба е рисувана с темперни бои върху грундирано платно на дървена основа. Св. Николай е в цял ръст, седнал на
трон, в лявата си ръка държи книга, а с дясната благославя. От двете страни
над светеца са изписани Исус Христос и Богородица. Долу върху златната рамка на иконата четем надпис: „1895 Априлiй 23“.
В Шуменската колекция от икони се съхраняват образци на иконописта,
малко познати на обществеността, които остават извън обсега на научните издания. Такъв е случаят със съхраняваните в отдел „Фондове“ на музея икони на
„Св. Василий“, „Св. Пророк Йоан Кръстител“ и „Св. Апостол Павел“. Първата
от посочените икони е рисувана с темперни бои върху дърво и е с размери 36
х 26.5 см. На син фон, образът на светеца11 (Обр. № 4) е представен в допоясно
изображение с внушителен строг израз на лицето. В лявата си ръка държи книга, а с дясната благославя. Иконата е датирана от втората половина на ХІХ в.
Иконата на „Св. Пророк Йоан Кръстител12“ (Обр. № 5) в композиционно
отношение е сполучливо изграден персонаж, показващ природната среда с добре балансирани цветови нюанси. Рисуваната с темперни бои върху платно на
дървена основа творба (с размери 83 х 50 см.) респектира с внушителния си
формат. Светецът е показан в цял ръст, облечен в кожи, наметнат със зелен
плащ. В лявата си ръка държи дървен кръст, а с дясната благославя. Долу върху
златната рамка има надпис: „1895 Априлiй 23“. От информацията, указана в
надписа, става ясно, че описаната икона и иконата на „Св. Николай Чудотворец“ са завършени по едно и също време от автора си.
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Следващата икона на „Св. Апостол Павел13“ (Обр. № 6) (с размери 36 х 27.5
см.) е рисувана с темперни бои върху гипсирано подлепено за дървената основа платно. На син фон е представен св. Павел седнал, в дясната си ръка държи
книга. Облечен е в тъмнозелена дреха, заметнат с червен плащ. Датировката на
иконата е от втората половина на ХІХ в.
Представените икони, които са дело на шуменския зограф Никола Василев, са ярък пример за големите творчески възможности на художника и свидетелстват за богатата духовна атмосфера в града ни. В неговите творби се забелязва една визуална проекция на лица и хора, живели през втората половина
на ХІХ в. в Шумен. Несъмнено част от тези хора са послужили за модели на
зографа и остават увековечени в творчеството му.
Васил Беделев14 е другият бележит шуменски зограф, който работи през
втората половина на ХІХ в. във Варненско и Шуменско. За него се знае твърде
малко, не разполагаме с данни за негови роднини или наследници. От Димитричка Стайчева15, внучка на иконописеца Никола Василев, получаваме съвсем оскъдна информация за Васил Беделев. Тя споделя в своите спомени, че
Беделев е по‑млад и работи като съдружник с нейния дядо в Шумен. Сведения
за годината на раждане и на смъртта му не са открити. От запазените няколко негови икони, носещи подписа му, е видно, че притежава завидна дарба и
техника, усвоена от даровит наставник. В колекцията се съхраняват неговите
икони „Благовещение“, „Св. Богородица с Младенеца и Светци“, „Исус Христос
и Светци“, „Св. Пантелеймон и Светци“, едни от най-добрите образци на иконописта, включени в експозицията на музея.
Иконата „Благовещение16“ (Обр. № 7) (размери 23.5 х 20 см.) е рисувана с
темперни бои върху дърво през втората половина на ХІХ в. Двете фигури са в
цял ръст. Ангелът е изправен, а св. Богородица е седнала под червен балдахин
зад катедра, на която има разтворено евангелие. От небето се спуска лъч, символизиращ св. Дух.
През 1861 г. зограф Васил Беделев завършва друга интересна творба, посветена на св. Богородица и Младенеца. Сборната икона17 (Обр. № 8) е с размери 41 х 26.7 см. На централно място са представени св. Богородица допоясно,
държаща Младенеца в лявата си ръка. В ляво от нея в цял ръст е изписан св.
Харалампий, а в дясно – св. Николай. На долния ред под централната сцена са
образите на св. Георги, св. Стилиян детепазител и св. Димитър, които са в ¾
ръст. До стъпалата на св. Харалампий е изписана годината 1861.
Иконата, изобразяваща „Исус Христос и Светци18“ (Обр. № 9) (размери
41 х 25.5 см.), е идентична по изработка и цветова гама с предходната. В централната сцена „Исус Христос“ е показан в ¾ ръст, седнал, държащ евангелие
в лявата си ръка, а с дясната благославя. В ляво зад него в цял ръст е изписан
св. Антоний, а в дясно, също в цял ръст, св. Атанасий. На долния ред под централната сцена са образите на трима светци в традиционно допоясно изображение – (св. Василий, св. Йоан Златоуст и св. Григорий). Над тях има надпис:
„Рука василаки хртувъ шуменъ“.
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Определен интерес представляват посочените две икони, защото за тях се
знае, че са принадлежали на прадядото на Лазар Лазаров19, който е бил свещеник в с. Драгоево около 1850 или 1860 г. На 17. ХІІ. 1969 г. иконите постъпват в
колекция „Икони“ на РИМ – Шумен.
Иконата „Св. Пантелеймон и Светци20“ (Обр. № 10), чиято датировка е от
1864 г., е измежду най-внушителните образци в колекцията. Рисувана е с темперни бои върху дърво (с размери 45.5 х 38.5 см.). Светецът е представен в цял
ръст, заметнат с червен плащ. В лявата си ръка държи медицинска кутия, а
в дясната – кръст и скалпел. От двете му страни симетрично са представени
образите на св. Стилиян детепазител, св. Георги отдясно и св. Харалампий, св.
Димитър отляво. Върху масленозеления фон в долния край на иконата четем
следния надпис: „мартъ 25: 1864 Василаки Христу зограф въ Шуменъ“
Няма никакво съмнение за важното значение, което оказват за процъфтяването на възрожденската ни иконопис, творбите на двамата шуменски зографи – Никола Василев (Обр. № 11) и Васил Беделев. Според Т. Тотев в иконите на
Н. Василев и В. Беделев доминират златото като фон и украса, свежите багри –
червено до розово, зелено, синьо, преливащо в по‑светло – белези, характерни
за възрожденската иконопис в цялата страна21. Н. Василев показва по‑високо
професионално майсторство и живописна култура. Декоративността и реализмът са по‑силно изявени в неговото творчество, където основно преобладават
растителните мотиви. Двамата иконописци се стремят да придадат на своите образи човечност, доброта и одухотвореност22. Художествената дейност на
двамата обогатява и изпълва с повече съдържание културния и духовния живот в Шумен и цялата източна част на страната. В творбите им се легитимира
и разширява представата за творческата приемственост от средновековното
изкуство и култура.
Колекция „Икони“ на РИМ – Шумен, притежава една уникална за иконописната традиция икона „Кръщение Господне23“ (Обр. № 12), рисувана върху
лицевата част на череп от сом. Иконата е датирана в 1830 г. и е дело на тревненския зограф Костадин Витанов.
Голям е броят на неподписаните икони. Върху подписаните се четат имената на зограф Йонко поп Димитров, Анастас Зограф, хаджи Анагност и др.
Колекцията включва още: три проскинитария с тревненска дърворезба; щампи
от ХVІІІ и ХІХ в. от Светогорските манастири „Ватопед“ и „Св. Георги“, от Рилския манастир; примитиви от домашни иконостаси; руски икони с много богат
обков и нагръдни иконки, донесени по българските земи от руските войски по
време на войните им с Османската империя.
Част от колекцията, разкриваща сравнително пълна картина на българското иконописно изкуство в периода ХVІІ – ХІХ в., е изложена в постоянната
експозиция на РИМ – Шумен, зала „Християнска култура“.
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РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН

Известия, книга 16, 2014

ВОТИВНА ПЛАСТИКА ОТ ШУМЕНСКИЯ МУЗЕЙ
Ирина Витлянова
VOTIVNA PLASTIKA OT SHUMENSKIYA KRAY
VOTIVE PLASTIC FROM THE MUSEUM IN SHUMEN
Irina Vitlyanova
Abstract. An object of the research in the current report is a votive collection from the fund of the Regional
Historical Museum – Shumen.
Votives are one-time gifts with anthropomorphic and zoomorphic depictions in the shape of legs, hands,
eyes, etc. Also, some of them represent objects that are associated with the manner of life of the local population
and are part of the system of the ritual votive practices in the Bulgarian lands. The votives, in their capacity of a
vow, are a symbol of a personal pledge and are a sign of respect for the saints-guardians. Most commonly they
are associated with the imitation magic, widely spread among the local medicine and the practices, related to it.
In the research the author analyses the votive objects on the base of the generally accepted classification
in the Bulgarian science literature. According to it, the objects from the fund of the Shumen museum can be considered in two groups- votives, whose motive is gratitude, desire for health or a baby and votives, whose motive is
desire for rich harvest, healthy animals and success in work.
According to the author the votive depictions in the collection impress with the postures and gestures that
are subordinate to a strong stylization. The plot content of the depictions is filled with the idea for which the votives are intended and this displaces their artistic and esthetical qualities. The skillful and yielding construction of
separate compositions makes an impression.
The author concludes that through the research of these religious by content objects from the Shumen collection, a number of obscure questions that are related to the rich variety of votive plastic and its artistic and religious purpose in the Bulgarian traditional culture from the 19th century, will be clarified.

Сред многобройните предмети с култово предназначение от фонда на Регионален исторически музей – Шумен внимание заслужава богатата колекция
от вотиви1. Интересът ми към тях е продиктуван не само от тяхното символично значение, но и от обстоятелството, че повечето от тях представляват произведения на традиционното примитивно изкуство. Досега вотивите от шуменската колекция не са били предмет на научно изследване. Незначителен е и
броят на публикациите по този въпрос от други райони на страната2. В отделни
изследвания за някои от вотивите само се споменава, и то по различни други
поводи, или пък са посочени само като илюстративен материал, без необходимия научен коментар.
В народната култура вотивите са известни още под името оброци3. Те се
явяват част от религиозната системата на българските оброчни практики. В
качеството си на обредни дарове те се даряват в църквата след даден личен
обет – ехvoto, в случай на болест, безплодие, преживяно нещастие, неплодоро358
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дие, мор по животните или при очаквания за предстоящи желани събития. В
зависимост от начина на изработка и по идеята, вложена в тяхната форма (схематични човешки фигури или конкретни части от тялото), вотивите се явяват
пластичен израз на обекта на магическо въздействие с цел здраве, плодородие
и успехи.
Според традиционните религиозни практики, вотивните предмети се поставят на иконата на определен светец, за когото се вярва, че може да помогне
за изцеление или благополучие. Прикрепват се по различни начини: закачат се
с червен конец, забождат се към иконите, залепват се с помощта на пчелен восък или се поставят в процепа между иконата и олтарната рамка. В шуменската
колекция се срещат и вотиви, които в горната си част имат поставена шарнирна халка. Тези вотиви, след като се осветят в църквата, се носят в качеството на
амулети, окачени на врата.
Поднасянето на жертвени послания към боговете е стара езическа традиция, която се запазва и след официалното приемане на християнството.
Оброчни дарове първоначално се поднасят на различни сакрално възприети
пространства като извор, аязмо, река и др. Изборът на тези места е свързван с
апотропейните, очистителните и целебните качества на водата. След приемане
на християнството, вотивите се ситуират в църквите, върху иконите на светците-покровители, които традиционният човек възприема като спасители срещу
болестотворни и зловредни сили.
Направата на вотиви и поднасянето им в качеството на сакрален дар е
практика, която може да се обясни с религиозните вярвания и представи, че
човек е зависим от божеството и за проявената от него милост той му дължи
благодарност и преклонение4. Тази обредна практика се приема като вид обменно дарение по формулата „дай – за да ти се даде“. В отговор на отправената
молба и дарение човек очаква изцеление на болестите или успехи в своята трудова дейност. Вотивните дарове са предимно лични, но има и случаи, когато
се поднасят от едно лице за друго. Макар и по‑рядко се срещат и колективни
дарове, когато даден еснаф дарява вотив на светеца покровител за печалба и
успех в работата5. Обикновено вотивните предмети се даряват на определени
светци в зависимост от кръга на болести, които отделният светец лекува. Найчесто вотиви се обричат на св. Богородица с молба за здраве и изцеление. В
традиционните вярвания Богородица е символ на майчинството, закрилница
на християните и пазителка на човешкия род.
Вотивното даряване е обичай, запазен у нас до първата половина на ХХ
век. Най-често вотивите се свързват с имитативната магия, широко разпространена в народната медицина, и свързаните с нея практики. Когато се разглеждат като обреден реквизит, впечатление прави тяхната връзка с народната
представа за болестта. В желанието си да прогони и обезсили болестта, в традиционните практики на лечение човек материализира болестта, представяйки я като фигурални изображения на болни хора, техните крака, очи или ръце.
Смята се, че поставянето на вотива върху иконата е едно постоянно напомняне
за молбата на дарителя и е вид обредно комуникиране на жертвата между човешкия и божествения свят6.
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Съхраняваните във фонда на Шуменския музей вотиви най-общо се датират в хронологическите граници на ХІХ – началото на ХХ век. Изработвани са
от тънки сребърни пластинки или са излети от сребро или бронз. Впечатление
прави предпочитанието на майсторите към среброто, което не е случайно. В
традиционните вярвания на среброто се приписват защитни функции – предпазва от демони, зли сили и от уроки, символ е на духовна чистота. Освен това,
среброто олицетворява божествена мъдрост, плодородие и здраве. Неслучайно на новороденото и на децата, къпани за здраве на Ивановден, се дава сребърна пара. Заради тези свои магически качества, според народните вярвания,
този благороден метал е станал знаков за редица обредни практики.
Вотивите представляват цели антропоморфни или зооморфни фигури,
отделни изображения на крака, ръце, очи, и предмети, свързани най-вече с
бита на местното население. Една част от вотивите в колекцията са представени твърде схематично, без да се очертават отделни детайли, а други са допълнително обогатявани посредством точковиден и дъговиден калем, с цел да се
подчертаят отделни части от тялото или да се насочи вниманието към болния
анатомичен орган. Този начин на изработване на култовите предмети е свързан
не само с религиозните вярвания, но и с известни традиции в развитието на
вотивната пластика. През втората половина на ХІХ в. схематичните изображения се изместват от натурално представяне на човешкото тяло и вмъкване
на геометрични и растителни орнаменти в отделните вотиви7. Стремежът към
по‑натуралистично представяне на вотивите е свързан по‑скоро с идеята за
по‑ правилното разтълкуване на вложената в тях религиозна символика.
Разглежданите вотивни предмети са групирани съгласно направенената
вече в етнографската литература класификация8. Според нея те могат да се
разделят в две групи – вотиви, чийто мотив е израз на благодарност или пожелание за здраве, за добиване на дете или благодарност за дете, и такива, чийто
мотив е израз на пожелания за плодородие, за здраве на животните и успех в
работата.
По-голяма част от вотивите в колекцията, представляващи цели женски
и мъжки фигури или отделни части на тялото (крака, очи, уши), се отнасят
към първата група. Формите, представящи женски фигури, са съобразени с
култовия характер на самия вотив, което води до редица условности в тяхното изобразително третиране. Пример в това отношение са женските фигури с
молитвено вдигнати или скръстени на гърдите ръце. Водещо и при двата вотива е положението на ръцете. При първия вотив (обр. 1), изработен от сребро,
женската фигура е представена схематично с две вдигнати за молитва ръце.
Според традиционните представи този жест на ръцете подсилва молбата на
молещия се. Чрез пунктир са очертани отделните части на тялото. По края на
дрехата са изчукани елипсовидни орнаменти. Ясно са предадени очите, веждите, носът и устата. Жестът, с който е изобразена женската фигура – с вдигнати
ръце, разкрива предназначението на вотива. В повечето случаи на ритуално
поведение жестът се определя като знакова система и средство за невербална
комуникация, което изяснява смисъла на изображението9. В езическите култу-

Вотивна пластика от шуменския музей

361

ри изображенията на фигури с вдигнати ръце се свързват с древния езически
култ към Великата Богиня – майка, а в християнските този жест символизира
молитвена поза.
С една сравнително по‑точна и по‑сложна изработка се отличава друг
вотив (обр. 2) на молеща се женска фигура. Представена е със скръстени на
гърдите ръце. Облечена е със старо градско облекло. Полата е подчертана с
пластични гънки, дълга е до нозете, а декорацията по нея е постигната чрез
непрекъсната и шнуровидна линия и точков орнамент. Детайлно са изписани
чертите на лицето. Според мнението на Ст. Л. Костов, когато женските фигури
са със скръстени пред гърдите ръце, те са молещи, бременни жени.10
В шуменската колекция се съхраняват и три еднотипни мъжки фигури
(обр. 3, 4, 5). Представени са в старинни дълги дрехи, с релефно изобразени по
тях орнаменти, наподобяващи растителните. Дясната им ръка е поставена на
кръста, а другата е отпусната встрани на дрехата. Лицата на фигурите са точно
предадени. В горната част вотивите завършват с халка за окачане. Аналогични
на тези фигури са някои от публикуваните вече вотиви от Провадийско и Самоковско11.
Характерно при изобразяването на целите човешки фигури във вотивната
пластика е тяхната фронталност. Това обстоятелство се обяснява с факта, че
когато човек се обърне към иконата на светеца-покровител, за да се помоли
или благодари, винаги застава фронтално. Тази древна практика според Хр.
Дерменджиев води началото си от партските културни традиции12.
Най-многобройни в колекцията са вотивите с изображения на ръце. Ръката е тази част от човешкото тяло, която е натоварена с най-богата символика.
Често тя е олицетворение на властта, могъществото и силата. В традиционните вярвания тя играе роля на защитен символ срещу злото и против уроки13.
Вярва се, че всички символи, изобразени върху нея, имат предпазно и отблъскващо действие срещу злите сили. Разглежданите вотиви-ръце са представени
схематично и анатомически неточно. Изобразявани са до китките, в някои случаи е предадена дланта на ръката, а в други – гърбът £. При по‑голяма част от
вотивите пространството около китката е запълнено с декоративна украса от
растителни и геометрични орнаменти. Показателен в това отношение е сребърен вотив-ръка (обр. 6), при който е представена дланта на ръката. Пръстите
са предадени свити, с много точно очертаване на ноктите и кокалчетата им.
Дребни зрънца оформят правоъгълник около китката на ръката. В неговите
ъгли са изобразени две стилизирани цветчета. Добре оформен и отделен от
китката посредством точковидна линия и едри гранули е маншетът на ризата
при друг сребърен вотив-ръка (обр. 7).
С по‑голямо художествено майсторство е изработен сребърен вотив-ръка
(обр. 8). При него детайлно са представени пръстите, прибрани един до друг.
По края целият вотив е обточен с шнуровидна украса. Около китката е оформен маншет от едри гранули, изобразени плътно един до друг. В ценъра на
маншета е изобразено седемлистно цвете. Друго е композиционното решение
при вотив, представящ дясна ръка (обр. 9). Гърбът на ръката е очертан от дреб-
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ни точици и малки кръгчета. Пръстите са представени прибрани един до друг,
с очертание само на ноктите. Целият вотив е обточен като рамка от дребни
точици. В двата края на вотива е изобразен по един трилистник, а между тях –
шестлистно цвете. Може да предположим, че изобразяването на растителни
орнаменти по вотивите не е случайно, имайки предвид оздравителните способности на някои видове растения, и особено на билките. Поради своите целебни и чародейни качества, те са неизменна част от традиционните лечебни
практики.
Останалите вотиви-ръце в колекцията (обр. 10, 11, 12) са представени
твърде примитивно. Впечатление прави схематичното представяне на пръстите, като от тях се очертава само палецът.
В народната практика оброчните дарове с изображения на ръце най-често
се посвещават на иконите на св. Богородица. Имайки предвид знаково-символичните значения на тези вотиви и продуциращите функции на св. Богородица, може да приемем даряването на вотивна ръка пред нейната икона като
желание не само за изцеление на дадена болест, но и като молба за помощ и
благополучие14.
В етнографския фонд на музея се съхраняват четири вотива, изобразяващи човешки крак. Те са представени примитивно, като само в някои от случаите пръстите на краката са изобразени с повече подробности. Украсата при
вотивните крака в колекцията е съсредоточена в горната част, като в повечето случаи оформя бордюр, наподобяващ край на чорап. В други случаи заема
пространството между коляното и глезена. С богата орнаментика се откроява
първият сребърен вотив (обр. 13), при който горната част на крака е украсена
от бордюр от успоредни черти, следван от оформен от дребни зрънца триъгълник, завършващ на върха с два трилистника. В долната част вотивната украса
завършва с дъговидна линия, със спуснати от нея малки реснички. Пръстите
на краката са сравнително добре очертани. В представената орнаментиката са
вплетени два кръста.
Сходни орнаменти са използвани в украсата на втория вотивен крак (обр.
14), изработен от кована сребърна пластинка. В горния край е изобразен триъгълник от дребни гранули, а на върха е представено шестлистно цвете. Целият вотив е обточен с шнуровидна ивица. Не са изобразени само пръстите на
краката. Представянето на триъгълник по вотивните крака, освен чисто декоративната си функция, има и дълбоко семантично значение. Триъгълникът е
един от основните символи на християнството, чието използване в църковната
украса е твърде предпочитано през епохата на Възраждането.
Третият вотив-крак (обр. 15) е изработен също от сребро и се отличава с
по‑семпла украса, представляваща три цветчета, разположени в горната част
на крака. Целият вотив е обточен от дребни точици, оформящи бордюр. Ясно
са предадени пръстите на крака и очертанията на ноктите. Със същата семпла украса е още един сребърен вотив-крак (обр. 16), в горната част на който е
изобразен кръст от дребни гранули с оформен околовръстен бордюр. Кръстният знак по вотивите, освен като декоративен мотив, изпълнява ролята и на
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апотропей, защитен знак, предпазващ от зли сили. Според народните представи той често пъти се тълкува и като знак на плодородието, благоденствието,
хлебородието, благополучието и сигурността15.
Към първата група вотиви се включват и четири на брой вотивни очи.
Окото в символиката често е асоциирано със светлината и с всеобхватното божествено знание. То е олицетворение на душата и помислите на човека. Вотивите-очи в колекцията представляват контурно, елипсовидно изрязани пластинки с подигнат релеф. Отделните детайли по тях са подчертани посредством
точковидно и дъговидно изчукване. Много точно е предадено вотивното око
(обр. 17) върху вотив, изработен от кована сребърна пластинка. В средата на
вотива окото е контурно оформено, с ясно очертана зеница. Над него е предадена веждата, по която са нанесени успоредни чертички. На три места по
вотива са оставени дупчици за окачане. Някои от разглежданите вотиви с това
изображение стигат до краен примитивизъм (обр. 18). При отделни образци по
средата на очното изображение минава права линия от дребни гранули, която
оформя зеницата на окото. При други два сребърни вотива (обр. 19) представените очи (дясно и ляво) са много ясно очертани посредством удебелени линии.
По края на вотивите минава бордюр от едри зрънца. Без очертания на зеницата
и ириса са представени чифт вотивни очи (обр. 20). При тях добре подчертани
са веждите. В традиционните вярвания даряването на вотив, представящ очи,
съединени в предния край, говори за болест или пълна слепота. Може да предположим, че аналогично на тази практика е даряването на чифт вотивни очи
на светеца-покровител.
Към втората група вотиви, отразяващи надеждите и желанията на народа
за успех в работата, за плодородие, за здраве на животните, се включват няколко вотива. Те са изобразени във формата на хомоти, рало, косер, фигурка
на кон и сабя. Формата на тези вотиви не е случайна, тъй като земеделието е
един от основните поминъци на населението. Често срещана практика е даряването в храмовете на вотиви с изображения на оръдия на труда. Обикновено такива вотиви се поднасят в дар на църквата от земеделци с молитви за
плодородие и успехи в полската работа. От този вид са вотивите-хомоти (обр.
21, 22, 23), които на пръв поглед изглеждат твърде реалистично представени. Изработени са от бронз и се състоят от две успоредни части, съединени
посредством неподвижни клечки. Горната част е с две извивки, предназначени за главите на впрегатните животни. И трите вотива-хомоти в горната си
част имат специално оставен малък отвор за окачване. Сравнително точно е
представен и вотивът-рало (обр. 24), както и принадлежащите към него палешник и черясло. Към групата на земеделските оръдия на труда принадлежи
вотивът-косер (обр. 25), изобразен с метална дръжка и топоровиден издатък
откъм гърба. В края на дръжката е поставена халка за закачане. В народните
вярвания косерът се възприема като символ на плодородието, въплъщаващ
идеята за изобилие и благоденствие. Най-вероятно поради тези си качества
косерът е предпочитан вотивен предмет, използван в качеството си на оброчен дар.
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Друга част от разглежданата вотивна пластика е свързана с животновъдството – стар традиционен поминък по българските земи. Обичайна практика
е когато домашните животни на стопанина се разболеят, той да дари в църквата вотиви с техните изображения. Сред най-популярните светци покровители
на домашните животни са св. Влас, св. Модест и св. Силвестър16. Посвещаването на вотиви с изображения на домашни животни на светеца покровител
е практика, която замества действителната жертва. Във фондовете на шуменския музей се съхранява бронзов вотив с изображение на кон (обр. 26). Върху
лицевата страна на коня, по цялото му тяло е представен орнаментален мотив
от няколко централно разположени кръгчета с точка по средата, известен в литературата като „птиче око“. Фигурата на коня е изобразена твърде схематично. Представени са ушите и опашката му. Вотивът е поставен върху метална
подложка. В традиционните вярвания на коня се приписват неземни качества – той е посредник между горния и долния свят. Често пъти играе ролята на
защитен символ, предпазващ от зли сили. Вярва се, че който язди кон, е защитен от вили и самовили, от болести и епидемии17. В българския фолклор конят
е на висока почит, на него е посветен отделен празник – Тодоровден. В някои
от селищата на Шуменския район съществува обичай при раждане на първороден син по‑заможните родители да организират конни надбягвяния в чест на
това събитие, като вярват, че така ще му осигурят здраве и дълъг живот.
Във фонда на музея се съхранява и вотив с формата на сабя (обр. 27). Тя
е предадена с дръжка и силно извито острие. В края на дръжката е оставена
дупка за окачване. В качеството на вотивен дар сабята има знакова функция. Тя
е атрибут на мъжество и храброст. Знак е за достойнство и уважение, символ
на мъжката доблест и чест. Такива вотиви най-често се даряват в църквата от
майсторите с молба за здраве и кураж.
Други два вотива от шуменската колекция се отличават по характера на
изображенията си и по вида на материала, от който са изработени. Макар че
нямат аналози у нас, склонни сме да допуснем, че те са част от вотивната практика. Първият предмет е изработен от седеф (обр. 28). Представлява разтворена ръка с ясно очертание на пръстите. Около китката на ръката е прикрепен
метален маншет с ажурна украса от растителни орнаменти. Вторият предмет,
също изработен от седеф, представя сцена, изобразяваща Христос (обр. 29).
Спасителят е изобразен фронтално, седнал на трон, в пълен ръст с превито
коляно, без всякакви външни атрибути на божествено достойнство. Дясната
ръка е вдигната за богослов, а с лявата държи жезъл. Представен е гол, само
с препаска в срамната част и с наметало на гърба. Лицето е портретувано със
симетрични дълги и къси черти. От главата се спускат дълги до плещите коси.
Добре подчертани са мустаците и брадата със закръглени краища. На стъпалата и ръцете личат следите от гвоздеите при разпятието. При тези култови предмети ценностно обмислен е и материалът, от който са изработени. В народните
вярвания изделията от седеф играят ролята на амулет, който има способността
да удължи живота на притежателя си. Някои изследователи свързват седефения цвят с бялата одежда, с която Христос е облечен след кръщението, и найобщо се счита за символ на безсмъртието18.
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Направеният кратък преглед на вотивите от шуменската колекция разкрива богатото многообразие на художествени композиции във вотивната пластика. Можем да кажем с основание, че макар голяма част от вотивите да са
представени твърде схематично и условно, макар позите и жестовете да са подчинени на строга стилизация, не остават незабелязани стремежът на народния
майстор да преминава от условно към натуралистично представяне и усещането за композиция и пространство. Независимо от тази тенденция, водещи във
вотивната пластика остават не толкова естетическите и художествените изяви
на майстора, колкото мотивът и идеята, за която те се поднасят – да измолят
покровителството и помощта на светците-покровители за осъществяване на
техните желания.
В заключение може да отбележим, че с проучването на тези култови по съдържание предмети от шуменската колекция ще се осветлят и запълнят редица
неизяснени въпроси, свързани с богатото разнообразие на българската вотивна пластика и нейното култово-магическо предназначение във вярванията на
българите през ХІХ – началото на ХХ век.
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РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН

Известия, книга 16, 2014

РАСТИТЕЛНА ОРНАМЕНТИКА ВЪРХУ СВАТБЕНИ РАКЛИ ТИП
„БРАШОВСКИ“. СПЕЦИФИКА В ИЗТОЧНИТЕ РОДОПИ
Лидия Кирилова
RASTITELNA ORNAMENTIKA VARHU SVATBENI RAKLI TIP
„BRASHOVSKI“. SPETSIFIKA V IZTOCHNITE RODOPI
PLANT ORNAMENTS ON WEDDING DRESSES TYPE
„BRASHOVSKI“. SPECIFICS IN EASTERN RHODOPE
Lidiya Kirilova
Abstract. The wedding chests of the type „brashovski“ are interesting and richly ornamented items, which
have a special place in the history and development of the Bulgarian craft art. The chests are characterized by their
bright colors and beautiful ornamentation which is primarily floral. They are European trend, carried over from the
Bulgarian emigration trade in the Romanian town of Brasov and other locations throughout Transylvania in the
19th century. Along with them in the Bulgarian lands enters the European view on the role of the ornament and
picturesque image on household items.
The main floral ornaments that are recognized as images from the models, listed in the Eastern Rhodope are
tulip, rose, cypress, grape (vine). Commonly seen and also highly stylized is a zoomorphic image of a snake in the
form of wavy lines. In the heterodox Muslims geometric shapes like triangles, rhombuses etc. are typical.
The study shows a presence also of universal, solar symbols such as a 6‑ray rosette, trefoil, circle, etc., which
appeared as early as the Paleolithic, received a wide distribution during the Bronze Age and reached the material
culture of the Bulgarians in the 19 – 20 century, unchanged.
This type of furniture was made by local craftsmen and marks a presence in the wedding ritual of the population in the Eastern Rhodope until the end of the 70s of the 20th century, unlike the rest of Bulgaria, where the
phenomenon continues until around the middle of the 50s.

Писаните сватбени сандъци представляват ярки образци на българското
приложно изкуство.1 В тях по неповторим начин са съчетани уютът и топлината на традиционните български форми, багри и символи с претенциозната
изтънченост, характерна за модната европейска мебел през 19‑ти век. Наблюдава се „адаптиране на европейския художествен опит към българските условия, при което възникват симбиозни форми“, каквито са писаните сандъци тип
„брашовски“.2
Такъв писан сандък е бил скъп дар за всяка мома, която ще става невеста.
В него тя събира сватбените дарове. Раклите са заемали централно място в стаята на младоженците.3
Обикновено бащата, по‑рядко бъдещият зет, има задължението да купи
или поръча на майстор сватбения сандък. Дотогава всичко, приготвено за чеиз,
се съхранява в сандъка на момината майка. Щом го доставят, всеки изработен
375

376

Лидия Кирилова

дар се слага вече в него. Той е единствената принадлежност на жената в дома на
свекъра – ако тя се изнесе от къщата, единственото, което взема със себе си, е
сандъкът. Само там се съхраняват нейните тъкани и облекла. В традиционната
къща всички вещи са общи, но всяка невеста си има свой собствен сандък и
никой друг няма право да го отваря.4
Сутринта в деня на сватбата, докато приготвят момата за пребулване и
чакат да я вземат, тя стои права и неподвижна до сандъка, без да разговаря.
След плетенето на булката, просото, което сватбарите са ръсили около нея, и
червеният конец от сплитането се прибират в сандъка. Слагат се още нанизи
от червени чушки, жито, трикрако столче, парите, които момата е събрала на
годежа. В Родопите нареждат още бели тикви и плитка от царевица, която стои
една година и се посява за здраве и берекет, а тиквите дават на младите да хапнат, за да са бели децата им.5
След сватбата сандъкът запазва основната си функция да съхранява дрехите, които невестата е донесла със себе си и които ще £ служат до края на
живота £. В него се слагат и дрехите и чеизът на децата £, както и нещата, които
имат особена стойност за нея. Там се прибира пъпната връв на новороденото,
ако е момиченце, а също и апотропеите на родилката, когато изминат 40 дни –
алтън, синци и др.
Макар и различни, наличните описания за употреба на сватбения сандък
водят до някои заключения за неговата символична същност. Наблюдава се
идентификация на сандъка с невестата, изразена чрез редица елементи. Откупването на сандъка с чеиза е всъщност откупване на булката. През цялото време
на сватбата тя стои неотлъчно до него. Тази непосредствена близост се запазва
през целия живот на жената – сандъкът е в нейната стая и се изнася от дома
единствено когато тя го напусне. Налага се осмислянето му като неразделно
единство с жената, като знак за нейното трайно и сигурно присъствие. Изнасянето му се тълкува като нарушаване статута на невестата, като елиминиране
на присъствието £.6
През Българското възраждане съжителстват два типа битови култури, на
които съответстват два вида художествено производство. Традиционният тип
битова култура е вече отживелица, но въпреки това се запазва през целия 19‑ти
век и навлиза в 20‑ти. Особено добре е запазена на териториите, останали до
Балканската война под османско владичество. Другият тип – Възрожденският
тип култура, не само не противостои на народната, но в определени случаи я
доразвива и обогатява. Добър пример в това отношение са брашовските сватбени сандъци.
Традиционният горянски тип сватбени ракли се придържат към старата
форма, характерна за целия Балкано-Карпатски ареал. При тях се разработват
мотиви със заклинателно-магично предназначение, познати от езическия период на много народи.7 При тяхната изработка решаващи се оказват местните
традиции.8 Горянските ракли са дело на селското занаятчийство, т. е. на хора,
които изработват тези сандъци между другото, наред с гледането на добитък
или участието в земеделския труд. Изработват се от буково дърво, като се сгло-
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бяват без пирони, чрез вклиняване и захапване на цепените дъски (шинди) една
в друга.9 Дърворезбата върху сглобените сандъци се прави само с длето „козиножка“. Обособяват се отделни центрове за производство: в Берковско – селата Заножене, Спанчевци, Бързия (Клисура).10 В Етрополско – с. Лопян и др.11
Производството и употребата на този тип мебел е било по‑добре представено
в Северна, най-вече Северозападна България, поради факта, че там липсват
ниши и шкафове за дрехи в стените.12 Интерес представлява лицевата им страна, върху която е нанесен орнаментът. Знаците, оставени по лицето на раклата,
са късна форма на заклинание срещу злите сили, за обезпечаване на щастие и
дълголетие.13 Те притежават семантика, свързана с утвърждаването на живота,
с култа към плодородието и плодовитостта, с възхвалата на жизненото начало:
6‑листни цветни розети, въртежки, символизиращи вечното движение и жизнения кръговрат, „дървото на живота“, клонки, житни класове, змия и др.14
Образът на змията е представен с различни графични похвати. Среща се като
тройна вълнообразна „шевулица“, като зигзаг и т. н. Понякога изображението
се приближава до реалния животински образ, а в други случаи е силно стилизирано.15 Характерен е и геометричният орнамент – триъгълници и квадрати,
симетрично защриховани в шахматен порядък, удвоени или утроени кръстосани линии, ромбична мрежа и др. Флоралният орнамент е твърде схематичен,
организиран в огледална симетрия. През Късното възраждане влечението към
него нараства и се появяват разлистени дръвчета и стръкове цветя. Горянинът
борави с тесен кръг от мотиви. Ако се систематизират резбованите знаци, те не
надхвърлят 20.
През целия 18‑ти век в България господства традиционната мебел, а нейното най-високо художествено постижение са горянските сватбени сандъци.
Едва към средата на 19‑ти век се разпространяват брашовските ракли като междинна форма на преход към мебел в европейски стил и тип. Те не се отклоняват
значително от традиционните: остават в кръга на ниската мебел, но вече са
без крачета, характерни за горянските ракли. Украсата им решително напуска
традиционния художествен опит. Декоративните им качества ги приобщават
към новите естетически вкусове на българската буржоазия и градската битова
култура. Сглобяват се от гладки, рендосани дъски, като букът вече е заменен с
чам, понякога лицевата страна е разчленена на живописни полета (филунги),
рамкирани с профилирана или само живописно представена лайсна.
Разпространението им в България се дължи на факта, че през 19‑ти век
през Румъния чрез Брашов българите търгували със Западна Европа. Те внасяли сандъци, бъклици и др. луксозни дървени изделия, наричани „брашовия“.
Цветнописаните сандъци, произвеждани в този град по манифактурен начин,
започват да се внасят в България в средата на 19‑ти век.16 Впоследствие, по
брашовските първообразци, те се изработват в Банско, Самоков, Трявна, Стара
Загора, в Родопите и пр., без да се променя формата им като тип ниска мебел,
а в много случаи и при запазване на предпочитаните орнаментални мотиви.17
Изработват се от дърводелец или от народен майстор-живописец.18 Характерни са многоцветните композиции по лицевата стена на писаните ракли.19 Укра-
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сата на брашовските сандъци се състои главно от флорални мотиви: кипариси,
лалета, рози, нарциси, ружи, петунии, люляк и др., наред с фантастични, едри
цветя, подобия на силно издължени лалета или екзотични тежки цветни чашки, стилизирани дървета, храсти и листа в композиционно решение и строга симетрия. Понякога нарисуваните стръкове са привързани с панделки или
потопени във вази, ибрици, кани, панички.20 По-рядко се срещат хералдични
изображения – кръстосани оръжия или знамена, оръжейни знаци.21 Често
присъстват дръпнати назад драперии, висящи шнурове и пискюли, нарисувани колони или рамки и др. Има и местни декоративни елементи, заети от градската и селската църковна живопис.
Сандъците се отличават с ярките си багри, постигнати с темпера, понякога смесвана с туткал, почти винаги върху тъмнозелен до грюнерде фон.22 Има
случаи, в които изображенията са изпълнени с блажни бои върху грундирано
дърво.23
Живописването на отделни сандъци е извършвано и от наши зографи
като Велян Огнев, Никола Образописов и др. Върху един такъв сандък, който
днес се съхранява в музея в Самоков, Н. Образописов пренебрегва флоралната
украса и изобразява оригинална композиция с два лъва.24 В Банско В. Огнев,
представител на Дебърската художествена школа, се изявява и като вещ декоратор на сватбени сандъци, чието производство ръководел сам.25
Брашовските сандъци бележат пътя към нов естетически вкус и нови схващания за декорациите по мебелите. В българските земи навлизат европейските
възгледи за ролята на орнамента и живописното изображение върху битовата
вещ.26 В украсата на тези сандъци намират отражение естетическите схващания на народния творец, както и някои познания и вярвания из областта на
семейния и обществения живот, а също и особености на местната природна
среда. Оттук и голямото многообразие и специфични особености на сандъците на всяка етнографска област в нашата страна. Фактът, че те се срещат в цяла
България, показва, че се касае за типично и масово явление.27
В Източните Родопи този тип мебел се е изработвала от местното занаятчийство и бележи присъствие в сватбения ритуал на населението чак до края
на 70‑те години на 20‑ти век (респ. № 5 и № 15), за разлика от останалата част
на България, където явлението продължава докъм средата на 50‑те години.28
Според М. Маркова между 1886 и 1912 г. в Кърджали булчинските сандъци
са се изработвали предимно от хасковски турци, които основно представлявали дърводелското съсловие в града.29
По сведения на видния родопски журналист и изследовател Мара Михайлова, през 1953 г. рисуваните сватбени сандъци са били често срещан артикул
на пазара в гр. Кърджали. Както тя пише, туркините, на които им предстояло
да се задомят, избирали „шарени сандъци за предстоящи сватби“ на ежегодния
панаир, организиран през месец септември.30 Местните майстори-дърводелци,
които ги изработвали, били двама – сандъкчи Шабан и сандъкчи Идирис.31
Изследването се проведе в 10 населени места от различни части на Източните Родопи. Бяха регистрирани 24 образци сватбени ракли, характерни за
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четири различни конфесионални групи, населяващи региона: българи християни, българи мюсюлмани, турци, изповядващи ортодоксален ислям, и турци,
изповядващи хетеродоксален ислям. Най-ранният открит образец е християнски и е с дата 1858 г., а най-късните два са притежание на ортодоксни мюсюлмани и са от 1975 г.
Изследването регистрира няколко центъра за направа на сватбени ракли:
гр. Кърджали32; Крумовград; с. Жълтуша, общ. Ардино; с. Леска (Ляска), общ.
Мадан; с. Орлово, общ. Хасково; с. Бойно, общ. Кърджали. (респ. № 13, 5, 4, 2,
16)
Може да се каже, че сватбените ракли от региона, с малки изключения,
притежават типичните флорални мотиви, характерни и за другите региони на
България. Сред образците се наблюдават известни отлики, породени от влиянието на етнокултурните и религиозните различия между отделните групи
население. Оформят се и модели (шаблони), типични за различните центрове
за направа.
При сватбените ракли на българите християни се наблюдават едри причудливи, почти нереални флорални мотиви – силно издължени лалета, рози с
екзотични тежки цветове и др. Типичен пример за това е ракла от с. Пчеларово.
(обр. № 1) (респ. № 1) При нея на зелен фон са изрисувани стилизирани рози,
лалета, грозд и синя 8‑лъчева розета под формата на цвят в центъра. Открояват
се завеса с пюскюли и годината на сватбата или направа на сандъка – 1858‑ма.
Интересно е, че годината е изписана, посредством силно стилизирани изображения на змии. По литературни данни, върху доста от сватбените сандъци са
се изписвали годината на сватбата или направата на сандъка, а след 1900 г. – и
инициалите на младоженците.33 Присъствието на змията може да се приеме
като остатък от символиката, характерна за по‑стария тип горянски сватбени
ракли.
Почти идентичен с този от с. Пчеларово е обр. № 2 (респ. № 2) от с. Орлово.
Изображенията се различават по рисунъка на грозда, разположен централно,
който тук е под форма на триъгълник, с връх, насочен надолу, и по това, че сините осемлъчеви розети тук са две. Твърде вероятно е обр. № 1 и обр. № 2 да са
внесени от чужбина, оригинални брашовски, тъй като са доста ранни – средата
на 19‑ти век. Проучванията сочат, че точно тогава се появяват първите брашовски сандъци и те са били внасяни от Румъния.34 Възможно е въпросните
образци да са били закупени от Узунджовския панаир, който се е провеждал
в близост до тези две населени места. По това време (1858 г.) панаирът е бил в
разцвета си – един от най-големите в Османската империя. Там са се доставяли
стоки от цяла Европа.35
В с. Орлово бяха регистрирани други две сватбени ракли (обр. № 3 и № 4)
(респ. № 2, 3), които също поразително си приличат – на тъмнозелен фон са
изобразени стилизирани розово-кафяви рози. Двете ракли са с различни размери. Първата е от 1893 г., а втората – от 1900 г. Датите са изписани в долната
част на лицевото поле. Вероятно този модел е местен и е изработван в рамките
на поне едно десетилетие.
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По-късните образци от същото населено място (обр. № 5 и № 6) (респ. № 4,
3) са съответно от 1927‑ма и 1928‑ма г. При тях на кафяв фон са изобразени
множество вълнообразни линии, които също дават препратка към горянския
тип сватбени сандъци и стилизираното изображение на змия. В горната част
на лицевата страна има по един малък, семпъл цветен букет от рози, макове и
синя метличина, който е поставен отгоре като щампа. И на двата сандъка са
изписани имената на булките и годината на сватбата: „Тянка Ванчева – 1927 г.“
и „Нежка Ванева – 1928 г.“
Установи се, че в селата Пчеларово и Орлово сватбените ракли са битували
най-много до средата на 50‑те години на 20‑ти век. (респ. № 3) Както в останалите части на България, така и тук при по‑старите модели се е изписвала само
годината на сватбата или направата на сандъка. През 20‑те години тенденцията
е била към уголемяване размера на раклите, налага се кафявият модел с вълнообразните линии и вече се изписват не само годината на сватбата, но и името
на булката.
По сведения на респондент № 2, в с. Орлово до 1950 г. са работили фамилия
наследствени дърводелци, които изработвали и сватбени сандъци. Последният
бил Въко Жугала. Вероятно част от откритите образци (обр. № 3, 4, 5, 6) в селото са дело на тази фамилия местни занаятчии.
Сред българите мюсюлмани брашовските сватбени ракли били известни
и с наименованието „маджар сандъци“36. Показателни за това са текстовете на
фолклорните песни:
Ага ми дойдат, майчинко,
хожене от джумаене,
сафтене от медресене,
ти да ми, майчо, отвориш
моено маджар сандъци
и да ми, майчо, извадиш
моено тьонко дарие.37
При тази конфесионална група изследването регистрира два типа сватбени ракли, които съответно са се изработвали в селата Леска и Жълтуша. Характерно при тях е, че сандъците са били винаги по два еднакви, чифт. (респ.
№ 5, 6)
Образците, изработени в с. Леска, общ. Мадан (обр. № 7) (респ. № 5) са от
1972 г. Лицевата страна е разделена на две живописни полета (филунги), рамкирани с вълнообразни линии. Мотивите са флорални, разположени върху
зелен и червен фон. Централно място и в двете полета заема символ, оцветен
в синьо, който представлява 4‑листна цветна основа с един пети, ромбоиден,
стърчащ вертикално нагоре венчелист. Същият тип сватбени ракли са характерни и за региона на Златоград и могат да се видят в експозицията на местния
етнографски музей, както и в по‑ранен вариант в експозицията на РИМ – Кърджали (обр. № 8).
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Сандъците от с. Жълтуша, общ. Ардино (обр. № 9) (респ. № 6) са от 1969 г.
Стрували са скъпо за времето си – 50 лв. двата. Образците, изработвани в с.
Жълтуша, са доста характерни. Във фонда и експозицията на РИМ – Кърджали се пазят още два такива от различни периоди (обр. № 10), които са почти
идентични с въпросния № 9. На лицевата страна, на зелен фон, са изобразени
кипариси, лалета, трилистници, гроздове, 6‑лъчеви звезди. Интересно е, че при
два от образците от този тип (№ 9 и № 10) върху цялото странично поле е изобразена 6‑лъчева вписана розета, символ, който е особено характерен за горянския тип ракли. Централно място върху лицевата страна заема фигура, която
представлява полувписана пирамида с основа четириъгълник. В мегалитната
култура и паметта на европейския фолклор пирамидата е символ на земята в
нейния майчин аспект, свързва се с двойствената идея за смъртта и безсмъртието, асоцииращи с Богинята – майка.38 Вероятно подобно послание носи и
централно разположеният символ в двете лицеви платна на обр. № 7, тъй като
ромбът също символизира плодородието и Богинята – майка.39
По сведения на респондент № 5, приложението на сватбените ракли при
българите мюсюлмани в този регион продължило със сигурност до 1978 – 79 г.
При хетеродоксните мюсюлмани от Източните Родопи сватбените ракли
били дар от бъдещите съпрузи и се подарявали преди сватбата като сватбен
нишан. (респ. № 7) Един ден преди сватбата годеникът носел сандъка и булчинската рокля на избраницата си. (респ. № 8) Заедно с него се дарявала и украсена
сватбена метла. (респ. № 9)
По-старите ракли, характерни за населението от тази конфесионална
група, са изработени с ламаринен обков. В украсата им определено се налага
геометричният орнамент – ромбове, триъгълници, кръгове. Интерес представлява обр. № 11 (респ. № 7). Сандъкът е от 1939 – 40 г. На зелено-кафяв фон са
изобразени множество жълти и червени триъгълници. Централно е разположен ромб, който се образува от пресичането на две широки сини ленти. Друг
образец (№ 12) (респ. № 10) от с. Звиница е от 1941 г. Върху него са изобразени
основно кръгове и подобия на ромбове. Цветовете са светлосин, тъмносин,
жълт и червен. Интересното в случая е, че сандъкът е бил направен с друга цел,
т. е. налице е преизползване. На страничното поле, под металната дръжка, ясно
се разчита надпис върху печат: „Горна Оряховица – захарна индустрия“.
Останалите образци, регистрирани при тази група от населението, са изработвани в периода от 1960‑та до 1972‑а г. и са от селата Нановица, Звиница
и Бащино: обр. № 13, 14, 15, 16, 17. (респ. № 7, 8, 9, 11, 12, 13) Поръчвани са за
изработка в гр. Кърджали и Крумовград.
Сандъците, правени в гр. Кърджали, са по‑цветни, основните мотиви от
украсата им са лалета – както стръкове, така и в саксии, рози, кипариси. При
един от образците от с. Звиница е налице отново вписана 6‑лъчева розета.
(обр. 16)
Раклите, изработвани в Крумовград, са кафяви с изображение на множество вълнообразни линии и съвсем схематично представени единични флорални мотиви или силно издължени цветни стръкове. Върху някои от тях в
четирите ъгъла на полето са изобразени ветриловидни символи.
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При ортодоксните мюсюлмани традицията повелява бъдещият свекър
или бащата на булката да поръчат сватбения сандък. (респ. № 14, 15) Бяха изследвани 4 образци от с. Стремци, общ. Кърджали, като първият е от 1950– 51 г.
(обр. № 18) (респ. № 14) и е изработен в гр. Кърджали. Вторият е от 1970 г. (респ.
№ 16) и е направен в с. Бойно, общ. Кърджали. Последните два (обр. № 19 и
№ 20) (респ. № 15) са от 1975 г., като единият е поръчан в гр. Кърджали, а другият – в гр. Хасково. По сведения на респондент № 15, последният дърводелец,
изработвал сватбени ракли в гр. Кърджали, имал работилница в района на Гробищния парк. И тук в орнаментиката доминират флоралните мотиви лале и
роза. Лалетата са поставени в саксия, розите са изобразени чрез щамповане.
При най-късно направените сандъци се наблюдават опростяване на украсата,
използване на блажни бои за нанасяне на рисунъка, както и подмяна на дървения материал с фазер (обр. № 19), характерен за изработването на съвременните мебели. Трябва да се отбележи, че за разлика от християнските сандъци,
тези на мюсюлманите нямат изписани имена на младоженците, нито година на
сватбата или направата на сандъка.
Като се обобщават резултатите от проучването, се налага следният извод:
Противно на мнението, че при този тип сватбени ракли изчезват знаците със
сакрално-апотропейно предназначение, характерни за по‑ранния тип горянска мебел,40 изследването констатира, че при образците, регистрирани в Източните Родопи, съществува приемственост на част от символите, срещащи се
при по‑старите горянски сватбени сандъци. Става въпрос за универсалните
соларни символи, като 6‑лъчевата вписана розета, трилистникът, кръгът и др.,
появявили се още през палеолита, получили широко разпространение през
бронзовата епоха и достигнали непроменени до материалната култура на българина през 19 – 20 век. Основните растителни орнаменти, които се разпознават, са лале, роза, кипарис, грозд (лоза). Често срещано е и силно стилизирано
зооморфно изображение на змия под формата на вълнообразна линия. При
хетеродоксните мюсюлмани са характерни геометричните фигури – триъгълник, ромб и др.
Грозд с лозница е изобразен върху два от християнските сандъци (обр.
№ 1 и № 2) централно, на лицевата страна. Макар и ненатрапчиви, гроздове се
разпознават и върху българо-мюсюлманските образци, изработвани в с. Жълтуша. (обр. № 9 и № 10) В народното приложно и изобразително изкуство лозата и гроздът символизират дървото на живота. Те заемат особено място при
разкриването на женския образ. В своята цялост комплексът олицетворява
плодородието, благосъстоянието, младостта, идеята за вечен живот.41 Гроздът
при обр. № 2 има форма на триъгълник, обърнат с върха надолу, което допълва
символиката на изображението. В езика на символите триъгълник с насочен
надолу връх олицетворява женското начало.42
Образът на змията може да се открие в начина на изписване на годината
на сватбата или в множеството вълнообразни линии, изрисувани по сандъците. (обр. № 1, № 5 и др.) В българската народна митология змията е символ
на плодородие, семейно здраве и щастие.43 Плодоносещата функция на змията
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се разпростира и върху човешката плодовитост. Свързва се с представата за
безсмъртие и дълговечност.44 Според някои изследователи на тракийската култура (Г. Мишев, който от своя страна цитира И. Венедиков), тези представи за
змията в българската митология имат тракийска основа.45
Наситени със символика, наследила тази на старите горянски ракли, са
сватбените сандъци на българите мюсюлмани, особено тези, изработвани в с.
Жълтуша (обр. № 9 и № 10). При тях се откриват 6‑лъчева вписана розета, трилистник, кипарис.
6‑лъчевата розета е соларен знак, един от най-ранните универсални символи.46 Слънчевите знаци са извънредно устойчиви в културата на различни
народи, между които траки, славяни, балти и много други. Тези изображения
имат магическа, отблъскваща и предпазна функция, както и магическа, продуцираща плодородие и плодовитост.47
Трилистникът е най-често срещаната фигура в орнаментиката на колони,
каменни плочи, метални токи и апликации от Плиска и Преслав, а така също и
в дърворезбата върху сандъка от Терачина48. Среща се и в българската църковна и домашна дърворезба от Средновековието и в по‑ново време. В християнството е израз на триединството на божията същност.49
Кипарисът е един от ботаническите видове, олицетворяващи дървото на
живота, световното дърво, което символизира космоса, държи в равновесие
вселената: корените му са в земята, короната в небесния свод, а стволът свързва небето със земята. 50 Той е символ и на жизненост и сексуална сила.51 Често
във фолклорните песни на българите мюсюлмани кипарисът се оприличава с
девойката:
…снажкана му са виеше
кайно стамбулска селвие52,
плиткине му са ройкаха
кайно во морено рибкине.53
Декоративен елемент в традиционното изкуство на много народи, той е
един от древните и популярни символи на безсмъртието. Вероятно в този смисъл трябва да се тълкува изображението му върху сватбените ракли на хетеродоксните мюсюлмани в Източните Родопи (обр. № 13) В изкуството на тази
конфесионална група у нас дървото е представено и в няколко релефни изображения, включени в украсата на тюрбето Демир баба.54
Освен кипариса, при образците на хетеродоксните мюсюлмани от региона интерес представляват най-вече изображенията на геометричните фигури
триъгълник, ромб и кръг. (обр. № 11, 12, 14) Според Л. Миков тези форми, плюс
квадрат и правоъгълник, имат най-широко приложение и в тъканната украса
на тази група от населението в Североизточна България.55
Ромбът от палеолита до наши дни е символ на женското начало в природата, свързва се със земното и женското плодородие – Богинята-майка. Обобщен
образ за благополучие и добро, той е част от символиката на сватбата и жен-
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ската обредност.56 Той е тясно свързан и със сватбените ритуали на хетеродоксните мюсюлмани. Например като покана за предстоящата сватба служат парченца от сватбените хлябове, нарязани в ромбовидна форма.57 При полагане на
къната булката трябва да седи на възглавница, избродирана с ромбове58 и т. н.
За тази група от населението триъгълникът и числото три са символ на
неразривното единство между Аллах, Мохамед и Али, както и на триадата раждане – живот – смърт.59
Според И. Георгиева, кръгът, кръглото пространство и моделираните
предмети в кръга са с богато семантично съдържание и обредно-магическа
функция. Върху кръглото пространство в обредната практика се моделират
основните символи на изобилие, плодородие, здраве, щастлив семеен живот,
победа над злото.60
Флоралните орнаменти роза и лале се срещат като изображение върху
сватбените ракли на всички конфесионални групи, включени в изследването.
Съотнасянето на булката с различни видове цветя е общославянско явление.
Цветята не символизират един строго установен статус – на девойката или на
семейната жена, а именно времето на излизане от първия и преди влизането
във втория. Най-ярък символ на този преход „мома-невеста“ е розата – въплъщение на красота, любов и съвършенство. Задължителен атрибут в моминската обредност, тя носи особено значение в сватбения празничен комплекс.61
Според вярване, произлязло от хадис и широко разпространено в ислямския
свят, първата роза е била червена и е поникнала от потта на Пророка Мохамед
по време на Ми’радж62. Поради тази причина мюсюлманите смятат червената
роза за свещена. В суфистката литература тя е символ на божествената слава и
на божественото безсмъртие. Древна легенда разказва, че Али възкръснал, за
да погребе собственото си тяло, след като издъхнал с букет рози в ръце, който
поискал от най-добрия си приятел.63
Лалето в народната представа е растение-апотропей. На Лазаров ден светецът идва обкичен с венци от черешови клонки, божо дърво, маточина, люляк
и лалета. А девойката, която е лазарувала, не може да бъде похитена от змей, защитена е от зли сили и може да очаква годежари.64 През 16‑ти век лалето се утвърждава като декоративен елемент в османското изкуство. През 18‑ти век то
се превръща в синоним на художествен стил, като в началото се е изобразявало
със закръглена, овална чашка, която през 19‑ти век се източва, издължава.65
Върху два от сандъците, от с. Звиница и с. Стремци (обр. № 14 и № 19), лалетата
са изобразени в саксии. Според Л. Миков и Хр. Вакарелски, тези орнаменти са
характерни за везбената украса на българските турци като цяло и са един от
отличителните £ белези от шевицата на българите християни.66
В заключение: Типичен продукт на българското приложно изкуство през
19 – 20 век, сватбените ракли тип „брашовски“ са особено красиви и романтични вещи. Базирайки се на вече представените данни, можем да заключим,
че те бележат трайно присъствие в сватбения ритуал на източнородопското
население чак до края на 70‑те години на 20‑ти век. В приложните изкуства
митологично-фолклорните напластявания пораждат „регистър“ от мотиви и

Растителна орнаментика върху сватбени ракли тип „Брашовски“...

385

символи, който се разработва дори когато семантиката му вече е избледняла
или забравена.67 При писаните сватбени ракли водеща роля в този регистър
имат растителните орнаменти. Чрез тях майсторът-занаятчия разказва за мирозданието и живота, за брака и семейството, за щастието и любовта, които се
свързват в семантична поредица и придават смисъл на човешкото съществуване. Тези прекрасни образци съхраняват в себе си както уюта и топлината на
отминалите патриархални времена, така и закодирана в символи информация,
разкриваща душевния мир и светоусещане на нашите предци, велико тайнство, в което всички бихме искали да бъдем посветени.
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РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН

Известия, книга 16, 2014

МЪНИСТЕНИ НАКИТИ – ТРАДИЦИОННИ И СЪВРЕМЕННИ.
СПЕЦИФИКА В ИЗТОЧНИТЕ РОДОПИ 19 – 20 ВЕК
Светла Михайлова
MANISTENI NAKITI – TRADITSIONNI I SAVREMENNI.
SPETSIFIKA V IZTOCHNITE RODOPI 19 – 20 VEK
BEAD JEWELRY – TRADITIONAL AND CONTEMPORARY.
SPECIFICS IN EASTERN RHODOPE – 19TH – 20TH CENTURY
Svetla Mihaylova
Abstract. The necessity of decoration was marked in historical aspect in the antiquity and it continues to
exist today, too. Since prehistoric times people have worn many different amulets and mascots, which give them
protection against various troubles and evils. These adornments contain beads with different forms and colors.
With their symbolism, aesthetic and protective function, they are integral part of the Bulgarian traditional wear.
The beady adornments are specific for the whole Bulgarian land. They show social, group, sexual, religious and
other types of appurtenance.
In the 19th and in the beginning of the 20th century, not only in women’s but also in men’s and children’s
clothing, along with the metallic jewels, appeared the beady trappings. They have rich geometric ornamentation –
rhombs, triangles, straight and zigzag lines and less floral and zoomorphic symbols. Unlike some other places, here
they were worn until the 50s – 60s of the 20th century.
Recent research shows that there are still villages in the Eastern Rhodope where old techniques and models
are stored and the elaboration of small bead adornments continues.

Предполага се, че изработката на мъниста е един от най-древните занаяти
в света. Археолозите смятат, че най-старите мъниста са три черупки от морска
мида на възраст между 90 и 100 хиляди години, открити в Израел и Алжир. Те
са използвани за гривна или огърлица заради равномерно пробитите отвори в
тях. Първите мъниста в историята на човечеството били изработени от кости и
зъби на животни, камъни, черупки на миди и мекотели, дърво, кехлибар, както
и други по‑лесни за пробиване материали. През Каменната ера човекът се научава да обработва далеч по‑твърдите скъпоценни и полускъпоценни камъни.
Доказателства са открити на много места по света. В Йерихон в слоеве на докерамичния неолит са намерени мъниста от малахит.1 Техническите достижения
в Чатал Хююк, един от първите известни градове в историята (датира от 9 000 г.
пр. Хр.), са смайващи. Хората полирали огледало от обсидиан (твърдо вулканично стъкло), без да го надраскат, пробивали дупки в каменни мъниста (вкл.
и обсидиан), толкова малки, че е трудно да се открие съвременна желязна игла,
която би могла да ги пробие, разтопявали мед и олово.2 Най-ранната находка
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на цветни нишки, също от Чатал Хююк (нач. на 6 хил. пр. Хр.), представлява
следа от червено боядисана връв, на която били нанизани няколко мъниста.3
При Варна от енеолита (медната епоха) е открито най-старото златно съкровище на света, обозначено като първото обработено злато на човечеството – 5
хил. пр. Хр. Освен медните и златни изделия, между които и 31 броя златни
мъниста, са открити и такива от ювелирни материали и биообекти, украшения
от черупки на безгръбначни животни, амулети от кост, скали и др. От същия
период е и некрополът при Дуранкулак, Добричко. В посочените некрополи
са открити пробити и фасетирани с около 20‑на стени карнеолови мъниста с
биконична форма – може би едни от първите сложни фасетирания в света.4 В
Древен Египет от периода на I династия са открити украшения от скъпоценни
минерали, златни гривни и амулети, украсени с аметист, лазурит и тюркиз, но
мъниста с тези минерали са познати и от додинастичния период (4 хил. пр.
Хр.).5
В днешните Източни Родопи откритите при археологически разкопки мъниста ни връщат назад във времето. При проучване на неолитното селище в
центъра на днешния град Кърджали сред находките са и множество украшения, допълващи облеклото – гривни, амулети от седеф, кост, зелен яспис, огърлици, нанизани от глинени, костни, дървени, мраморни мъниста и черупки от
речни и морски охлюви.6 При проучване на артефакти от праисторическото
селище Орлово, Хасковско, (с неолитна и халколитна възраст) са намерени мъниста със синьо-зелен цвят. Установено е, че са от тюркоаз (тюркиз). Това е
първото и най-ранно съобщение за находка на тази суровина в Югоизточна
Европа. Тези мъниста, както и многото тюркоазени заготовки, са доказателство за наличието на праисторическа работилница. Наред с халколитната, за
минерали и скални артефакти от Седларе, Момчилградско, това е втората такава, открита в богатия на минерали район Източни Родопи.7
През всичките епохи мъниста от различни материали, цветове и форми
съпровождат украшенията на хората. През Средновековието броят на стъклените се увеличава. Според Ж. Въжарова намерените голям брой мъниста от
стъкло по тила на черепите (Градешница, Врачанско и Южна България) вероятно са били пришити към женско покривало за глава. За последното предположение тя търси етнографски паралел в забрадката „сокай“, обшита с мъниста, характерна за славянската племенна група.8 В най-ранната си история
славяните имат опит в използването на мед, сребро и бронз за украшения. За
огърлици характерно било обработването на полускъпоценни камъни, планински кристал и кварц, използвали и многоцветни стъклени мъниста.9
Според Д. Аладжов много от откритите мъниста в некропола край с. Любеново, Хасковско, са били пришити към диадеми и шапки. Според М. Николова тези около черепите произхождат от шапка, най-вероятно за невестинско
забраждане – „каица“, като е възможно характерната за нея бродерия да е изместена впоследствие от мъниста. Функцията на каицата е да покрива главата
и плитките на жената в детеродна възраст с цел предпазване от зловредни въздействия, причинени по магически начин. Каицата не може да бъде свързана
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със славяните, коренно се отличава от характерния за тях луб, така че тя се
свързва с културното наследство на прабългарите. За намерените мъниста в
некрополите от 8 – 9 в. се предполага, че са зашивани за украса към облеклото.
Вероятно женска дреха са украсявали и стъклените мъниста с железни телчета
за прикрепване от с. Мишевско, Кърджалийско, намерени върху гръден кош в
средновековен гроб.10
Най-широко използваният накит за украса на шията и гърдите са огърлиците, комплектовани от разнообразни по форма и материал мъниста и висулки. Нанизите били съставени от стъклени мъниста с добавени и метални
елементи – мъниста, висулки, медальони или монети, които придавали на украшението определен акцент.11 През Средновековието мънистените огърлици
са разнообразни по форма и цветове – безцветно, синьо, зелено, жълто, тъмночервено и кафяво стъкло или карнеол. Преобладават такива с много малки
размери, т. нар. „синци“, понякога съчетани и с по‑едри и раковини. Широкото
разпространение на огърлици от стъклени мъниста в голям хронологически
диапазон е засвидетелствано с материали от много проучени средновековни
некрополи. Въз основа на откритите находки в некропола край Симеоновград,
К. Капелкова достига до извода, че прищипнатите и с релефна украса мъниста
са употребявани до 11 в., както и че появата на синците не е по‑рано от 10 в.12
Според М. Люнчева огърлиците в Южна България често са носени на повече от
един, до 7 – 8 наниза. При някои мънистата са съчетани с метални кухи сфери,
капковидни и фуниевидни висулки, бронзови кръстчета или пробити монети.
Масово разпространени са нанизите от ситни черни и червени мъниста. Прищипнатите и със златисто или сребристо покритие изчезват след края на 11 в.,
а тези от зелено стъкло не са носени след средата на 12 в.13 Торквите преминават в гердани от мъниста, а османците въвеждат нанизите от монети. Според
австрийски пътешественик невестите поставяли върху себе си цялото имане,
с което разполагат, с цел да привлекат женихи. Тази тенденция се запазва в народното облекло до 20 в.14
В редица родопски села през 19 и началото на 20 в. употребата на мънистени накити е силно застъпена като допълнение към женското традиционното
облекло, но се срещат такива за деца и мъже. Според И. Стефанов женските
мънистени нанизи ни връщат към облеклото на Аспаруховите прабългари и са
остатък от тяхната култура.15
Произходът на думата монисто е старобългарски, със значение пробито
зърно от цветно стъкло, кехлибар и др., за броеница или накит.16 Н. Геров в
речника си добавя вариантите манъсто, манисто, монисто, прониз, буси.17
В Родопите мънистените украшения са наричани и „синцени“. Думата синци
(синец) – мъниста, е с предполагаем български произход.18
Истинският разцвет на изработката на мъниста и бижута от стъкло в Европа настъпва през средните векове (5– 15 в.) с венецианските майстори и техните стъклени мъниста милефиори (буквално „хиляди цветя“). През 14 в. в
Бохемия (дн. Чехия) започва производството, първоначално в малки работилнички, а по‑късно в цехове и фабрики на висококачествени мъниста от чешки
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кристал. По време на голямата индустриална революция, втората половина на
18 и първата половина на 19 в., са разработени машини за пресоване, изрязване
и фасетиране, които позволяват евтино масово производство на стъклени и
кристални мъниста.19 По пътя на търговията те достигат до Африка и Америка. Това се доказва при изследвания на откритото високо съдържание на арсен,
характерно за манифактурното производство. Следователно може да се направи изводът, че те са доставяни от едни и същи центрове в Европа, където окисите на арсена са традиционно добавяни в процеса на производство на стъкло
с цел промяна точката на топене, твърдостта и като рафиниращи агенти, които
изгонват въздуха или прибавят цвят.20
В началото на 19 в. търговията в България се засилва, за което свидетелстват многото панаири и пазари, които стават центрове за разпространение на
новостите. На най-големия панаир в Узунджово пристигали търговци от Румъния, Русия, Австрия, Германия, Персия, Египет и др. страни и носели най-новите фабрично произведени стоки. В Източните Родопи панаири са провеждани
в 17 селища (Ивайловградско, Кърджалийско, Крумовградско), където амбулантните търговци предлагали манифактурни, галантерийни, кинкалерийни и
бакалски стоки.21
В България през 19 – 20 в. мъниста са внасяни от Западна Европа, предимно
Германия и Австрия. Намирали се по пазарите в големи количества, на достъпни цени. Като се добави фактът, че украшенията от мъниста не са занаятчийско
производство, а домашен занаят и всяка жена или момиче могат сами да си ги
изработят, това води до широкото им разпространение.22 Функцията на този
вид накити е преди всичко предпазна, против уроки и зли сили, а едновременно с това – допълваща, за украса, за постигане по‑голямо разнообразие на костюма и естетическо въздействие. Според фолклорните представи човешкото
тяло се възприема като система с център и периферия, които непрекъснатото
са подложени на различни външни влияния. Чрез облеклото и аксесоарите се
осъществява максимална защита на периферните зони – ръце, крака, кръст,
пазва, глава. Тези места, осъзнавани като гранични между човека и заобикалящия го свят, са максимално застрашени и именно там е съсредоточена апотропейната употреба на мъниста и бродерия, характерни за цялото българско
землище.23
Още в древността се локализират специално маркираните точки на трите
важни зони в човешкото тяло: глава, торс и крака. В индоевропейските митологични представи накитите маркират зоните на тялото вертикално, според
съответствието им на устройството на света. Асоциират се с различни дейности и качества: главата – с мисленето и говоренето, торсът – с енергията и
силата, долницата – с апетита и сексуалността. Главата е мястото, в което се
концентрира жизнена сила и енергия. Шията и раменете са едни от най-знаково натоварените зони на тялото и най-лесно засягаеми и нарушими. С не
по‑малко символична значимост се отличават ръката и частите й – китка, свивка и раменна област. Кръстът се явява пазител на долната част на тялото, място
на оплодителните сили.24
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Като се обобщят сведенията от фолклора, историческите извори и множеството археологически доказателства, осмислянето на мястото и ролята на
мънистените украшенията като неотменно апотропейно средство се натоварва
с особена знаковост, символика, цветове и естетическо въздействие.
През 19 в. накитите в Източните Родопи, наричани най-често „гиздила“, са
носени и от българките християнки, и от българките мюсюлманки. Те са общи
по форма, начин и място на носене, по‑съществена е разликата в начина на
производство. Повечето от украшенията за главата, шията и гърдите, ръцете
и кръста на българката християнка са произведения на златарския занаят и
по‑малко мънистени, докато при българката мюсюлманка в повечето случаи, и
особено в ежедневното облекло, са нанизани от мъниста. Общото в накитите
и на двете верски групи е свидетелство за далечната общност на местното българско население, като се има предвид ролята на родово-племенните отличия
в древността.25 Украшенията на българката християнка са гердани – тънки и
обли, везани от синци, обеци от златни махмуди, гривни от синци или сребърни, нанизи от пендари26, пафти с мънистени колани27, косичници с мъниста и
парички, игли за забраждане, различни „трепушки“, подбрадници и др., които
са предимно метални. При българката мюсюлманка накитите „муска“, „топ“,
„колчета“, „рогове“ и др. са главно мънистени. За еднаквите накити и на двете
групи красноречиво говорят честите случаи, когато българките мюсюлманки
купуват от българките християнки украшения, които те вече не носят.28
Ст. Шишков споменава, че в началото на 20 в. металните накити у българите мюсюлмани стават повече и по‑разнообразни, при това са запазени самобитността и типичността им. Момичетата и младите булки носят накитите си
и в делнични дни, и по работа, когато са по нивите. На главите си носят кръгли
сребърни с шарки плочици, наричани,,тепелици“, с висулки и разноцветни мъниста. Гърдите си окичват със сребърни игли – сбор сребърни верижки със
стъклени мъниста, а така също и нанизи от златни монети. На кръста върху
пояса и престилката носят сребърни чепрази, също с шарки, а на ръцете си –
гривни и сребърни пръстени с червени или алени камъчета, възпяти в песните
като „канташи“ (кръвен камък). Такива са накитите и у българите християни,
но почти навсякъде повечето са изоставени.29
Празничната украса за глава включва: тепелик, игла за коса, косичници,
надушници, прочелници, обеци, кърпа за глава и триъгълен амулет със свещени текстове. Те са колоритът на ритуала, носят се задължително, не се свалят
или забравят без основание. С течение на времето промяна настъпва във функционалността на украшенията за глава. Тежките сребърни тепелици се заменят
с по‑лек накит, който продължава да има същото предназначение и форма. Неизменни остават обаче съчетанията от мъниста, монети и верижки, издаващи
приятен и мелодичен звук при движение. Накитите представляват магически
предмети, които предпазват от външния свят и враждебните зли сили, символно предпазват вътрешното пространство на човека от външното и чуждото.
Украшенията лекуват от болест, избавят от зли влияния, помагат при раждане,
женитба и смърт.30
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В Източните Родопи момичетата поставяли на главите си цилиндрична
или конусовидна червена шапчица с множество мънистени украшения и металически накити31, сплитали косите си на много плитки, винаги нечетен брой
(5‑7‑9‑11), прибавяли наставена коса или дълги тежки косичници от черни
гайтани, ширити и конски косми, отрупани с пари, мъниста, охлювчета и монети.32 Сплитането на косата по този начин в Източните и Средните Родопи се
запазва до средата на 20 в. За да не се разпиляват сплетените „от рамо до рамо
плитки“, се пронизват напречно със сини синци, съшиват се с „мартеница“,
„байница“ (бяла и червена прежда), също със сини маниста – „байници“.33 С
названието „байница“ се наричат и нанизите с едри мъниста, които участват в
направата на накита „плитка“. Той е съставен от съединени помежду хоризонтални мънистени и монетни нанизи, към които са прикачени висулки, също от
монети и мъниста. „Плитката“ се прикрепя в хоризонтално положение към естествените плитки, като ги прикрива. При малоазийските българки, преселени
в Източните Родопи, плитките на момичетата се съединяват с „наплетник“ –
усукан червен конец, обнизан с „байници“ – едри мъниста и синци. В краищата
също се поставят нанизани на висулки – „байници“.34
Най-много красота е събрана около главата на момата. Тестемелът е повдигнат с изкусно направена „чучка“ с цял наниз сребърни парички над челото,
а до ушите се спущат „хунди“ от разноцветни мъниста.35 Българките християнки, преселнички от с. Сачанли, също богато украсявали главата си. Те носели
накити като „треперушки“ – наниз от няколко реда сребърни пари, и много
мъниста, т. нар. „зюмбюлчета“, завършващи с „майка“ – кукичката за забождане.36 След сватбата върху косата на младата невеста се провесвали три реда
нанизи от охлюви, синци и кичила, наречени „плитки“. Същото название има и
прическата на българката мюсюлманка в с. Жълтуша, Ардинско, направена от
множеството малки плитки, събрани на гърба чрез „плитка“ от мъниста и монети, удължени с вълнена прежда – „крае“.37 „Плитката“, направена предимно
от вълнена прежда, е от по‑късно време и замества сложната „байница“. Тази
промяна настъпва по‑рано при българките християнки, докато българките
мюсюлманки запазват до много по‑късен етап и начина на сплитане на косата,
и мънистените украшения за глава.38
Най-разпространената кърпа за забраждане в Източните Родопи (Ивайловградско, Крумовградско, Ардинско, Момчилградско) – „тестемел“, се прикрепва към главата с множество мънистени накити, „лулички“, „китки“, „лепетарчета“. От нач. на 20 в. тестемелът се изоставя и забраждането се осъществява с фабрична забрадка или с тънка бяла кърпа – „струнка“, украсена с характерното украшение за глава „вилка“ – ръчно изработена от мъниста, цветни
конци и сламки. Момите-главеници и невестите в с. Егрек, Крумовградско,
в края на 19 в. носят шапки, украсени с мъниста, монети и везмо, наричани
„жаби с петълки“, „хал с подписала“ и „пуле“. Отгоре българката мюсюлманка
забражда „дюлбен с чапраз“ (релефна метална пластинка с две срещуположни
кукички).39
През разглеждания период българското население, останало в пограничните гръцки села и градовете (Димотика, Комотини, Александруполи, Ксанти),

Мънистени накити – традиционни и съвременни...

399

също носи мънистени украшения. Образците от края на 19 и нач. на 20 в., изложени в експозицията на музея в Димотика, са сходни с родопските. В с. Габрово, Ксантийско, на по‑ранен етап жените също забраждали бели „тестемели“.
Под тестемела старите слагали плитко фесче, а момите – малка прилепнала
шапчица от басма – „шепчинка“, зекрепена за шията с подбрадник – „подгъарла“ от нанизани мъниста – „лескави синце“, назад с връзки – „въарвички“,
които стягат плитките да стоят по средата отзад. След изхвърлянето на тестемела през лятото носели „дюлбен“ – бяла тънка памучна кърпа, която се слага и
закрепва, както тестемела, отпред с бели мъниста – „синце“, а отзад – с нанизи
от бели мъниста. Момите и младите жени в Габрово се разкрасявали с обеци –
„ушнице“, рядко сребърни, най-често златни „алтъан“, с огърлици от 5 – 6 реда
мъниста – „синце“, гривна или гривни – „бележек“, („бележеци“).40
Особено богато украсени с мъниста са шията и пазвата на родопчанките.
Мънистените накитите са неразделен елемент от женската носия, независимо
от възрастовото и семейното положение. Българката мюсюлманка към мънистените гердани, наредени в няколко реда, добавя метални „муски“ и „калеми“
с релефна украса, които запълват пазвата £. В с. Егрек синцените гердани се
носят в няколко реда: „кюстеците“ са нанизани от ситни цветни мъниста; „синците“ са от кехлибар и мъниста; „ситният гердан“ е изработен от ситни мъниста. В с. Жълтуша, Ардинско, пазвата е украсена с мънистен гердан „синци“,
съставен от три части: „очинкин гердан“, „върчичка“ и „рехки“.41 В Ардинско
жените носели и накити, наречени „тумбал“ („тумбалки“) – топки от ситни мъниста, а в Златоградско – „гердане“ – дълги като дренки мъниста.42 С много
фантазия и творчество са оформени герданите, направени от стотици разноцветни мъниста. С различни наименования, характерни за отделните населени
места в Източните Родопи, те са любими накити, носени в делник и празник
от моми и невести. Мънистените нанизи особено изобилстват в костюма на
младата невеста, като покриват почти изцяло шията и гърдите £.43 Изключително пъстра и богата е мънистената украса на булчинския костюм. Сватбената китка, направена от босилек или чемшир, се украсявала с пари, добавяли
се „гиздила“ като пръстен, златен или сребърен, обеци, гердани, синджир за
глава, за коса, пръстен с четири халкички, гердан от ситни мъниста, сребърна
триъгълна муска, колан, гривна.44
Накитите, носени по ръцете, са гривни и пръстени. Мъниста и шевици
украсяват ръкавите на родопските носии.45 В празничната си премяна българките християнки носят различни по форма, материал и техника гривни – „пиринчени“, „трънкаливи“, „гривни с бумбари“ – отворени, „гривни с кукучки“ –
сътавени от плочки, а българките мюсюлманки носят едноредни мънистени
„бележки“. Пръстени носят и двете верски групи, без установена украса и
форма, при това сравнително рядко.46 Названието на мънистените гривни в с.
Габрово, Ксантийско „бележек“, („бележеци“)47, е сходно с това в с. Егрек, Крумовградско, където и до днес наричат мънистените гривни „белезик“. [инф. 1]
Мънистените колани се появяват по‑късно, през 20 в., и се изработват до
40‑те години на века. Те са „нова мода“ за годеници и булки. Тяхната поява е
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естествен резултат от разпадането на занаятчийството и социално-икономическите промени в края на 19 и нач. на 20 в. Намаляването на производството на
металически колани и украшения налага появата на новите, домашно произведени, по‑евтини и достъпни за всички мънистени накити.48 Синцените колани
са с метални пафти49 или с кукички за закопчаване, закрепени върху платнената основа на колана. (обр. № 1)
Религията е дала отражение главно върху орнаментиката, влияние са оказали както християнската, така и мюсюлманската. Потвърждение са сцените
и знаците, изобразени или гравирани по украшенията, характерни и за двете религии. Различията в начина на производство и използвания материал се
обясняват с нееднаквите темпове на икономическо и културно развитие. При
българите мюсюлмани консерватизмът и религията косвено се проявяват и
в културата им, с примитивността на формата и леснодостъпността на материала.50 Във времето след ислямизацията в много Източнородопски селища
традиционната носия получава ориенталско влияние, появяват се фереджето
и шалварите, белег на ислямска религиозна принадлежност. Според М. Николчовска чрез фереджето и мънистените накити, носени задължително на шията,
пазвата и китките на ръцете, се извършвало отклонението в женското народно
облекло от неговата българска етническа специфика. Населението в Източните Родопите единствено е запазило със своята езическа древност предпазните
муски и амулети против уроки и магии. В сила е древното схващане за предпазната способност на червения конец и сините мъниста, а в миналото добавяли
чесън, дюлево клонче, черен трън и др. в направата на амулети, съпровождащи момичето и жената през целия им живот. С амулети закичвали и детските
шапки и коси. Ислямизацията и асимилацията на родопското население през
османското владичество до голяма степен унищожават християнската обредна система, но не успяват да се справят с устойчивата езическа обредност и
политеистични схващания. До 50 – 60‑те год. на 20 в. езичеството е доминиращо в светогледа на родопчани, християни и мюсюлмани.51 Според вярванията урочасват не само хора, но и животни, плодни дървета, хубави посеви. За
да се избегнат уроките, зашивали по дрехите или върху шапчиците на децата
сини „бонджуци“ (големи сини мъниста). Ако някой от тях се пукне, детето е
било урочасано, но уроките са отишли на бонджука.52 Турското население в
Източните Родопи (ортодоксни мюсюлмани) против уроки прави т. нар. „назар
боджук“ – нанизани сини, бели и жълти дребнички мъниста, триъгълно синьо мънисто и други неща против уроки, закрепени върху детската шапчица.
Жените носят мънистени гердани, нанизи от по‑едри мъниста, а булките по
ръцете си слагат безброй гривни от сребро, мъниста и пръстени. В чеиза на
булката имало и 20 най-разнообразни „саат кесеси“ (кесийки за часовници),
изплетени от мъниста и подарявани на сватбата от булката на роднини.53 Синците присъстват в амулетите и на хетеродоксните мюсюлмани – за новородени, домашни животни, върху фесчетата на момченцата за ритуала обрязване,
за булки, бременни, бездетни и по‑млади омъжени жени. Важно място заемат
голямото синьо мънисто, ситните сини мъниста, нанизани на червен конец,
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множеството нанизи от разноцветни мъниста, съчетани със сребърни парички
и др. средства против уроки, с цел предпазване от „чуждо око“ и отбиване на
„лоши“ погледи.54 С предпазна функция децата носели и гривнички от сини,
черни или червени синци. Българите мюсюлмани в с. Егрек против уроки за
бебетата правели „триъгълна муска“ – „топина“ от разноцветни мъниста. Закачвали я през шията и ръчичката на детето. [инф. № 2]
В мъжкото облекло от мъниста са аксесоарите „кюстеци“ – верижки за часовници55, украсите по овчарските торби56 и чантите за гайди.
В богатата орнаментика на родопските носиите и украшения на българката
мюсюлманка преобладават кривите линии, зигзаговидни и усукани57, геометричната украса с ромбове, триъгълници, квадрати, правоъгълници, многоъгълници58, по‑редки са растителните и зооморфните мотиви, предимно върху
колани от мъниста.59 (обр. № 1)
Геометричните образци са единствените, чиято употреба е наслоявана през
вековете. Те са считани за старинни, произлизащи от изкуството на неолита.60
Минават през различни култури и достигат до наши дни. Най-често срещаните
геометрични орнаменти в родопските мънистени украшения са триъгълник,
ромб, ромб с точка – „очинко“ („оченцата“ пазят от уроки) и зигзаобразни линии. Триъгълникът насочен с върха надолу е древен културен знак за „женското начало“.61 Разпространен и често срещан е и в славянската художествена
традиция.62 Символизмът на триъгълника е свързан с числото 3 и се разглежда
в съответствие с отношенията му с другите геометрични фигури. В символен
аспект човекът отговаря на правоъгълен триъгълник, получен от разделен на
две равностранен триъгълник. Насочен с върха нагоре, той олицетворява Огъня и Мъжкия принцип, а с върха надолу – Женския принцип и Водата.63 Според славянската обредна система култът към Майката Земя графично се обозначава чрез нашиването на квадрати или ромбове по поясите на момите. Фигурите представляват нива, алегория на женската утроба. Ако в тях има вписан
кръст, то земята е „изорана“, „готова за посев“, щом са прибавени точки, то тя
е „засята със семе“.64 (обр. № 3) В древните представи ромбът е и соларен знак,
а по‑късно се преосмисля като знак за селищна, полово-възрастова, семейна
или обредна принадлежност.65 Пътят на развитие и преосмисляне на ромба е
дълъг. От палеолита досега е символ на женското начало в природата, земното
и женското плодородие, на Богинята-майка, като достига до обобщен символ
на добро и благополучие.66
Традиционно мънистото се използва за предпазване от уроки във всички
обреди, свързани с преход, плодородие и здраве. Символиката му е изградена
от свързването в едно на материал, форма и цвят. Стъклото се свързва с неорганичната материя, с минерала, със земята. Земята е символ на живота и мъдростта. Стъклото носи със себе си светлина, хармония и ред. Кръглата формата
на мънисто е усвоеното пространство, сигурност, жизненост, здраве, успех и
благополучие.67
Показател в осмислянето на защитната функция на мънистените накити
са и цветовете. Описани с епитетите „шарен, пъстър, син, бял, черен, зелен“,
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като освен цветови се посочва и количествен определител – „много, отрупано“
с „гердан, наниз“. В родопските мънистени накити, освен изброените цветове, присъстват червен, жълт и оранжев. Според учението за цветовете всеки
един от 7‑те основни има собствена честота на трептене, която стимулира различните органи и функции на организма. Важно място в родопските украшения заемат мънистата със син цвят. Той притежава собствена магическа сила,
предпазва от уроки и зли очи, в него погледът сякаш потъва и се губи в безкрайността. Сини са небето и водата, които носят в себе си плодовитостта и
пречистващата сила. Червеният цвят е на огъня, кръвта, чувствата, страстите
и емоциите. Предизвиква усещане за радост, енергия, емоционалност, сила и
топлота. Зеленият цвят е на природата, растежа и възраждането. В Исляма е
цветът и на познанието и на Пророка Мохамед. Жълтият цвят е на слънцето,
светлината, златото и магическите способности. Багра на вечността и своеобразен двигател на силата и младостта. Оранжевият цвят е топъл и енергизиращ, олицетворяващ здраве, индивидуалност, самоувереност и обновление.
Белият цвят е на прехода, на светлината и девствената белота, на съвършенството, хармонията и чистотата. Черният цвят е абсорбиращ, поглъщащ и задържащ. Черното е присъствието на другия свят и на отсъствието, ако нещо го
няма, не може да му се навреди.68
В Източните Родопи все още има села, където по запазени стари техники
и модели продължава изработването на мънистени накити. В с. Егрек правят
шарени гердани, гривни и „топини“ от стотици цветни мъниста със запазени
геометрични мотиви и вярване, че „мънистата пазят от всичко лошо“. Румяна Чаушева изработва мънистени гердани. Тя споделя: „Техниката и моделът
са наследство от прабаба ми. Схемата и цветовете са в главата ми, не ползвам
скици. Нанизвам мънистата и ги вплитам с игла. Централен мотив в украсата
на огърлието са триъгълниците, 33 на брой. (обр. № 2) Основни цветове са син,
червен, зелен, жълт, черен, допълнителни – бял, светлозелен и розов. Преди купувах мъниста от София, а сега – от пазара в Димитровград. През последните
една-две години по поръчка съм направила към 200 гердана, поръчват ги момичетата, младите булки и възрастните жени“. [инф. № 3] Дарина Пересьова, от
същото село, прави мънистени гривни – „белезик“ и „топини“ – амулети за автомобили. Гривните изработва, като нанизва мънистата с малка игла на здрав
конец и след това ги плете на една кука. Украсата е геометрична – ромб, ромб
с точка, триъгълник и линии, описващи кръстчета. (обр. № 3) „Топината“ е с
триъгълна форма и висулки, изплита се с две игли. Прави се по скица и чертеж,
за да се изпише марката на автомобила. (обр. № 4) [инф. № 1] Мънистени гердани и гривни изработва и Юлия Чаушева от с. Еньовче, Ардинско. Моделите и
техниките е наследила от дядо си, който бил майстор на мънистени накити в с.
Падина, Ардинско. (обр. № 5) За кръглите гердани – „върчички“, с основен мотив „очинко“ (ромб с точка), нанизва мънистата и след това ги изплита на една
кука. (обр. № 6) Плоските изработва чрез вплитане с игла. (обр. № 7) [инф. № 4]
Проучването констатира, че съвременните родопски мънистени украшения са проява на местна традиция, обогатена с нови форми и идеи. Техниките
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за изработване са същите като в миналото: низане и плетене на една кука; везане; низане и изплитане с игла. Символите на цветовете и орнаментиката са
поизбледнели, но естетическите композиции и вярването, че „мънистата пазят
от зло“, са запазена дълголетна традиция. Мънистото има важно място в народната култура на родопчани. Символизира безкрайността и вечността, защитеността и плодовитостта, пази магически притежателите си. Силно застъпената употреба на мънистени накити през 19 и нач. на 20 в. в някои родопски
селища, населени с българи мюсюлмани, се дължи на стремежа на жената да се
кичи, за да бъде харесвана и предпочитана от мъжа. Консервативният начин на
живот и религията задържат културното и икономическото развитие на тази
конфесионална група. Особеностите на историческото и социалното развитие
влияят на динамиката на отмиране на традиционното облекло. Новото и модерното навлизат по‑трудно, с по‑бавни темпове, а това води до съхраняването
на традиционните народни носии и накити до средата на 20 в. Подхранвана от
великолепието и многообразието на автентичните образци, и до днес в Родопите е съхранена традицията да се изработват и носят мънистени украшения.
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РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН

Известия, книга 16, 2014

MUSEUMS AS ESSENTIAL COMPONENT OF CULTURAL TOURISM
DEVELOPMENT AT THE LEVEL OF TOURIST DESTINATIONS
Mirela Mazilu
Chircu Donita
Sorina Mataca
МУЗЕИТЕ КАТО СЪЩЕСТВЕН КОМПОНЕНТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА
КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ НА НИВО ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕСТИНАЦИИ
Мирела Мазилу
Чирку Дойнита
Сорина Матака
Резюме. Музеите, които са един от най-важните компоненти на културата, са в непрекъсната,
динамична трансформация, осъществявана заедно с цялата общност, към която те принадлежат.
Също така музеят е един от най-важните културни паметници, като заедно с градовете, църквите
и замъците той определя движението на потребителите към туристическите атракции, представлявани от него в други градове и държави.
Вярваме, че музеят Железни врати (Iron Gates Museum), разположен в Дробета Турну Северин, е
бил и продължава да бъде сред най-атрактивните туристически забележителности на дестинацията Мехединти, която представлява два свята, обединени в един: вътрешният, който принадлежи на
специалистите (от различни музеи) и външният, който принадлежи на туристите, посетителите,
които идват по една или друга причина.
Фактът, че музеят знае как да комуникира с всеки един от двата свята и най-вече самата комуникация между двата свята поражда успеха на тази институция.
По-този начин възникват два въпроса, които имат решаваща роля за успеха на институцията.
Първият е: В каква степен музеят е интегриран в дейността на обществото и в каква степен той
иска да бъде интегриран?, а Вторият: Коя е целевата аудитория на музея?, тоест трябва ли той да
бъде адресиран единствено към елита или трябва да се мисли за образователните му функции и особено за знанието.
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Introduction
Regarding this delicate subject, we consider very important the answer to the 2
questions asked in the beginning, in the article abstract, questions that have a decisive
role in the level of the success of the respective institution: the level of the museum
integration into the life of the respective community, how much the museum wants
to integrate into the respective community; the second question refers to the target
public of the museum: museums wish to address only to some elites or are thinking
about the educational and knowledge purposes of the museum.
Regarding the relation with the community to which the museum belongs, the
museum is declared a cultural institution at the service of society according to Law
no. 311 from July 8, 2003. „The museum collects, preserves, restores, communicates
and exhibits for the purpose of knowledge, education and recreation, material and
spiritual evidence of the existence and the evolution of the human communities, as
well as of the environment.“
Thus, there are three very important elements included in this definition that
should raise awareness and towards which we wish to draw the attention, briefly: the
museum is at the service of society; the museum communicates; the museum presents
the evolution of human communities.
If the museum is at the service of society, it must be opened for the community, allow a less restrictive access, especially for a tourist destination like Romania.
A museum research would rapidly show which the months of maximum traffic and
the ones of minimum traffic are, and the working hours could be shaped according
to the results of the research, by complying with the labour legislation. The earning
presented in the picture is a great one, besides the obvious additional earnings gained
by the museum.
The museum must communicate. The fact that the Romanian museums communicate very little or nothing at all is obvious, unfortunately. At the same time, the
ways used by the Romanian museums to communicate with the community it belongs to are usually very reduced in terms of quantity and isolated (in time!). I believe
that the permanent communication of a museum on all the available channels with
various market segments is essential for the cultural level of the community and for
the presence in the city life. Thus, I am sure that a very efficient way to communicate
is the pre-university education, without excluding the higher education institutions,
taking into account the teenager“s formation period. I think that it is much easier to
present the evolution of the local community, as an uninvolved „witness“, than the
museum“s relation with the local community. Any tourist destination comprises a
triangle, the local public authority, the museum, the private tourism sector, which collaborate in order to increase the tourist traffic, the tourism revenues, etc. A possible
motivation of the museum“s attitude towards the public is set forth by the same Law
no. 311 from July 8, 2003, mentioning three main functions of the museum, among
which the one potentially related to the community, meaning „knowledge, education
and recreation“. The museum, in general, aims at three main objectives related to the
community:
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1. reaching a certain number of visitors; An example would be the last year“s
data before rehabilitation and the data related to the three departments: the Art Museum, the Iron Gates Hydropower Plant Museum: tables 1, 2, 3, number of visitors
in 2010 per each of the 4 sections of the museum and the visitors“ origin (source:
the statistical evidence of the museum):
Table 1. Number of visitors in 2010
No.

Month

Number of visitors (individuals)
Number of visitors (groups)
MRPF
MRPF
MRPF
MRPF
MRPF
MRPF
(str.
(the Art
(the Hydro(str.
(the Art
(the HydroIndependenţei, Museum, str.
power Plant Independenţei, Museum, str.
power Plant
nr. 2)
Rahovei, nr. 3)
Museum)
nr. 2)
Rahovei, nr. 3)
Museum)
1. January
151
90
58
135
460
30
2. February
148
56
25
71
26
16
3. March
286
28
18
822
253
102
4. April
644
69
60
1329
366
401
5. May
634
36
54
5071
467
2242
6. June
688
139
57
5019
297
1719
7. July
1205
196
249
1415
302
525
8. August
1825
108
473
364
0
333
9. September
744
143
121
456
422
290
10. October
312
41
5
1111
473
620
11. November
504
45
4
472
445
338
12. December
75
33
11
201
595
136
Total / month
7216
984
1135
16466
4106
6752
General total
36,659

Table 2. The visitor’s origin
No.

Origin

1.
Romanians
2.
Foreigners
General total:

MRPF
(str. Independenţei,
nr. 2)
21677
2005
23682

Number of visitors
MRPF
(the Art Museum, str.
Rahovei, nr. 3)
5013
77
5090

Total
MRPF
(the Hydropower
Plant Museum)
7414
473
7887

34104
2555
36659
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Table 3. The number of visitor’s origin by country
No.

Country
MRPF
(str. Independenţei, nr. 2)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Germany
Denmark
Sweden
Norway
Great Britain
Austria
Italy
France
Poland
Serbia
Turkey
Israel
Hungary
Finland
Czech Republic
Bulgaria
Total

481
426
308
39
35
90
311
161
31
16
77
30
0
0
0
0
2005

Number of foreign visitors
MRPF
(the Art Museum, str.
Rahovei, nr. 3)
5
0
0
0
9
8
21
18
0
16
0
0
0
0
0
0
77

MRPF
(the Hydropower Plant
Museum)
10
40
0
0
0
0
20
10
0
0
20
0
269
31
67
6
473

2. The loyalty of the public;
3. Increasing the notoriety of the museum in the neighbouring towns, setting
forth two action directions: a temporary exhibitions policy and, especially, a communication policy. The policy of the museum analysed in this study, the Iron Gates
Museum, is focused on the visitor according to various aspects! We have to mention,
in this context, that the 21st General Conference of ICOM (International Council of
Museums) and the 22nd General Meeting of ICOM (International Council of Museums) were organised in Wien in August 2007, where, among others, it was agreed
that „the museum institution must be understood as an institution undergoing a
direct relating process, but also as an interdisciplinary institution collaborating with
other cultural institutions, with the local or regional community, etc…“ (Mihaela
Mănărăzan, The Chronicle of an important event in the life of museums). Connecting the two paragraphs (the legislative one and the ICOM one), we can conclude that,
unfortunately, the museum is disconnected from the community to which it belongs.
Moreover, the museums“ accreditation is considered to have the citizen as „main
beneficiary“ (Irina Oberlander-Târnoveanu, Museums Journal, 2nd issue, from 2005,
page 99). If an accredited museum has the citizen as main beneficiary (a member of
the community), doesn“t a Romanian museum have the citizen as beneficiary as well,
especially that the museums“ accreditation is mandatory (Law 311, from 2003)?
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We strongly believe that the cultural tourism is one of the two or three tourism
forms that can directly and indirectly help Romania:
• To improve the tourist destination image in general (Romania) or in particular
(regionally or even at the level of the administrative territorial unit, respectively the
urban unit Drobeta Turnu Severin, from Mehedinți county). Thus, the museum is
promoted by the profile cultural units, as well as by the social networks:
• http://www.pnportiledefier.ro / Muzee. pdf
• The National Institute of Heritage
• http://www.cimec.ro / muzee / muzeulregiuniiportilordefier / Index. htm
• https://www.facebook.com / pages / Muzeul-Regiunii-Por%C5 %A3ilor-deFier / 315813675108720
• http://www.youtube.com / watch?v=2_iY4aOKylo
• http://www.romguide.ro / Viziteaza / Muzeul-Portile-de-Fier_vt403
• http://www.comeinromania.com / va-1197985123‑muzeul_portile_de_fier.
html
• Promotion web pages for tourist purposes:
• http://www.ideal-travel.ro / atractie-turistica-detalii-hidrocentrala-simuzeul-portile-de-fier--drobeta-turnu-severin-471
• http://www.traveleuropa.ro / obiective-turistice-drobeta-turnu-severinmuzeul-regiunii-portilor-de-fier /
• http://www.turismland.ro / muzeul-regiunii-portilor-de-fier /
• http://www.romguide.ro / Viziteaza / Muzeul-Portile-de-Fier_vt403
• http://www.sejmh.ro / altele / muzeu / muzeu. html
Regarding the increase of the tourist traffic IN (many times neglected) and TO
(which we have constantly in mind!) Romania. This is why the lack of information on
the Romanian museums seems a great error. The statistical evidence performed until
the start of the rehabilitation works in 2010 is hopeful.
In terms of marketing mix the museums may use all the four specific elements:
the product (permanent and temporary exhibitions; unfortunately there are few
museums that organise temporary exhibitions to attract visitors); the price: (generally, there are group facilities – it is interesting that in some cases „a group“ means
only the people coming through a travel agency, with booked services; if a person
goes to a museum with other 10 persons, this is not considered a group – elderly –
retired people, children, military); the distribution, especially the promotion. The
latter form of promotion is by far the marketing instrument that could be widely
used due to its multiple forms taken by the promotional mix. The main instruments
of the promotional mix (Aurelia Felicia Stăncioiu, „Tourism Marketing Strategies“,
Economic Publishing House, 2004, source adapted after Kotler Ph. – „Marketing
Management“, Teora Publishing House, Bucharest, 1997) used by museums are the
following:
• Advertising: among the most used forms of advertising, we mention the following: catalogues, brochures, leaflets, posters and flyers, audio-visual materials. Internet constitutes a special chapter. Many museums already have very well designed
web pages, updating the information according to the events organised by the mu-
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seum. The CIMEC web page (the Institute for Cultural Memory from Bucharest) is a
very good opportunity to become better known for the museums without a web page.
The brochures and leaflets are the easiest to produce; unfortunately it is obvious, in
many cases, that their authors do not have basic notions on the visitors“ expectations.
This statement is based, mainly, on the type of information included in brochures
or leaflets and, secondly, on their manner of drawing up. They are sometimes too
scholastic, other times too academic, and the texts mentioned above do not have the
gift to encourage the guest, and instead they inhibit him / her. In view of the above, I
must emphasise a paragraph from Law no. 311 from July 8, 2003, setting forth that
the Ministry of Culture and Cults shall only collaborate with the Ministry of Labour,
Family and Equality of Chances, respectively, with the Ministry of Education and
Research in training the specialty personnel (article 32, letter i). We are convinced
that a partnership with the governmental institution in the tourism sector would have
been more useful for the training of the museum personnel, regarding the relation
with the museum guests, as well as regarding the drawing up and the content of some
brochures (maybe the colleagues from the cultural department can drawn the same
conclusion related to the promotion brochures of Romania!) and would have allowed
the drawing up of advertising material according to the standard, and uniform from
all the points of view. This is important due to the fact that the specialty personnel
organisational chart within a museum comprises 20 positions (from the scientific researcher to the archaeologist or from the biologist to the video operator, Law no. 311
from July 8, 2003, article 25, paragraph 2), of which none to know basic marketing
techniques.
• Sales promotion: the experts include in this chapter the following forms:
games, competitions, presents, fairs, exhibitions and tourist events, familiarization
trips, price discounts. There are other sales promotion aspects, but these cannot be
applied to museums. Among the ones mentioned, the following seem very interesting
in order to draw the museum near to the community in which it should be integrated:
b1) games, competitions having a direct purpose in the teenagers“ education.
Maybe through such activities the number of the ones that want pseudo-culture is reduced, and the number of museum visitors increases. A positive example is the effort
of the Museum from Drobeta that has programs involving the children („Scoala Altfel“ program within which the museum carries out a series of temporary exhibitions,
interactive lessons, themed lectures, summer schools or educational projects, etc.).
http://www.sejmh.ro / altele / muzeu / 01prezentare / r. a. muzeul%20regiunii%20
portilor%20de%20fier. pdfst.
Therefore, the museum promotes its own web page, distributes the promotional
materials, as well as publishes the themed brochures, and its own magazine: „Drobeta“, structured on 4 editorial sections (natural sciences, ethnography, contemporary
fine arts, in a European context, and museum pedagogy), magazine that shall publish
its 24th volume, inviting you to publish within its generous space, this year, upon the
40th anniversary from its first edition.
b2) the participation of the Association of Museums in the tourism fairs that
take place in Romania would be very interesting. I believe that a partnership may be
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initiated at an institutional level, following which, for instance, the museums should
not pay the stand where they exhibit the promotional materials, and the journalist
groups organised by the governmental institution in the tourism sector should not
pay the entry fee in such cultural institutions.
b3) familiarization trips; a partnership between the tourism governmental institution and the Ministry of Culture and Cults would be ideal in order to support this
type of promotion, mainly for the Romanian press, as well as for the international
one;
c) Public relations – Unfortunately, the press conferences or the special events
focused on the museum activity are very less known. Another example would be
the seminars and the own informational means. These are important because this
requirement should normally reach the line ministry in the tourism sector, but also
to those that can bring tourists: tour-operators. If this is aimed at, I believe it would
be best to understand that the magazine should not address the elites from the museums, but also to communities so that the number of museum visitor would increase
the professional sale, addressing more to some trading companies.
The project „The Rehabilitation of the Iron Gates Region Museum complex
and its revaluation as a tourist product“ is currently carried out during the period December 23, 2009, – December 23, 2014. The Mehedinţi County Council in
partnership with the Drobeta Turnu Severin City Hall are implementing the project
„The Rehabilitation of the Iron Gates Region Museum and its revaluation as a tourist
product“, financed by the European Union within the Regional Operational Program
2007 – 2013, Priority axis 5 – Sustainable development and tourism promotion, Major
field of intervention 5.1 – The sustainable restoration and revaluation of cultural heritage, as well as the creation / modernisation of ancillary infrastructures.
The General Objective of the Project: The revaluation of the Iron Gates Region
Museum complex, cultural and historical heritage objective from Drobeta Turnu Severin, in order to create a tourist product according to the European standards, which
constitutes an original attraction in the creation of tourist routes integrated into the
eco-tourist circuit and the internal and international cultural circuit of the pan-European corridor. The project aims at building a multifunctional Pavilion (Lapidarium, a
conference / symposium hall, traditional handicraft workshops, informational points,
exhibitions, etc.) and an annex pavilion (restoration spaces, a greenhouse, a carpentry
workshop, various warehouses), as well as to ease the access to the cultural and historical heritage of the Iron Gates Region Museum complex through the setting and
the support of its visitation route, the assurance of all the fittings, the necessary utilities and equipment, the building of pedestrian and road connections with the Danube
river fittings and facilities.

Conclusions
The main conclusions regarding the museum marketing as a standard unit in the
promotion of a sustainable cultural tourism are:
Unfortunately, we do not have a specialised personnel and the law does not set
forth the existence of such an expert in cultural promotion within these institutions;
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The instruments of the promotional mix are used in a reduced number and when
they are used, they are rarely adapted to the museum guests;
The collaboration between the museums (the Ministry of Culture and Cults) and
the governmental institution in the field of tourism does not exist (because tourism
generates the largest number of visitors in a museum, therefore their low funds could
be even lower without the tourism funds);
We are looking forward to seeing you at the Drobeta International Symposium,
which shall take place between September 24 – 26, 2014, event that shall end with
a beautiful cruise on the Danube, a river that unites us and concerns us within the
recent programs carried out together with Bulgaria, within the Danube Strategy, a
generous program where our countries hold and coordinate the cultural and tourist
axis.

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН

Известия, книга 16, 2014

МЯСТОТО НА МУЗЕИТЕ В СИСТЕМАТА
НА КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ
Даниел Руменов
MYASTOTO NA MUZEITE V SISTEMATA
NA KULTURNIYA TURIZAM
THE PLACE OF MUSEUMS IN THE SYSTEM
OF CULTURAL TOURISM
Daniel Rumenov
Abstract. In view of the huge concentration of cultural and historical heritage and the fact that a large
part of it is managed by the museum network in the state the report treats the museums’ place in cultural tourism
system and the connection between them. Some good practices for mutual work are pointed out, as well as the
unutilized potential of the museum institution for development of tourist industry and of cultural tourism in particular, which, according to experts’ information, in 2020 will be leading on a world’s scale.

В началото на ХХІ‑то столетие туризмът се утвърждава като една от найдинамичните сфери на бизнес в света и един от основните източници за икономически прогрес. Нарастващото, не само печелившо, но и хуманитарно значение на туристическата дейност поражда редица предизвикателства пред съвременното общество. Най-важното сред тях е постигане на устойчиво развитие
на туризма на местно, регионално, национално и международно равнище.
Един от секторите в този вид дейност е алтернативният туризъм, към който се причислява и културният такъв. Неговият феномен има нови възможности за развитие през този век. Специалистите и анализаторите в бранша от
Световната организация по туризъм сочат, че той към 2020 г. ще бъде водещ в
света.1 Естествено, неговото съществуване се обуславя от наличието на културно-историческо наследство (КИН) от всякакъв характер, като по стечение
на обстоятелствата в България то е огромно. Според Международната харта за
културен туризъм на ICOMOS в своето съдържание КИН включва следните
компоненти: природа, културна среда – пейзажи, исторически места, обекти от
градската среда, а така също и съхраненото биоразнообразие, колекции, продължаващи културни традиции, знания и жизнен опит.2
Тук е може би мястото на музеите – от една страна, като стопани на по‑голяма част от забележителностите, а от друга, като посредници между КИН и
все повече развиващия се културен туризъм. Иначе културно-историческото
наследство би се превърнало единствено и само в извор на национална гордост, без да се обърне внимание на неговите икономически функции и ролята
419

420

Даниел Руменов

му на финансов източник. Това, естествено, не е приоритет само на музеите, а
на туризма и общинските власти, а защо не и на местното население.
За нуждите на разработката е нужно да се дефинират понятията, които
имат отношение към нея, а именно музей и културен туризъм. За първото ще
приведа определението, дадено от ICOM, и това от българския Закон за културното наследство и музеите. Световната федерация на музеите предлага следната дефиниция, уточнена и препотвърдена на конференция във Виена през
2007 г.: Музеят е некомерсиална, устойчива институция, работеща в полза на
обществото и неговото развитие. Институция, която е отворена за публиката, и която придобива, съхранява, изследва и популяризира материалното
и нематериалното наследство на човечеството и неговата природна среда с
образователни, научни и естетически цели.3 Българският вариант гласи следното: Музеят е културна и научна организация, която издирва, изучава, опазва
и представя културни ценности, природни образци и антропологични останки с познавателна, образователна и естетическа цел.4 От двата текста ясно се
вижда, че разминавания в тълкуването на понятието „музей“ не се забелязват
и че то е изпълнено с еднакво съдържание и в двата случая, поне що се отнася
до основните си цели – придобива, съхранява и опазва.
Следващото понятие, което трябва да се охарактеризира и има отношение
към материала, е културният туризъм. За него ще си позволя да предложа повече характеристики по простата причина, че различните специалисти го възприемат от различни ъгли, въпреки че и при него не се забелязват съществени
различия:
– Пътуване, предприето от някого, с намерение да обогати представите
си за културните ценности в Европа (възприето от Европейската асоциация
за Туризъм, Свободно време, Образование – АTLAS);
– Всички движения на хора до специфични културни атракции като: исторически обекти, артистични и културни прояви, изкуство и драма, извън постоянното им местожителство;
– Специализирано туристическо пътуване, мотивирано от задоволяване
на социокултурни потребности чрез консумация на културни ценности;
– Движение на хора към културни атракции, далеч от постоянното им
местожителство, с цел събиране на нова информация и преживявания за задоволяване на културни нужди.5
Целта на настоящия материал не е да се спира на първите две основни
функции на музеите – придобиването и съхранението на материали, а на представянето и популяризирането пред публика на събраните ценности. Този
вид дейност има пряко отношение към темата и ролята на институцията като
посредник между КИН и културния туризъм, като се има предвид постоянно
нарастващото значение на последния. Ще се засегнат и въпроси как музейните продукти да станат конвертируеми, което от своя страна би спомогнало за
повишаване на туристопотока и съответно техните приходи. В условията на
пазарна икономика и финансова криза това е от изключително значение за оцеляването им. А възможностите на културния туризъм в това отношение, както
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споменах и по‑горе, са големи, стига музейните продукти да излязат на пазара
на културата по съответния адекватен за времето, условията и изискванията
на публиката начин.
Принципите за връзките на културния туризъм и музеите са формулирани още през 2000 г. в Перу от Т. Трухильо и донякъде определят мястото на културните институции в посочената туристическа индустрия: 1: Музеите сами
по себе си представляват важен ресурс за културния туризъм по няколко причини: Техният статут на културни посредници и разнообразието на техните колекции, условията им за многообразие, уникалност и свобода, творчески
потенциал; 2: Взаимодействието между туризма и музеите – те имат отношения, които могат да влияят на съхранението на природното и културното
наследство; 3: В отношенията културен туризъм и музей трябва да се поощрява и активното участие на местните общини в процесите на планиране и
управление на наследството, а също така и разработването на туристическите места; 4: Хармоничните отношения между музеите и културния туризъм следва да се разглеждат във всички аспекти: инфраструктура, качество,
информационни и комуникационни системи, образование, сътрудници и отношение с околните. Музеят е длъжен да е отворен за всички, а не само за туристи, защото е важен сектор за цялото население. В социалната си функция
трябва да създава условия за образование и комуникация; 5: От икономическа
гледна точка комерсиализацията на КТ на основата на културните ресурси
трябва да се съобразява с икономически, социалния и екологичния аспект.6
В България до този момент според официалните данни на НСИ за 2010 г.
музеите в страната са 201. В тази цифра се включват музеи и художествени
галерии, които са обособени юридически лица по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата от 1999 г. Това не са всички по причина, че някои
стопанисват по няколко музейни обекта – резервати, къщи музеи, експозиции
и др. По този начин цифрата надхвърля тази, посочена от НСИ.7 От данните се
вижда, че музейната мрежа в България е изградена на нужното ниво и това не
би трябвало да бъде пречка за висока посещаемост от туристи, което на този
етап не е постигнато, въпреки наченките в последните години на ръст на музейните посещения. В тази връзка Бари Лорд прави изследване, което публикува през 2002 г., за групите, посещаващи музей. В него той ги определя като
силно мотивирани, частично мотивирани, немотивирани и случайни. Първата
група дава 15 % от посетителите, а другите две – 40 %. Третите (частично мотивирани) са голям контингент от хора, които обаче, знаейки за определено
събитие, случващо се при техния престой в дадено място, биха посетили събитието, стига то да отговаря на свободното време, финансовите възможности
и не на последно място да предизвиква интерес.8 Именно към тях би трябвало
да се повиши вниманието, за да бъде увеличен 15 %-ят контингент от силно
мотивирани посетители, които са с най-висок социален статус и интерес към
културно-историческите забележителности.
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Мотивация на предприемащите културен туризъм в света.
15 % – силно мотивирани; 30 % – частично мотивирани;
20 % – немотивирани; 20 % – случайни
По какъв начин може да се случи това, какви мерки трябва да се вземат
както от музейните институции, така и от другите заинтересовани – административните власти по места и туристическите фирми, ще разгледам по‑надолу
в изложението.
Естествено е най-голямата част от музейните продукти, които се предлагат на културния пазар, да са постоянните и временните експозиции. Много
от тях, особено постоянните, не са на необходимото ниво, отговарящо на съвременните изисквания. Над 50 % от постоянните експозиции на българските
музеи са във вид, съответстващ по‑скоро на културната парадигма на 80‑те
години на ХХ век, отколкото на естетическите критерии и ценностните ориентири на съвременното поколение.9 По тази причина едно от първите действия,
що се отнася до експозициите, е промяна на постоянните, което, естествено,
е невъзможно да се извърши като цяло, но една частична промяна в течение
на времето, с ясен предварителен план на работа и със съвременни методи, би
била изключително важна за музеите.10 Причините (особено що се отнася до
постоянните експозиции) се търсят винаги в липсата на финансови средства,
но проблемът е по‑скоро в желанието. Те се приемат като постоянна величина,
нещо, което не трябва да се пипа, не трябва да се осъвременява, най-доброто
направено е и едва ли не трябва да е вечно като египетските пирамиди или като
мумиите в тях. А фондовете, особено в големите музеи, са пълни с материали,
които не са видели „бял свят“. Подмяната на осветление, на надписите под експонатите дори, може да доведе до по‑силен интерес.
Временните изложби също са инструмент за повишаване на посетителите
в музеите. Изградени на тематичен или колекционен принцип, създадени непосредствено преди самото събитие, те се отличават съществено от постоянните.
Но и при тях понякога се наблюдава едно самоцелно показване на материали,
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без самите предмети да разказват истории – развитие, произход, употреба от
населението. По този начин се губи част от атракцията и привлекателността на
самата изложба, което води до отлив от посетители. Наблюденията показват,
че откриването на временна изложба, придружена с каквато и да е атракция
(възстановка на някакво събитие, музикална програма и др.), води много повече посетители във времето на престоя £ в съответния музей.
Друг положителен момент при временните изложби е гостуването на такива от други музеи, а с откриването на много частни такива и с техни колекции, които в никакъв случай не са по‑малко атрактивни и качествени. По този
начин се предизвиква интерес в местното население и други туристи, но при
условие, че това е предварително известно в репертоарните листи на музеите,
за да са запознати и туристическите агенции и съответните събития и изложби да бъдат включени в опознавателните им маршрути. Една от причините за
сравнително слабото организиране на подобен вид изложби са залегналите в
закона задължителни застраховки на експонатите, които е почти невъзможно
да бъдат плащани от голяма част от музеите. Тук за подобен род временни
изложби ще дам пример с РИМ – Шумен с експонирането на част от Рогозенското съкровище (15 съда), а също сборна изложба с египетска тематика
и наличието на единствената глава на мумия, собственост на РИМ – Варна.
Първата доведе в залите на музея над 1300 посетители, а втората – над 1000,
но за по‑малък срок на присъствие. Двете като цяло спомогнаха да се повиши
посещаемостта на Централната експозиция от 3500 за 2012 г. до над 7500 души
през 2013 г.
Когато се говори за туроператорите и туристическите агенции като партньори на музеите, неминуемо трябва да се добавят към тях и други организации, които биха могли да са потенциални съидейници за развитието на музейното дело и респективно на културния туризъм. На първо място това са
местните администрации, без които самото съществуване на музейните институции е твърде ограничено. Такива съмишленици със сигурност са и родолюбивите клубове по места, а така също и частни лица – бизнесмени, стопански
ръководители и други. В какво се изразява това партньорство? На първо място
музеите и агенциите могат да си сътрудничат при използване от туроператорите на музейните специалисти, що се отнася до информация и екскурзоводска
дейност за дадени обекти; създаване на общи пакетни продукти към различни
групи туристи, включващи дори възстановки, анимации, културни събития,
профилирани маршрути; координиране на усилията в рекламната област; обмен на информация за интересите на туристите; реализиране на съвместни медийни проекти за обекти, които са слабо популярни, но атрактивни; участие
в съвместни проекти, за сключване на договори, чрез които да се осигуряват
взаимни преференции и по‑широки възможности за разработване на атрактивни музейни продукти.11
Що се отнася до общинските власти, сътрудничеството най-вече би трябвало да се изразява при финансирането на отделни музейни мероприятия,
които са пряка реклама на съответния град, проекти по социализирането на
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отделни обекти и обща рекламна стратегия при участието на ставащите все
по‑популярни борси за културен туризъм.
Останалите лица и организации биха били в помощ при създаването на
атрактивни съвместни продукти (родолюбивите клубове по места, които набират все по‑голяма скорост), финансови подпомагания при създаването им
(банки, частни бизнесмени, имащи интерес в културната област, и др.), помощ
при организирането на събития (учебни заведения, дружествата „Приятели на
музеите“).
Музеите и парите вървят заедно. Музеите се нуждаят от осигурено финансиране, за да се заемат с ежедневната си работа, както и от допълнителни парични средства, с които да осъществяват своите отделни проекти. Тези добре
изпълнени проекти пък водят допълнителни посетители, които, естествено,
заплащат за предложената услуга. Погрешно е да се мисли, че винаги паричните постъпления трябва да бъдат от входни такси на посетители. Световната
практика предлага много други начини, които дори носят повече приходи от
първите. Това, разбира се, е въпрос на правилен мениджмънт. Някои дейности,
от които музеите могат да генерират финансови постъпления, са следните: магазини – вкл. интернет разпродажби, мърчандайз, кетъринг, програма на събитията и дейностите, отдаване под наем на площи и апаратура, услуги, дарения,
грантове от субсидиращи органи, спонсорство от компании от частния сектор,
членски абонамент и събития.12
Един от изброените по‑горе начини е мърчандайзът – лицензирането
(позволяването) на други организации да произвеждат предмети за продажба на основата на музейни колекции. В музеите съществува широк обхват от
възможности за реплики от използването на отделни мотиви от експонати в
музейните колекции до различни видове продукти, например спално бельо,
облекло, бижутерия или дори опаковъчна хартия.
Една богата програма на събития и дейности, напр. неформални образователни програми, екскурзоводски беседи, конференции и семинари, временни
изложби и концерти, предоставя многобройни възможности за генериране на
приходи за музея. Докато различните събития и дейности ще имат различно
ниво на оценяване, то програмата на дейностите и събитията като цяло трябва
да бъде разработена така, че да носи печалби на музея. Миксът от събития, на
място в музея и изнесени навън, адресирани към различни групи потребители, е силен метод не само за печелене на пари за музея, но и за привличане на
различни групи посетители.
Всяко събитие трябва да бъде разглеждано от финансова гледна точка с
разработване на финансов план, определящ съответните разходи и очакваните
приходи. Приходи могат да бъдат генерирани от самото събитие или от продукти, свързани с него, например публикации, свързани с изложби или конференции. Ще е необходимо да се вземат управленчески решения – какви да
бъдат равнищата на цените и какви ще са разходите по събитието – за персонал, консумативи и пр. Възможно е разходите по някои пера да бъдат намалени
чрез провеждане на дадено събитие повече от веднъж. Всички тези събития
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не само генерират приходи от събитието, но са и перспектива за такива – повишава се пазарният интерес към музея и в бъдеще постъпващите финанси
ще бъдат увеличени. Ще си позволя да предложа и някои събития, които биха
представлявали интерес за туристи и посетители: временни изложби на предмети / експонати на месеца, седмицата, деня, избрани от колекции, заети или
нови постъпления; гостуващи изложби от музея; заемане на печатни и художествени материали; музейни щандове (изложби) демонстрации на местни
панаири и развлекателни мероприятия; програми за обиколки с екскурзовод;
програми за работа на терен с доброволци; обучения на музейни специалисти; демонстрации на музейни умения – напр. консервация; занаятчийски изложби; неформални образователни програми; исторически възстановки; живи
картини и не на последно място – продажба на сувенири. Разбира се, всичко
изброено е напълно нормално да бъде в тежест на музеите, но всеки един според профилирането и интересите си би могъл да развие някои от дейностите и
да ги превърне в печелившо начинание, което да носи допълнителни приходи
на учреждението.
Последното изискване, но не и по важност, на което ще обърна внимание,
е маркетингът на музеите и събитията, които се случват в сградите им и извън
тях. На първо място може да се поставят рекламните материали, с които разполагат. На този етап много малко от музеите в страната разполагат с качествени и съвременни материали. Това, което се предлага, е морално остаряло и
по‑скоро се явява антиреклама на институциите. Временните изложби не са
придружени със съответните дипляни, брошури и флаери, които да бъдат раздавани на местни посетители и туристи. Това, разбира се, е свързано с липса
на средства, но влагането на такива неминуемо във времето носи приходи от
посещения. Колекциите, които се показват, не се придружават със съответния
каталог (оръжейни, медникарски, традиционно облекло и др.). Освен като
пряка реклама на експозицията, споменатите каталози, при положение че са
изработени като луксозни издания, в развитите държави носят и огромни парични постъпления. Обяснението при нас е, че липсват платежоспособни ценители на съответния продукт, което е изключително грешно твърдение. Причина също така е и мнението на колеги, че заснетите материали, публикувани
в подобно издание, могат да бъдат използвани и за други цели от издателите
(собствен опит), без да се отчитат договорните отношения между двете страни.
Не се използват и съвременните средства на комуникации (интернет), нещо,
което дори е безплатно. Медийното присъствие на музеите също е ограничено
до съответните сводки по местните медии – напълно недостатъчно, а за привличането на посетители е необходимо да се „вдига шум“. В рекламните кампании не участват и другите изброени по‑горе организации и институции, които
също имат интерес в културната сфера. Репертоарната листа не се изготвя по
някакви проучвания, а по интереси, които не са съобразени с изискванията на
публиката (не се провеждат анкети, които биха определили за година напред
изложбите на даден музей), времето на хитовите експозиции също се избира
не по време на най-активния сезон.
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При участие на борси за културен туризъм, където е мястото да се рекламира и музейната институция, би трябвало предварително да има изготвена
репертоарна листа за годината и при запитване от операторите те да получат
ясен отговор кога в залите на музеите може да се запознаят с интересуващите
ги изложби и предлагани атракции.
Коректно е и в рекламите, особено що се отнася до атракции, да има упомената и цената на предлагания продукт, а също така и мястото на провеждане. Липсата на такава информация, уклончивите отговори или договарянето в
последствие са предпоставка за потенциално отдръпване на търсещата атрактивния продукт страна. Разбира се, гъвкавостта в ценовата политика е предимство, но това са допълнителни разговори между двете страни.
Задължително условие е и наличието на предварително изготвени договори (подлежащи на корекции), които да бъдат сключвани още на самото място
от представители на музеите и заинтересовани от техните продукти посредници.
Не на последно място е и съгласуваността между регионалните институции, имащи за задача да презентират даден продукт. Става въпрос за връзката
музей – община – туристическо предприятие – туристическа агенция. Удачният и печеливш вариант в случая е всички изброени (а защо не и други организации, занимаващи се с подобна дейност) да заемат един щанд на културнотуристическо изложение, имайки предвид общата цел, с която присъстват на
подобно събитие. Дори погледнато от финансова гледна точка, това е целесъобразно.
Липсата на посочените условия води до едно самоцелно участие в борсите
за културен туризъм и печелене на награди, имащи формална стойност и в
най-добрия случай помещаващи се в нечия витрина, а също така и до изразходване на парични средства, които в условията на икономическа криза биха
били полезни за дейности, различни от присъствие на туристически изложения.
Поканата на една или друга изложба (участвала в туристическа борса) за
гостуване в друг град също може да се смята за един вид реклама на съответния музей, но за това не е необходимо участие на изложение за културен туризъм, а каталог на готови мобилни изложби, който да се разпространява между
музеите в страната (такъв е изготвен от колегите от РИМ – Русе).
Важен въпрос, на който самите предлагащи трябва да имат отговор, е и
дали имат потенциалната възможност за създаването на един такъв продукт –
става въпрос за самите участници в атрактивни възстановки, които в много
от случаите са самите музейни работници, а е напълно естествено при евентуални заявки някои да не бъдат на разположение в съответното време на демонстрация. Редно е такива предизвикващи наистина интерес у посетителите
атракции да се изпълняват от постоянен състав, който да бъде винаги на разположение, разбира се, срещу съответното заплащане. Добър пример за това
са някои туристически агенции, които сами предлагат подобни забавления, но
работят с хора от населените места, където предлагат своя продукт. За музеите
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потенциални такива партньори могат да бъдат читалищата, различните родолюбиви клубове, имащи дори и материалния ресурс за изпълнение, а защо не
и актьори.
Ще си позволя да приложа и анкета, правена в АЕК „Етър“, Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство – Трявна, ИУ – Варна, ШУ „Еп.
Константин Преславски“ и УниБИТ. Анкетирани са над 300 души – студенти
в посочените вузове и посетители в споменатите музеи. Отговорите в черно са
над 50 % от анкетираните.

Анкета:
1. Откъде се осведомихте за събитие, което сте посетили в залите на музея: а) афиши; б) медии; в) интернет; г) познати и приятели; 1а) Колко
пъти сте посетили музей: а) веднъж; б) повече от веднъж – въпросът
фигурира в анкетите, предложени на висшите учебни заведения.
2. Какво бе обслужването в музея, който сте посетили: а) лошо; б) задоволително; в) много добро.
3. Какво бихте желали да се промени в посетения от вас музей: а) експозиция; б) ПР кампания; в) начин на представяне на изложбата; г)
обслужване; д) битови условия – осветление, отопление, достъп на
хора с увреждания).
4. Има ли според вас достатъчно рекламни материали и сувенири: а) да;
б) не.
5. Бихте ли посещавали залите на музей, ако постоянната експозиция се
подменя периодично и частично: а) да; б) не.
6. Какъв тип временна изложба бихте желали да бъде представена в музеите, които посещавате: а) археологическа; б) етнографска; в) с материали от новата българска история; в) с материали от съвременната
българска история.
Какво прави впечатление?: Радващо е, че много от учащите са посетили
музейна институция повече от веднъж, което говори за интерес от тяхна страна и опровергава мнението, че младите хора нямат интерес към историята като
цяло. Изпълнявайки една от функциите си, а именно образователната, музейните институции със сигурност биха повишили този процент.
Що се отнася до информираността, е верен принципът, че най-добрата
реклама е „от уста на уста“, но пренебрегвайки останалите средства за информация, бихме били на нивото от втората половина на ХХ век, като тук дори
могат да се игнорират организираните посещения „под строй“. Не трябва да се
изпада и в другата крайност – да се разчита единствено и само на електронните
комуникации, а да се осъществява и жив контакт, особено в учебните заведения, чиито възпитаници във времето са потенциални посетители, а и бъдещи
родители, които ще насаждат интерес към културно-историческото наследство
и у своите деца. Отговорът, че са разпратени електронни писма по училищата
за дадено събитие, организирано от музей, по мое мнение е неприемлив.
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На втория въпрос е радващо, че обслужването в музеите е на изискванията на анкетираните, но що се отнася до третия, най-големият процент от отговорите са в ущърб на рекламата и на остарялото представяне на експозициите – независимо дали постоянни, или временни.
Особено впечатление правят отговорите на петия въпрос – над 80% от отговорите на анкетираните са за частична промяна на постоянните експозиции,
което потвърждава по‑горните редове. Естествено, това е свързано с финансови средства, нещо обаче, некасаещо туристите. Още повече, че по фондовете
има материали, които влизат като части в отделни изложби, но и като цялостно показани колекции, а това не е свързано с „огромен“ финансов ресурс, а
по‑скоро с липсата на желание за промяна.
Отговорите на последния въпрос от анкетата са по‑скоро изненадващи,
още повече, че в музеите, в които са проведени, няма археологически експозиции и това предполага интерес у посетителите. За анкетираните студенти това
е нормално, имайки предвид градовете, където се намират учебните заведения
и където има голяма концентрация на археологически паметници и съответно
на експозиции. Едно от обясненията може би е преекспонирането на „велики“
открития в медиите, имащи общо по‑скоро със създания от отвъдното, отколкото с реални артефакти, а и ширещата се напоследък „магистрална“ археология. Това не се отнася до световно известните български съкровища, присъстващи в експозициите на музеите, като примери могат да се посочат от Варна,
Враца, Русе, Шумен.
Като заключение може да се каже, че музеите като културни институции
имат важна роля и връзка с културния туризъм, което от своя страна е положителен момент както за тяхното съществуване в условията на икономическа
криза, така и за запазване на културно-историческото наследство на България.
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КУЛТУРНИЯТ ТУРИЗЪМ КАТО КАТАЛИЗАТОР
ЗА МУЗЕЙНОТО РАЗВИТИЕ
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Yoana Vasileva
Abstract. The report aims to present the current problems in the domain of cultural tourism. It also indicates
the relations between the museums and tourism, the strategic actions for the development of cultural tourism in
Bulgaria, as well as interesting sites in the country.

Културният туризъм ни дава възможност да се върнем векове назад, да
вникнем в историята, завещана ни от различни племена, нации и народи. Възможностите за културен туризъм в България са много. На тази древна земя
има множество свидетели за отминали времена и събития.
България се нарежда на трето място в Европа по културно-историческо
наследство. Според много експерти страната ни се намира след Италия и Гърция по брой и разнообразие на културно-исторически паметници. Страната ни
е земя на седем цивилизации, които през последните 4000 години интензивно
са се развивали – праисторическа, древногръцка, римска, тракийска, византийска, българска и ислямска.
Различни експертни оценки, правени от Министерството на културата,
предвиждат, че около 20 – 25 % от туризма у нас ще се свързва с културното
наследство на страната. Този значителен потенциал в момента не се използва.
Ниският процент на културния туризъм се дължи на различни фактори – лоша
осведоменост на туроператорите за отделните дестинации, пренебрегване на
културния туризъм като значима възможност за печалби, недостъпност или
влошена достъпност на значимите обекти, доминирането на традиционния
ски и морски туризъм, липса на ясна политика по отношение на културния
туризъм и др.
Прави впечатление, че в много от сайтовете на туристическите оператори,
предлагащи услуги в България, се посочват различни специализирани пакети в
сферата на културния туризъм. За увеличаването на неговия дял активно спомагат и значимите археологически открития, най-вече свързаните с тракийското наследство, които намират широко отразяване в световните медии.
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Разпределението на легловата база понастоящем не е в полза на културния
туризъм. Тя се свърза основно с морския, балнеоложкия и ски туризма и до голяма степен се концентрира в големите курорти. Други центрове с концентрация на легловата база са големите градове, както и второстепенните курорти,
свързани с балнеолечебния или планинския туризъм. Може да се заключи на
база на наличната информация, че специализирана леглова база, предназначена да обслужва преимуществено културния туризъм, понастоящем почти
няма, а където я има, се е изградила в последните години. Такава се изгражда
основно във връзка с основните дестинации като Царевец, Перперикон, Татул
и др.
Туристическите потоци се характеризират със силен сезонен растеж през
летните месеци, концентрирани предимно по Черноморието, където се намира 70 % от общата леглова база. Вътрешният туризъм е предимно национален
(70 %), като основната дестинация е София, която поема около 30 % от туристическия поток. Средностатистическият чуждестранен турист, така както
българския, е на възраст под 45 години и предпочита морски туризъм. Чужденците пребивават средно за около 7 дни, купувайки организиран пакет, докато
българските туристи са по‑малко зависими от сезонния туризъм и организират сами своето пътуване и настаняване.
Бъдещата туристическа позиция на България трябва да разчита на четири
конкурентни фактора – история, изкуство и култура, традиции и ено-гастрономия – използвайки своите най-силни характеристики.
• Уникалност на културното и историческото наследство;
• Регионално туристическо лидерство;
• Географско положение;
• Балнеоложки и морски курорти;
• Съотношение цена-качество.
Трябва да се създаде план за устойчивото развитие на районите с цел да задоволи желанията на българските и чуждестранните туристи, които са в търсене на нови места и преживявания, установяване на социални контакти с местните хора, опознаване на непознати местни продукти и др. Това са пътувания
в търсене на автентичното, на „културната“ ваканция, която не е само почивка
от работата, но и желание да се постигне състояние на вътрешно преоткриване
и търсене на нови преживявания.
Факторите, които възпрепятстват развитието на културния туризъм, са
свързани с недостатъчно развитите на транспортната инфраструктура, с липсата на предлагане на подходящи услуги за свободното време и с ниската квалификация на човешките ресурси, използвани в туристическия сектор. Също
така като негативни фактори се приемат и ниското качество на информационните туристически услуги и все още липсата на календар, който да посочва събития и мероприятия.
Факторите, които привличат туристите, са:
1) Културни и исторически обекти: манастири (Рилски, Троянски, Гложенски и т. н.), църкви, етнографски комплекси (Боженци, Музей на занаятите в

432

Йоана Василева

Троян), националните музеи в София и областните музеи, обекти от културното наследство на траките като Старосел и др.
2) Представяне на занаяти и на други местни дейности: Етъра, производството на сливова ракия в Троян, фолклорни прояви от национално и местно
значение, дегустация на вина, традиционна българска кухня и др.
3) Девствена природа: Централен Балкан, Националните паркове Рила и
Пирин, други природни паркове и резервати с голямо биологично разнообразие (птици, мечки, орхидеи и т. н.) природни забележителности и характерни
селски пейзажи.
4) Нови и добре организирани бази за провеждане на конгреси, конференции, събития и изложения.
5) Балнеоложки центрове с минерална вода с различна температура и съдържание на соли и минерали.
6) Водни паркове, възможности за упражняване на екстремни спортове
като рафтинг, катерене и т. н. Тези, които обичат да се занимават с подводно
плуване, са привлечени от останки от потънали в различни епохи кораби, особено от тези преди Втората световна война.
7) Развлечения, предлагани от дискотеки, нощни барове и т. н.
8) Възможност да се ловува (едър и дребен дивеч в ловни резервати).
Най-ценените от туристите възможности, които предлагат различните видове туристически обекти, са:
• Възстановяване на психическото и физическото здраве под въздействието на природните красоти, на автентичната атмосфера на градската
среда в малките населени пунктове, на опознаването на разнообразни
и интересни места.
• Създаваните положителни емоции, трупане на опит и извършване на
непривични дейности (особено в селския туризъм), гостоприемното и
приятелско отношение на местните жители.
• Удоволствието да се наблюдават уникални животински и растителни
видове и да се разглеждат исторически обекти, които са свидетели на
важни събития. Хората винаги са се стремели да се учат от природата
и от историята и изпитват задоволство от съзнанието, че удовлетворяват този си стремеж.
Едно от местата, което туроператорите не бива да подценяват, е музеят.
Трябва да съществува добра симбиоза между културен туризъм и музейно
дело. Броят на музеите по цялата територия на страната е наследство с огромна
стойност, което не бива да се подценява. Необходимо е да се тръгне от това богатство, за да се започне един процес на преорганизиране и общо модернизиране, за да се създаде една „музейна система“, която да пусне отново в действие
съществуващи реалности, давайки по‑голяма видимост на вече съществуващи
структури. Програмата за действия трябва да отговори на необходимостта да
се гарантира по‑методичен начин за опазването на историческото, художественото, археологическото наследство, присъстващо в музеите, както и да се осигури неговото най-подходящо ползване.
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Експозициите на голяма част от музеите са остарели – поне на по 15– 20‑годишна възраст. Представянето е традиционно, статично, не дава достатъчно
информация, което не винаги е поради липса на средства. Обикновено те са с
постоянен характер, което значително намалява интереса на местната общност
към тях. Много малко на брой са музеите, които имат постоянна културна програма. Няма вечерни посещения, няма специално организирани такива извън
традиционното време за удобство на отделни групи. Нужно е да се върви към
изграждането на все по‑модерни и функционални структури, снабдени с услуги за посетителите, мултимедийни и информационни услуги online.
Един уникален обект и добър пример на българското културно-историческо наследство е етнографският парк-музей „Етър“, неговият създател Лазар
Донков не само реализира мечтата на своя невероятен живот, но и оставя на
културния туризъм голямо завещание. „Етъра“ е сред малкото български музейни комплекси, които от години инвестират много творчески и финансови
средства в популяризиране и рекламиране както в страната, така и в чужбина.
Традиционни са юбилейните вестници, които „Етъра“ издава за всяка своя голяма годишнина, както и уникалните изложби, които показват историята на
музея през неговото близо 50‑годишно развитие.
Част от етнографския и фолклорния календар на България са празниците,
панаирите, постановките, изложбите, конференциите, които от десетилетия в
„Етъра“ предават занаяти, традиции, обичаи и песни. Десетки са българските и чуждестранните журналисти, които отиват, за да отразяват празниците и
специалните събития, организирани от музея. Стотици са децата и студентите,
които откриват и виждат традиционните занаяти на българската чаршия – бъкърджийство, грънчарство, дърворезбарство, иконопис, коларо-железарство,
мутафчийство, ножарство и др. Хиляди са чуждестранните туристи, които
виждат именно тук уникалното културно-историческо наследство на България.
През годините АЕН „Етър“ се утвърждава като научноизследователски
център за проучване на традиционната култура на цялото балканджийско население. Организират се научни конференции с участието на етнографи, фолклористи, археолози, историци. Благодарение на Международния панаир на
занаятите, проучванията се насочват към изследване на занаятчийската култура в миналото, както и на съвременното състояние на народните занаяти.
Немалко изследвания са посветени на практическия опит в оживяването на
музейната експозиция, работата с деца, музейния маркетинг.
АЕН „Етър“ днес е съвременен европейски музей, място с емблематично
значение за съхраняване на местната и националната идентичност, средище
на задълбочена научноизследователска дейност. Равностоен партньор на европейските и световните музеи, авторитетен участник на национално и международно ниво при правната защита на културното наследство и музеите, атрактивно място за провеждане на културни и образователни дейности, професионални срещи. Музей с принос за икономическия разцвет на града, желано
място за отмора и развлечение.
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Трудното адаптиране на музеите към променената социална и икономическа действителност в последните 20 години, ниската им посещаемост и пасивната им реакция към новите технологии са част от причините, които ги класират назад сред приоритетите на културния туризъм. Липсата на стратегии
за развитие, недостатъчните финансови средства и неатрактивните експозиции превръщат много български музеи в застинали паметници от далечното
време. Изграждането на музейните уебсайтове е неразделна част от основните
музейни дейности. Една съвременна комуникационна програма, една професионално подготвена и реализирана дългосрочна PR кампания биха могли да
започнат промяната, с която да се променят репутацията и визията на българските музеи.1
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perspektivi pred balgarskite muzei i galerii. Doklad, predstaven na rabotna sreshta na direktorite na
muzeite i galeriite v stranata, Sofia, 2006; Denchev, S., Peteva, I., Borisov, B. Inovatsii i muzei. „Za
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РАЗЛИЧНИТЕ МУЗЕИ В БЪЛГАРИЯ И
РОЛЯТА ИМ В КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ
Росен Кирячко
RAZLICHNITE MUZEI V BULGARIA I
ROLYATA IM V KULTURNIYA TURIZAM
THE DIFFERENT MUSEUMS IN BULGARIA
AND THEIR ROLE IN THE CULTURAL TOURISM
Rosen Kiryachko
Abstract. In my report I will present some of the different and not so popular museums in Bulgaria. I call
them different because they do not have direct connection with the Bulgarian history and ethnography. The
emphasis on those museums could change the nowadays common conceptions for the boring and not always
comprehensible by the people from all ages museum. I am going to introduce some popular museums like the
„Museum of the rose“ in Kazanlak, as well as some not so popular like the „Museum of the anchor“ in Ahtopol.

Музеите са институция, съществуваща от векове. Те претърпяват няколко фази на развитие в своята история. От място за обучение и изследване, в
последствие придобиват развлекателна и търговска функция. Днес те са многофункционални и играят основна роля в развитието на туризма. Според статистически данни, българите все по‑рядко влизат в родните музеи. За сметка
на това чуждестранните туристи са сред техните чести посетители. Те, от своя
страна, разчитат на пакетните посещения, които им предлагат туроператорите.
Важно е, с помощта на културния туризъм, България да привлича все повече
чуждестранни посетители, но не бива българското население да остава на заден план.
Повечето хора свързват музеите с историята и нейните помощни науки
като археология и етнография. Приемат се като суха материя, нещо скучно и
досадно, най-вече от хора, които не са любители на науката за миналото. Всъщност това схващане за историята и музеите едва ли е коректното. Днес имаме
множество примери за „различни“ музеи, които се радват на сериозен интерес.
„Различни“ можем да наречем тези от тях, които са нетрадиционно отличими.
Такъв музей е Музеят на вещерството в Корнуъл, Англия. Той е посветен на
всичко, свързано с вещиците – от артефакти до рецепти за различни отвари.
В Ню Делхи, Индия, пък се намира музеят на тоалетната, който предлага интересни експонати и приема милиони посетители всяка година. Тези места се
радват на голям интерес поради една основна причина – това е достъпността
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на материята, която предлагат. За посещението на такъв тип музеи не е нужна
предварителна теоретична подготовка, но пък е задължителен добър екскурзовод. Подборът на правилните комуникационни канали е от решаващо значение
за промоционалната стратегия по отношение на туристическите продукти.1
В България като страна, притежаваща големи културни, исторически и
природни богатства, има голяма перспектива за „различните“ музеи. Те непременно ще допринесат за развитието на културния туризъм в страната. У нас
вече има немалко нетрадиционни музеи, които имат с какво да впечатлят своите посетители, но страдат от липса на популярност.
Какви са подходящите примери, които бихме могли да разгледаме?
Град Перник разполага с богато културно наследство, както и с голям потенциал в областта на туризма. В града развиватдейности няколко музея, сред
които е и този на мините. Построен е през 1986 г. по идея на пернишки миньори, посетили подобен в Русия. Интересното е, че се помещава не в сграда, а в
подземна галерия и е единствен по рода си на Балканския полуостров. Тази
галерия, естествено, е абсолютно обезопасена, но част от атракцията в разходката е носенето на миньорска каска. Посетителите могат да се докоснат и до
автентични миньорски инструменти. В експозициите на музея са показани аксесоари и екипировка, минни телефони и средства за комуникация, предпазни
средства, самоспасители и др.
Друг пример за различен музей може да бъде открит в град Казанлък. Един
от най-големите символи на България пред света е розата. В Казанлък се намира единственият в света музей на това маслодайно растение. Той започва
съществуването си като малка експозиция, но малко по‑късно става самостоятелен музей. Днес Музеят на розата съхранява над 15 000 експоната, свързани
с розобера и розопроизводството от цяла България. Той е добро допълнение
към богатия културно-исторически маршрут, който може да предложи Казанлък със своето тракийско наследство.
Друг емблематичен продукт, доказващ богатата ни природа, е българското
кисело мляко. То също има своя музей, но далеч не е толкова известен, колкото
този на розата. И въпреки това със сигурност може да ни предложи интересни
неща. Намира се в село Студен извор, в близост до гр. Трън. Това не е случайно.
Причината е, че там е роден откривателят на Lactobacillus bulgaricus – д-р Стамен Григоров. Музеят е поместен в двуетажна къща, където на първия етаж е
поместена сбирка с предмети, които са използвани при създаването на киселото мляко през годините. Интересен факт е, че голяма част от тях не се използват днес. На втория етаж може да се проследи цялата процедура по създаването на киселото мляко от доенето на животното до достигането му в магазина.
Град Враца, от своя страна, може да предложи Музея на детето. Той е разделен на две половини, които представят бита съответно на децата от града и
от селото през XIX и XX век. Там човек може да сравни развитието на селото и
града по това време.
Стара Загора привлича туристи не само с културно-историческото си наследство, но и с музея на бирата. Той е поместен в сградата на известна бъл-
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гарска пивоварна. Закупуването на билет за музея е съпътствано със задължителен инструктаж, защото все пак предприятието е действащо. Посетителите
могат да се запознаят с работния процес при създаването на бирата, да дегустират или просто да разгледат музейната сбирка. Първият бирен музей е в Дания, създаден от световноизвестната марка „Карлсберг“ и се радва на сериозен
посетителски интерес и популярност.
Град Девня привлича туристи с Побитите камъни, както и с „Вълшебния
извор“, но в града може да се посети и един интересен музей. Този на мозайките. Построен е върху основите на археологически обект, който разполага с
прекрасно запазени римски мозайки. Античната сграда е датирана от времето
на император Константин I Велики – края на III – началото на IV век. Сградата
представлява градска къща (villa urbana) и е заемала площта на цял квартал в
римския град Марцианопол, който бил един от най-големите римски градове в
тази част на империята. Пет от помещенията на сградата и портикът са покрити с многоцветни подови мозайки – едни от най-добрите образци на римското
мозаично изкуство от това време, открити в България. Три от тези мозайки са
представени в музея на място в помещенията, където са открити, а останалите, след консервация и частична реставрация, са пренесени върху нова носеща
основа.
Черноморският град Ахтопол може да се похвали с уникален за Балканите
музей, който е посветен на котвата. Той събира в себе си цялата история на
черноморското крайбрежие край Ахтопол. Неговият фонд представлява над
300 експоната, намерени на морското дъно. Разположеният в близост до кея
музей дава възможност на туристите да обогатят своята култура във времето,
в което не са на плажа.
Град Трявна е популярен със своите дърворезбари и зографи, както и с
площад „Дядо Никола“. Той е най-значимият, уникален и единствен в България изцяло запазен възрожденски площад-ансамбъл. Не на последно място е и
часовниковата кула на града. Интересното е, че в града се крие и един от найстранните музеи в България, който все още набира популярност. Това е Музеят
на африканското и азиатското изкуство. Той съществува от края на ХХ век и
е съставен от над 1600 книги за изкуство, 3000 диапозитива, а благодарение
на дарения, броят на експонатите постоянно расте. Посетителите на този музей биха имали нужда от подготовка, ако искат да разберат смисъла на всички
предмети, но и самата идея да се посети музей, свързан с африканско и азиатското изкуство в град Трявна, е привлекателна.
„Различните“ музеи имат за цел не само да покажат разнообразието на
българската култура, но и да бъдат алтернатива за хората, които не се впечатляват от историята като цяло, както и за такива, търсещи нещо ново и интересно. Тяхната роля е по‑скоро да развличат, отколкото да възпитават или да
вдъхновяват. Страната ни има потенциал да създава още музеи от този тип, заради богатото си културно многообразие. Популяризацията и откриването на
нови уникални музеи може да допринесе сериозно за развитието на културния
туризъм в България, съответно и да повиши приходите в този отрасъл.

438

Росен Кирячко
БЕЛЕЖКА

Борисов, Б. Отговорен туризъм 2020, Т. 2, Наука и икономика, Варна, 2013,
стр. 328; Денчев, С., Петева, И., Борисов, Б. Иновации и музеи. „За буквите – О
писменехь“, С., 2011; Уникални музеи в България. Бук Бутик ООД, София, 2010;
http://www.muzei-kazanlak.org / – Сайт на Исторически музей „Искра“ – Казанлък, 28.03.2014;
http://bulgariatravel.org / bg / object / 94 / Muzej_na_mozajkite – Статия за Музей на мозайките –
гр. Девня, 29.03.2014 [Borisov, B. Otgovorenturizam 2020, T. 2, Naukaiikonomika, Varna, 2013,
str. 328; Denchev, S., Peteva, I., Borisov, B. Inovatsiiimuzei. „Zabukvite – O pismeneh“, S., 2011;
Unikalnimuzei v Bulgaria. BukButik OOD, Sofia, 2010; http://www.muzei-kazanlak.org/ -SaytnaIstoricheskimuzey „Iskra“ – Kazanlak, 28.03.2014; http://bulgariatravel.org / bg / object / 94 / Muzej_
na_mozajkite -Statiyazamuzey– gr. Devnya, 29.03.2014]
1

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН

Известия, книга 16, 2014

НЯКОИ ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА МУЗЕЙНАТА ДЕЙНОСТ
Виолета Павлова
NYAKOI TEORETICHNI ASPEKTI NA MUZEYNATA DEYNOST
SOME THEORETICAL ASPECTS OF THE MUSEUM ACTIVITY
Violeta Pavlova
Abstract. In the scientific museology literature there is not a universal definition of the notion „museum
activity“, thus its contents are still arguable. The clarification of its nature and structure is connected to the content
characteristics of the notion „museology“. In accordance to the scientific views in the museology theory there are
several approaches (institutional, article, semiotic, axiomatic, communicative and other) for defining of the essence of the museology and the museum activity. The basic approaches that are stated here are defining the real
difficulties of stating the contents of the notion „museum activity“.
We accept that if we are applying a systematic approach in the theoretic museology and representing the
museum activity as a phenomenon, it gives us the opportunity of a better clarification of its structural-functional
characteristics. The systematic approach enables us to represent the numerous museum processes as a phenomenon of one nature which is stating the spiritual content of a human in the process of their cultural development.
The museum carries out the important cultural function by its specific language through the original, which had
been carefully chosen, documented and scientifically considered in the system of the museum collection and later
interpreted in the exhibition.

Началото и развитието на музея като културна институция се свързват с
историята и развитието на културата. В исторически план всичко, което е сътворено и произведено от човека, очертава нивото на културата и качеството на
общественото развитие. Музейната дейност се намира в тясна взаимовръзка с
човешкото развитие и културните процеси.
Настоящото музеоложко изследване е насочено към теоретическото обезпечаване на практическата музейна работа, разкривайки нейния обществен и
общокултурен потенциал. Разглеждаме концептуални позиции, теоретични
модели, принципни постановки, приложими в организацията и управлението на съвременната музейна дейност. Целта на разработката е да се анализират теоретическото осмисляне на музейната дейност, научно-практическото £
изграждане и функциониране с оглед подобряване на нейната ефективност и
ефикасност в българските музеи.
Овладяването на културното наследство и активното му включване в духовните процеси на съвремието е свързано с поддържането на националната културна идентичност на отделните народи и етноси и повишаване жизнеността на обществото. В Конвенцията за опазване на световното културно
и природно наследство1 наследството е определено като културен и природен
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феномен. Културното наследство е широко и многопланово понятие. То включва паметниците на културата, художественото творчество, традициите, обичаите, обредите, ценностната система, образованието, екологичната култура,
занаятите, междуличностните отношения и т. н., или всички национални материални и духовни ценности, съхранени от миналото с възможности за съвременно културно обръщение. В тесния смисъл на думата, понятието „културно наследство“ включва движимите и недвижимите паметници на културата
и традиционната култура. На базата на смисловата комуникация културното
наследство се разглежда не като резултат, а като вътрешен фактор и регулатор
на дейността по опазване, разпространяване и утвърждаване на културните
ценности2.
Музеят е основен институт на културно-историческото и природонаучното наследство за организация, управление и защита на културните ценности.
В науката музеят се разбира като сложно научно-организационно и социалнокултурно явление в живота на обществото. Анализира се като интегрален знак
на културата, където всеки експонат, а също така събитие или действие, свързано с него, има предметно, смислово и експресивно значение.
В съответствие с един или друг подход специалистите определят по различен начин самата същност на музея, неговото понятие. В международната
практика се използва определението, изработено от Международния съвет на
музеите (ИКОМ). Според чл. 2 от Статута на ИКОМ, приет на ХХ Генерална
Асамблея, проведена в Барселона (Испания) на 6 юли 2001 г., „музеят е постоянна институция с идеална цел, в служба на обществото и на неговото развитие, отворена за публика и занимаваща се с изследвания, които се отнасят до
материалните свидетелства за човека и околната среда – придобива ги, съхранява, популяризира и най-вече ги експонира с изследователска и образователна цел, както и за естетическа наслада“3.
От философски позиции музеят се определя като исторически обусловен
многофункционален институт на социалната памет, посредством който се реализира обществената потребност за подбор, съхранение и репрезентация на
специфични групи културни и природни обекти, осъзнати от обществото като
ценности, подлежащи на предаване от поколение на поколение.
Тези определения на понятието „музей“ – прагматично и философско – не
си противоречат. Различията помежду им са обусловени от различните цели,
които съответстват на заложените в тях основни теоретични позиции.
В научната музеоложка литература няма общоприета дефиниция за понятието „музейна дейност“. Съдържанието му е все още дискусионно. Изясняването на характера и структурата му е свързано със съдържателните особености на понятието „музеология“. Различните схващания за музеологията
като научна дисциплина водят до липсата на еднозначен отговор на въпроса за
нейната същност. Основните дискусии са свързани с представата за предмета,
методите, структурата на музеологията, нейното място в системата на науката
и за професионалния език. Едни учени признават музеологията като самостоятелна обществена наука със собствени обект, предмет и методология, други я
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смятат само за метод или за самостоятелна приложна наука, а за трети тя е специализирано практическо приложение на хуманитарни, социални, природни и
технически науки. Поради това се използват и различни термини за обозначаването й – „музеография“, „музейно изкуство“, „музееведение“, „музеология“,
„нова музеология“. По отношение на обекта на музеологията изследователите
посочват музея и музейната дейност като обществени явления във всичките
им проявления. За нейния предмет на изследване се водят остри спорове. В
зависимост от възгледите на учените, в музеоложката теория съществуват различни подходи за определяне същността на музеологията и съответно на музейната дейност.
Привържениците на т. нар. „институционален“ подход, Й. Бенеш4, В. Вин5
тер , Т. Силяновска-Новикoва6, В. Лозанова7 и др., приемат за обект на музеологията музея като социален институт. Музейната дейност според тях е функция единствено и само на музейната организация. Чешкият изследовател
Й. Бенеш определя предмета на музеологията като съвкупност от специализирани дейности, чрез които музейното дело реализира своите социални
функции. Задачата на музея е създаването на фонд от материални свидетелства (образци) и използването им за развитието на културата, науката и възпитанието в зависимост от потребностите на обществото. Според
Бенеш същността на музея е съхраняването и използването на колекциите,
което го отличава от другите културни учреждения и науки.
По мнението на френския музеолог Ж. Ривиер, предмет на музеологията е изучаването на историята на музеите и тяхната роля в обществото8.
Хорхе Глузберг разглежда музеологията като структурирана теория за музея и музейното дело. В основата на музеологията той поставя концептуализирането на музейната дейност и създаването на параметри на изследванията, които да направят възможна оценката на работата за цялостната
музейна организация в една определена социална система. Представата за
музея като знак (послание), който обхваща други знаци, позволява той да
бъде разгледан като комуникативна цялост. Според Глузберг музеологията
предлага основните насоки за превръщането на традиционната функция
на музея в предимно обществена, която започва да отразява действително
настъпилите социокултурни промени9.
Друга група учени, привържениците на предметния подход, З. Бруна10,
И. Ян11, Х. Векс, Р. Ланг и Д. Шулц12, и др. посочват за обект на музеологията
конкретния музеен предмет като феномен, а за предмет определят специфичните прояви на функционирането му в музейната среда. В този смисъл е и формулировката на немския изследовател К. Шрайнер за музеологията – „наука за
събиране, съхраняване, изучаване и използване на музейните обекти“13. Според привържениците на този подход, музейната дейност се базира на музейните предмети и чрез тях музеят реализира своите социални функции. Благодарение на музейната обработка, музейните предмети (паметници на културно-историческото наследство) придобиват фиксирано състояние на самостоятелен
и траен елемент на културата. Те се включват в определена комуникационна
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система в зависимост от научното, историческото и културното си значение14.
Предметният подход е най-популярен сред музейните сътрудници, тъй
като съответства на реалните нужди на музейната практика. Той обхваща найдобре разработената област от музеологията, касаеща подбора на предмети от
реалната действителност, изучаването, съхраняването, репрезентацията и интерпретацията на музейните предмети. Предметният подход днес е все по‑уязвим, тъй като обекти на музеефикацията стават „невеществени обекти от
действителността“, представящи нематериалното културно наследство. Също
така е извънредно трудно от гледна точка на предметния подход да се изучава
и екомузеят.
Семиотическият подход в музеологията се базира на изучаване функционирането на музейните артефакти, които формират социокултурното пространство на музея като елементи на семиотическа (езикова, знакова) система.
П. Боярски15 и Т. Фетисова16 анализират понятието „вещта като феномен на
културата“. Те приемат, че културата като човешко творение се обективира (изразява) в знаци и предмети. На тази основа изследват взаимовръзката и взаимопроникването на социално-историческото и емоционално-психологическото в знаковата система на вещите от бита. Културно-историческите, природонаучните и природно-историческите паметници се разглеждат преди всичко
като знаци. Знакът като материално, чувствено възприеман предмет, събитие
или действие според посочените учени е представител на конкретната култура.
В този смисъл Н. Лисикова определя музея като „интегриран знак на културата, където всеки експонат, а също така събитие или действие, свързано с
него, имат предимно (обозначаемия с тях обект) смислово (образ на обозначаемия обект) и експресивно (неговото изразяване с помощта на чувствата) значение“17. Това е нов начин на представяне на музейните ценности и музейната
дейност в контекста на културата. Признаването на езика на музея в качеството
на обект на музеологията позволява да се преосмисли нейната структура, ясно
да се разделят музеоложките изследвания на фундаментални и практически.
Анализирайки семиотическата природа на музейния предмет, Н. Никишин достига до извода, че това не е само вещ, а определен аспект от нейното
отражение в нашето съзнание, понятие за даден предмет или неговия смисъл.
За да се осъществи правилно разбиране за смисъла и значението на музейния
предмет, са необходими връзки с други паметници източници, техника и подход на изследователя. В този смисъл във фундаменталните музеоложки изследвания се включват изследванията за вътрешната организация на езика: теорията за фондовата дейност (музейната лексикология), теорията за музейната
атрибуция (музейната семантика), теорията за изграждането на експозицията
(музейната граматика), теорията за експозиционните жанрове (музейната стилистика) и др.18.
Съществува и така нареченият „аксиологичен подход“ за обосноваване на
предмета на музеологията, формулиран в трудовете на: З. Странски19, А. Грегорова20, И. Неуступни21, С. Недков22, В. Хербст и К. Левикин23, и др. Според тях
предмет на музеологията е музейната дейност, която е резултат от социално
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опосредствани въздействия върху националното културно достояние, проявяващи се чрез начина на живот на човека и на обществото. Те представят специфичното музейно отношение на човека към действителността във времевата £
триизмерност (минало – настояще – бъдеще) като обект на музеологията.
Най-добре тази подход е обоснован в трудовете на З. Странски. Той въвежда понятието „музилиум“ (музеалност, музейност) и формира теорията
за специфичното („музейното“) отношение на човека към действителността.
Считайки музеологията за формираща се самостоятелна научна дисциплина,
Странски определя предмета на нейното познание като „специфично отношение на човека към действителността, обективизиращо се в историята под
различни форми, които са израз и съставна част на системите на паметта“. Съвременният музей според него е „само една от историческите форми на институциализация на специфичното отношение на човека към действителността,
довело в хода на историята до тенденцията за запазване и показване на подбрани предмети“24.
Опит за обединяване на различните теоретични модели прави известният руски учен А. М. Разгон. Той защитава тезата, че обект на музеологията са
„материалите от музейно значение, музейните предмети, музейното дело като
отрасъл“, а предметът включва специфичните закономерности в развитието на
процесите, свързани с натрупване и запазване на социалната информация, познаването и представянето на знания, традиции, представи и емоции чрез музейните предмети, както и процесите на възникването, развиването и общественото функциониране на музея като институционална основа на музейната
дейност. В този смисъл авторът определя музейната дейност като интегрална
съвкупност, която има системни качества и е неделима и необходима част от
обществото25.
Комуникативният подход се появява в музеологията през 60‑те години на
ХХ в. в отговор на социалната потребност от обръщането на музея към масовата аудитория. В основата му е виждането, че „музеологията е наука със
специфичен език“. Предметът на музеологията се определя като специфична
музейна комуникационна система на предмети (обекти), в рамките на които
става предаване на социално значима информация в пространството и времето. Въвежда се понятието „музеен език“ като един от най-древните знакови
системи за осмисляне и представяне на музейната дейност като едно цяло.
Канадският учен Д. Камерон пръв формулира концептуалния подход за
музея като комуникативна система. Музейната дейност, като предмет на музеология, той разглежда в качеството на информационна система, притежаваща
характерната за всички езикови системи познавателна (евристична) функция.
Комуникативните функции на музейната дейност ученият извежда от основата на нейната социална ефективност. В центъра на музейната комуникативна
система е посетителят (потребителят, ползвателят). Актът на музейната комуникация се осъществява от подател, който е музеен специалист, посредник –
музейните предмети и получател – посетител. Самата музейна комуникация
представлява процес на общуване на посетителите с музейните експонати,
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които са реални вещи, способни да предават информация при наличие на условия, необходими за осъществяване на комуникативно взаимодействие. Първото условие е способността на посетителя да възприема специфичния език
на вещите, а второто е свързано с възможностите за построяване на невербални модели в експозиционното пространство, т. е. способността на създателя на това музейно пространство да предаде идеите на езика на материалните
вещи26. Принципите, отбелязани от Камерон, са в основата на концептуалния
подход, разглеждащ процеса на музейната комуникация като процес на интерпретация.
Теорията за музейната социокомуникация като източник и основа за общественото развитие започва да се оформя през 80‑те год. на ХХ в. Англичанката Е. Хупър-Грийнхил изследва механизма на музейната комуникация на
Камерон и предлага нов интерактивен модел. Тя разглежда експозицията като
знакова система, където постоянно се извършва процес на генериране на културни ценности, които не просто се предават от подателя на получателя, но се
създават от получателя (посетител) на основата на собствения опит, знания и
конкретния контекст на експозицията. При този модел на предаване на информация в музейната експозиция посетителите са активни създатели на културни
социални смисли. На тях им е предоставена възможността за интуитивно познание по пътя на съчувствието и съпреживяването27. В постмодерния музей с
помощта на съществуващите кодове в културата и изкуството на представената епоха или народ се установяват отношения между човек – човек или човек –
общество. Този комуникативен подход предполага промени по организацията
на съвременната музейна дейност и взаимодействието на музея с аудиторията.
Все по‑голямо значение придобива усъвършенстването на каналите за комуникация, каквито са технологията на музейната комуникация и новите технически възможности.
В процеса на глобализация комуникативният подход в музеологията създава нови възможности за общуване на междуетническо, групово и индивидуално равнище. Използването на този съвременен метод за изучаване проблемите на музейната дейност, според Е. Сачев, позволява да се обясни произходът на свойствата на музейната експозиция като знакова композиция в семиотичен аспект; като информационна система в комуникативен аспект; като
носител на източник на знания в гносеологически аспект; като модел с оглед
инструментариума за изучаване на заобикалящата ни действителност и т. н.28
Привържениците на системно-функционалния подход приемат, че предметът на музеологията е цялата съвкупност от музейни дейности: подбор на
обектите (предметите); изследване на тяхната документална стойност; разработване на методи за консервация и реставрация; изследване на музейния посетител и т. н. Динамиката на музейната дейност в значителна степен се определя от призванието £ да осъществява определени цели и задачи, свързани с
промените в културното развитие на даден социум29.
В този смисъл Е. Сачев разглежда музейната дейност като компонент
и подсистема на друга система от по‑висок ранг – опазване и използване на
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културно-историческото, природно-историческото и природонаучното наследство. Той въвежда в науката две нови понятия: „социално битие на културно-историческото наследство“, което изяснява системния обект „музейна
дейност“ откъм неговата социална страна (подсистема) и „културно-историческо битие на обществото“ – осветлява системния обект „общество“ откъм
неговата културно-историческа страна (подсистема). Двете понятия изразяват
двата центъра на един и същ обект – музейната дейност, която може да се разгледа като взаимоотношение между „културно-историческо наследство – общество“ в системен порядък. В този смисъл той определя музейната дейност
като „сложна, непрекъснато развиваща се система от социомузейни явления,
включваща практически, познавателни и ценностно-ориентационни елементи, насочени към разкриване, съхраняване, изучаване и използване на културно-историческото наследство, културните и природните забележителности,
културното достояние“, а също така и музеефикацията на паметниците (превръщането на недвижимите паметници на историята и културата или природни обекти в обекти на музейния показ). Разгледана като социална система, музейната дейност се състои основно от три системни компонента:
• социокомуникативна – дейност по опазването на социалнозначими
културни ценности;
• творческа – дейност по създаването на ценности;
• практикоприложна – дейност по усвояването на културните ценности30.
Представените основни подходи към предмета на музеологията определят
реалните трудности, с които е свързано еднозначното определение на понятието „музейна дейност“. Полифункционалната същност на музея очертава музейната дейност като системноцялостен феномен. Приемаме, че прилагането на
системен подход в теоретическата музеология и представянето на музейната
дейност като феномен дава възможност по‑пълно да бъде изяснена нейната
структурнофункционална характеристика. Системният подход позволява да
се представят многообразните музейни процеси като явление с една природа,
чрез което се определя духовното съдържание на социалното битие на човека
в процеса на неговото културно развитие. Музеят осъществява важна културологическа функция на особен, свойствен само на него език чрез оригинала,
който преди да стане обект на показ, съзнателно е подбран, документално регистриран, научно осмислен в системата на музейната колекция и художествено преосмислен в експозицията.
Определянето на социалните (социокултурните) функции на музея е една
от важните задачи на общата теория на музеологията. Съществуват много становища за основните музейни функции поради различните гледни точки на
изследователите – от позицията на философията, културологията, социологията и др. Съвременната музеология в качеството на основни отделя две исторически наложили се функции, определящи спецификата на музейната дейност,
мястото и ролята на музея в обществото и културата:
• документиране и изучаване на материалните ценности на народите,
както и заобикалящата ги среда;

446

Виолета Павлова

•

експониране на материалните свидетелства за човешката дейност с цел
образование и развлечение.
Те са органически свързани и тяхното реализиране изисква взаимодействие на всички направления в музейната дейност, които най-общо се определят
като: проучване, откриване, придобиване, изучаване, регистриране, охрана,
опазване, консервиране, реставриране, експониране, популяризиране, рекламиране, използване за културно-образователни и рекреационни цели, управление и маркетинг. Направленията в музейната дейност в значителна степен
се определят от националната и местната култура и от доминиращите в обществото културно-политически тенденции.
Музейната дейност се извършва не само в музея като институция, а и извън него. Тя е отворена социокомуникативна и саморегулираща се система.
Състои от подсистеми със съществуващи между тях връзки. В процеса на своето историческо развитие тя е възприемала такъв структурен стереотип, който
най-добре е съответствал на непрекъснато изменящите се условия на социалната среда. Променяйки структурата си, музейната дейност е съхранила своята
качествена определеност и цялост като информационно-комуникативна система. Музейната комуникативна система включва както вътрешните музейни
връзки (музей – музей, музей – ръководни държавни органи, музей – отдели на
музея), така и външните (музей – посетител, музей – обществено мнение, музей – средства за масова информация). Чрез музейната комуникация музейната дейност постига целите си, а музейната публика удовлетворява своите интереси и потребности. Включвайки се в общото информационно пространство,
музеят отделя особено внимание на създаването и пълноценното използване
на достоверни, изчерпателни и своевременни знания за културното наследство, които да са достъпни и пригодни за всеки, по всяко време и навсякъде,
независимо от типа потребител.
В началото на ХХІ век музейната дейност придобива все по‑голямо социокултурно значение, увеличава се ролята на музея в съхраняването и интерпретацията на културното наследство, в сложните процеси на социалната адаптация и културната идентификация, в образователния процес, в организацията
на свободното време на хората. Съвременните музеи де факто стават центрове
на образование, комуникация, културна информация и творчески иновации.
Чрез популяризирането и използването на културно-историческите, природно-историческите и природонаучните ценности за научно-образователни, познавателни и развлекателни цели музеят предава на хората мъдростта и опита
на миналите епохи и цивилизации.
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РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН
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МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА МУЗЕИ –
ВИРТУАЛЕН ЕКСКУРЗОВОД
Петър Миладинов
MOBILNI PRILOZHENIYA ZA MUZEI –
VIRTUALEN EKSKURZOVOD
MOBILE APPLICATIONS FOR MUSEUMS –
AUTOMATED GUIDE
Peter Miladinov
Abstract. Augmented reality (AR) technologies offer new ways for presenting cultural heritage. As a technology platform and interaction style, AR is still in its infancy. Many applications are mere proof-of-concept rather
than robust solutions integrated into museums’ existence. But this does not diminish its potential for creating engaging and meaningful experiences for visitors. AR may have been overhyped to begin with but we are now entering a more serious phase during which its usefulness will become evident. A new concept of mobile application
based on AR is developed using the visitors’ smartphones and tablets. Instead of investing in expensive hardware,
museums strategies for modernization include software application and online database which are part of an
automated self-aware guide.

Население на земята и договори за мобилни услуги в паралелна графика
Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) безспорно заемат все по-голяма част от ежедневието ни. Особено важно за темата на тази
публикация е да проследим развитието на интернет свързаността и мобилните
технологии по света и на локално ниво. За последните осем години броят на
договори за мобилни комуникации достига 6.8 милиарда.1 Число, приблизително равно на броя на населението на Земята. За осемгодишен период това
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е ръст с над 300 %. От тези числа не следва, че почти всеки човек на планетата
има мобилно устройство, но следва да отбележим, че тенденцията на пазара е
възходяща и моментът, когато всеки индивид на планетата ще има телефон,
може да е по‑скоро от очакваното.
Европа е континентът на първо място по процент домакинства с интернет свързаност – 77 % (2013). В България приблизително 54 % от домакинствата
имат достъп до интернет, което ни поставя на последно място за ЕС.2 В края
на списъка заедно с нашата страна са и съседите ни Румъния (58 %) и Гърция
(56 %), докато в челото са Холандия (95%), Дания и Швеция (93 %) и Люксембург (94 %). Статистиката е мрачна, но погледнато за последното десетилетие,
страната ни преживява бум в ползването на ИКТ. Броят на домакинства с интернет достъп е нараснал с около 600 % в рамките на този период. България е на
първо място в Европа по скоростен показател на достъп до глобалната мрежа.
Това е признак за високото качество на предлаганите услуги от доставчиците
в страната, а бързият достъп е предпоставка за използването на приложения в
онлайн режим, с богат мултимедиен инструментариум.
Спецификата на ИКТ услугите в България е инкубатор на идеята за Персонален електронен музеен гид (ЕПМГ). Перфектната среда за осъществяването
на този проект е музеят на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Изборът на музей не е случаен, а е предизвикан от нуждата за лабораторна среда за провеждане на тестове на приложението и покриването на обстоятелства
като Wi-Fi, достъп до експонати и др.
Проектът има за цел изграждането на прототип на персонален виртуален
музеен екскурзовод за музея на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Използваме думата прототип, защото подобно приложение за мобилни
устройства (смартфони) засега няма нито в България, нито по света. Въвеждането на информационни и комуникационни технологии в музеите е желателно от гледна точка на модернизацията на обществото и нуждата музеите
да отговарят на желанията на посетителите си, част от това информационно
общество. Нашият персонален виртуален гид ще се възползва от устройствата, които станаха част от ежедневието, и особено на това на младите хора –
смартфоните. Така ще се постигне въвеждането на модерна технология към цялостния облик на музея, без да се инвестира в бързо остаряващ скъп хардуер.
Технологиите, особено иновативните, са скъпи и рядко музеите могат да си ги
позволят.
Мобилното приложение представлява софтуер, написан за операционна
система Андроид. То ще изпълнява следните функции: ще локализира посетителя чрез сканиране на маркер и ще изпраща на информация до онлайн портал
(БД), а след това ще получава информация за конкретен експонат, като я представя чрез добавена реалност.
Локализацията е изключително важна за оптималното използване на базата данни с експонати. Тя предотвратява излишно дългото търсене сред хиляди обекти, а така намалява времето за извличане на информация за определен
експонат. Принципът е следният: ако посетителят стои пред определена витри-
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на и приложението знае за това чрез системата за локализиране, сканиращият
софтуер ще търси маркери само сред изложените експонати, вместо сред цялата база от данни (БД). Локализацията, освен че намалява процеса на търсене в
БД, и ограничава шанса за грешка при разчитане на обектите.
Локализацията на смартфон може да се изпълни чрез следните методи и
технологии:
• GPS
• Wi-Fi триангулация
• Чрез въвеждане на начална точка и следене на местоположението
спрямо тази точка
Глобалната система за позициониране (GPS) действа чрез триангулация на
базата на сигнали, изпратени от спътници, обикалящи Земята. Спътниците изпращат съобщения под формата на радио сигнали, съдържащи координатите
на спътника в момента на изпращане на сигнала, както и часа на изпращане.
Приемащото сигналите устройство, също с вграден часовник, получава съобщението и засича времето, за което то е пристигнало.3 Чрез формулата S = V*Δt
(V – скоростта на светлината и Δt – времето, за което сигналът е пристигнал,
получен от разликата между час на изпращане и час на пристигане) изчисляваме на какво разстояние се намираме от спътника. Ако се направи триангулация
на повече от три сигнала, може да разберете къде се намирате с точност до 100
метра, а в случай на засечени повече от 5 спътника – с точност до 1 метър. Проблемът на GPS локализацията е нуждата от директна видимост на спътниците,
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което означава, че тя е неприложима за закрити пространства. Точността £ зависи от
метеорологичните условия и броя уловени
сигнали.
Принципът на Wi-Fi триангулация е същият, но за целта се използват излъчвателни
елементи от безжичната мрежа – рутери. На
база силата на сигнала, който дадено мобилно устройство получава от рутер, може да се
изчисли разстоянието до него. При внимателно подреждане на устройствата по краищата на помещенията може да постигнете
локализация чрез Wi-Fi сигнали. Минусите
Пример за безжична
на подобно решение са, че трябва да се затриангулация
купят голям брой рутери, чийто брой се увеличава с броя на изложбените помещения.
Човешкото тяло може да послужи като преграда на подобен сигнал, а група
посетители биха компрометирали точността на локализиране.
Методът, на който се спряхме, използва сензорите на мобилното устройство за ориентиране в пространството. Смартфоните използват акселометри
и жироскопи, за да определят местоположението си в пространството. Приложения като стъпкомери, апликации за възпроизвеждане на снимки и игри
използват микро електронно-механични (МЕМ) сензори.4 Благодарение на тях
устройствата измерват изминатото разстояние или ориентират изображението в зависимост от начина, по който държите телефона. Същите сензори могат да проследят промяната на местоположението ви спрямо начална точка в
триизмерна среда. Ако тази точка е част от виртуална карта на експозицията,
устройството ще може да проследи местоположението на посетител в рамките
на музея. Тази информация ще служи за ограничаване на възможностите при
разпознаване на определен експонат или за автоматизирани съобщения, свързани с преминаването на посетителя от една тематична част в друга. Основната
функция, за която използваме локализацията, е да ограничим възможностите
за грешка при сканиране на обект. Например ако стоите пред витрина с четири
експоната, устройството ще търси сред четири записа, а не в цялата база данни,
което освен до редуциране шанса за грешно възпроизвеждане, ще доведе и до
оптимизация на процеса като скорост.
Предварително ограничаване на записите, в които се търси, е препоръчително, защото вместо маркери за разпознаване технологията има за цел да
използва самите експонати. Това улеснява ролята на музея, като го освобождава от създаването на маркери, които се използват в QR кодовете и конвенционалната добавена реалност. Създадохме алгоритъм, който се основава на
взетите очертания на обекта, цветовете и местоположението му спрямо други
обекти. Сравнявайки данните от тези три величини, програмата извежда резултат, който се сравнява със записи в онлайн база данни и и при установява-
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не на сходство може да извлече
информация под формата на
видео запис, аудио запис или
интерактивна статия. Възпроизвеждането на съдържанието
е възможно да се осъществи в
добавена реалност. Идеята е камерата на смартфона да работи
и да представя (излъчва) реалността, а генерираното съдърМЕМ сензори
жание да се пресъздава върху
прозрачен пласт над картината
от камерата.5 Целта на добавената реалност е да създаде усещане на единност между технологиите и експонатите и да се избегне отвличането на вниманието на посетителя от експозицията, както би било при използването на QR кодове.
За целите на екскурзовода ще бъде създадена и база данни с експонатите,
като за всеки обект ще се въведе уникално съдържание под формата на текст
(статия), аудио или видео запис и описание по инвентарна книга. Целта на този
онлайн ресурс е да бъде портал с относително лесен интерфейс за употреба,
за да могат не ИКТ специалисти да допринасят за пълнотата на базата данни.
При интерес от други музеи могат да се организират курсове за запознаване на
персонала с работата в тази среда.
Създаването на такава БД често е процес, припознаван като дигитализация. Този процес е изключително актуален за музеите в страната, а единен модел и стратегия не са избрани. Близко до такъв модел е НАРЕДБА № Н-6 от
11.12.2009 г. за формиране и управление на музейните фондове, издадена от министъра на културата, обн., ДВ, бр. 2 от 8.01.2010 г. Член 26 съдържа елементите
на така наречения научен паспорт за движими културни ценности. Подобна
мета-информация би могла да се използва от музейния гид и да се възпроизвежда в помощ на посетителите. Елементите са: наименование на музея; наименование на отдела/сбирката; наименование на движимата културна ценност;
брой на движимите културни ценности; шифър и инвентарен номер; снимка;
стар инвентарен номер; акт за приемане – предаване на новопостъпили движими културни ценности; номер на идентификационния протокол; описание на
движимата културна ценност (тегло, размери, материал, техника); датировка;
състояние на движимата културна ценност; историческа справка; местонахождение; предишен собственик; номер на фотонегатива или дигиталния носител;
регистрационен номер в Националния музеен фонд; местосъхранение; библиографска справка; научни публикации; консервация и реставрация; участия в
изложби; копия на движимата културна ценност; акт за ликвидация; трите имена, длъжност и подпис на лицето, съставило научния паспорт; дата на съставяне на научния паспорт.6 Важно е да се предвиди възможността за въвеждането
и на допълнителни признаци с цел приобщаването и на природонаучни музеи.
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Разбира се, че подобен информационен ресурси бърз достъп до него би
бил в полза на музейните и академичните среди, но дали такава БД би била интересна за масовия посетител. Според наблюденията ми от посещения на музеи със студенти от специалност БИН, младите не се интересуват от поредната
кремъклийка, а от историята, свързана с експоната. Беседите, организирани от
музеите, предлагат именно подобна информация, но поради ограничения брой
екскурзоводи не може да се задоволят нуждите на всички посетители. Дори и
да се покрият всички групи посетители, човешките фактори като настроение,
склонността да забравяме и различните интереси, могат да създадат разногласия между предлаганото от музея и желанията на посетителите. Възможността
да се предлага свободно информация на поискване, би била от голяма полза за
двете страни.
Участието на музея в проекта се свежда до създаване на съдържание за
експозицията, което може да използва всички възможности на съвременните
мултимедии. Второто условие за въвеждането на подобна технология е осигуряването на свободен достъп до музея с цел виртуалното картографиране на
експозицията.
Съдържанието, в случая на музея на Софийския университет, е генерирано от студенти от специалност БИН и управата на музея. Гледната точка на
младите е съществена за определяне на актуалността на разказваната история.
Разбира се, това не изключва научността, която може да съпътства интерактивния разказ. Елементи на разказа могат да бъдат филми – например видео,
което да показва употребата на експоната, аудио записи – глас зад кадър, който
да разказва история или легенда, или снимки – показващи елементи и перспективи, недостижими за постигане през витрината. Децентрализираният интернет достъп до БД, опростеният интерфейс, заложен в идеята, и унифицираният модел за въвеждане на мета-информация помагат допълнително за бързото
изграждане на основния информационен ресурс.
Картографирането и отбелязването на експонатите като маркери е процес, който изисква време. Причината е в паралелното заснемане на обекти с
различни мобилни устройства. Целта е да се постигне калибриране на модела
за извличане на информация от камерата. Различните модели камери имат и
различно цветоизвличане, градус и широчина на възприемане. Тестването с
възможно най-много устройства ще увеличи надеждността на приложението.
Третото условие е пожелателно за музея. Това е закупуването на определен
брой устройства, които да се отдават на посетители без собствени мобилни
устройства, пригодни за приложението. Тенденцията в намаляването на цените на смартфоните, от своя страна, ще направи покриването на това условие
ненужно.
Проектът и неговите резултати могат да бъдат мултиплициран за други
музеи в страната. Причината е, че за използването на приложението се изисква
хардуер, който не е нужно да бъде закупен от музеите. Изпълнението на приложението се случва с помощта на персоналните устройства на посетителите,
техните телефони.
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При създаването на виртуалните гидове за други музеи ще се използват
същите ресурси, което означава, че ще се създаде онлайн архив за музеите в
България. Този вторичен продукт на проекта ще осигури основа за допълнителни научни разработки в областта на музеологията, а информационният архив може да е крайъгълен камък за международни контакти.
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РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН

Известия, книга 16, 2014

БЪЛГАРСКИЯТ ФОЛКЛОР КАТО ПРЕДПОСТАВКА
ЗА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ
Северина Йоргова
BALGARSKIYAT FOLKLOR KATO PREDPOSTAVKA
ZA RAZVITIE NA KULTUREN TURIZAM
BULGARIAN FOLKLORE AS A PRECONDITION
FOR CULTURAL TOURISM DEVELOPMENT
Severina Yorgova
Abstract. The report treats part of the Bulgarian intangible heritage as significant resources for cultural
tourism development. An attempt is made at giving definitions. On opinion is expressed that revealing the
rich folklore and popularizing the centuries old traditions will, to a great extent, result favorably in increasing
the number of tourists in Bulgaria. Some examples are also given – reenactments of rituals, traditions, feasts
celebrated on certain dates or family occasions; gatherings, festivals and carnivals organized in different parts
of the state. Conducted traditionally and on international scale, oriented according to the tourist flows, they
could also enhance multilateral cultural exchange and turn into effective stimulus for the local economics.

Материалът разглежда част от българското нематериално културно наследство като един от важните ресурси за развитието на културен туризъм.
Фолклорното богатство може да се използва за разнообразяване на туристическите услуги, да способства за увеличаване удовлетвореността на туристите
от своя престой в страната. Народният календар е наситен с интересни обреди
и обичаи, а в различните части на страната се организират танцови и певчески
събори и фестивали, карнавали. Проведени по подходящ начин – като традиционни, с международно участие, съобразени с туристическите потоци и сезонните туристи, те биха могли не само да способстват за многостранния културен обмен, но и да се превърнат в ефикасен стимул за местната икономика.
Според определението, което дава доц. д-р Енчо Костов културният туризъм е специализирано туристическо пътуване, мотивирано от задоволяване на
социално-културните потребности при опазване на културното наследство1.
Към тези потребности може да се отнесе и желанието на туристите да се докоснат и опознаят фолклорното богатство на една туристическа дестинация.
Европейската мрежа за културен туризъм включва в това понятие материалното и нематериално културно наследство, съвременната популярна култура, креативността. Този вид туризъм трябва да се основава на качество и
автентичност и има голяма роля при подпомагането на по‑доброто разбиране
на богатото разнообразие на местни култури2.
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Дефиницията на Българската асоциация за алтернативен туризъм определя културния туризъм като една от алтернативните форми, обединяващи туристически пакети или отделни туристически услуги, които са алтернатива на
масовия туристически продукт. Сред основните акценти в тези пътувания са
автентичната атмосфера и запазените традиции. Той е алтернатива на пасивното консуматорско поведение на туриста – включва разнообразни дейности, насочени към изграждане, обучение и усъвършенстване на участниците. Носител
е на нови идеи за утвърждаване на устойчиви модели за местно и регионално
развитие и издига в приоритет отношението към традициите и интересите на
местните общности3.
Някои автори не приемат понятието „алтернативен“ туризъм и предлагат
по‑широкообхватното определение „специализиран“ туризъм. В тази класификация отново попада културният туризъм, означаван още културно-исторически или културно-познавателен. Към него се отнася и етнографският туризъм4.
Според международни статистически изследвания културата е един от основните мотивиращи фактори за туристически пътувания в света. Значителен
принос за утвърждаване водещата роля на културния туризъм има развитието
на фолклора.
Фолклорът може да се определи като антропогенен туристически ресурс, а
според класификацията на Н. Апостолов той принадлежи към етнографските
туристически ресурси. Важна тяхна особеност е регионалната им диференцираност и разнообразие, които определят туристическата им атрактивност. Основните им отраслови функции са:
• познавателна – включва разглеждане на етнографски музеи, сбирки
или отделни възстановени действащи обекти;
• образователна – вместо пасивно наблюдение, след кратко обучение,
туристът сам започва да изпълнява местни песни, танци, обреди;
• развлекателна – най-силно застъпена именно при фолклора, някои
местни нрави и обичаи. В нея се съчетават емоционалното преживяване, етническата, родовата и регионалната принадлежност, удоволствието от мелодията, текста, носиите5.
Фолклорът може да се разгледа като особена система, в която чрез обредите и обичаите се сливат минало, настояще и бъдеще.
Той включва традиционните вярвания, легенди и обичаи, запазени у народа. Отъждествява се с културата му и обхваща различните страни на народния опит, знание, творчество. Неговите белези са народност, художественост,
колективност, анонимност, променливост, устност. Свързан е с всекидневния
бит на народа и е бил единствената негова творческа проява в областта на поетическото изкуство, задоволявал е естетическите му нужди6. Могат да се разграничат две различни негови проявления: 1. Фолклорът като народно изкуство – музикално, словесно, танцово и 2. Фолклорът като тип художественост,
включваща обреди и обичаи, включващи сценични или театрални моменти,
както и цели художествени творби (песни, танци, музикални изпълнения). В

458

Северина Йоргова

наши дни класическият фолклор загубва своя социален статус. Той вече се изпълнява на сцена, най-често от самодейни колективи. Тези му промени от своя
страна засилват художествените моменти в обреда7, като по този начин той
става и по‑адаптивен към туристическата индустрия.
Разкриването на богатото фолклорно наследство и популяризирането на
вековните традиции могат в голяма степен да се отразят благоприятно върху
развитието на българския туризъм. Художествените традиции биха спомогнали за създаването на по‑цялостна представа за историческото наследство на
България.
Включването на възстановки на обичаи е важна и неразделна част от необходимото за създаване на цялостен и пълноценен туристически продукт.
Те могат да му придадат специфичен и неподражаем профил, изключително
важен за налагане на съвременния туристически пазар8. Тук е мястото и да
се подчертае ролята на културно-познавателната анимация в туризма. Тя се
изразява в специфична проява на фолклорни елементи и допринася за активизиране поведението на туристите като ги насочва към удовлетворяване на
потребностите от опознаване на нови обичаи и традиции. Чрез нея се усвояват
ценностите и културните различия на народите. Тя е форма, чрез която се реализира опознаваемост на местния език, бит, култура и обичаи9.
Уникален за България и с много голям потенциал за туристическо усвояване е един от календарните народни обичаи – Трифон Зарезан. Празнува се
в чест на лозата на 1 (14) февруари във всички райони на страната, където е
развито лозарството и се отбелязва с обредно зарязване. Обредните дейности
включват още приготвяне на традиционни за празника пити и гозби, които се
носят на лозето; отрязват се няколко пръчки на една лоза, а отрязаното място
се полива с вино „за да роди лозето“ повече грозде, та да има и за вино; избира се „цар на лозята“10. Изпълнението на обичая като ресурс за развитие на
културен туризъм, до момента, има само локално или регионално значение,
но в някои населени места вече е предизвикан национален и международен
интерес. Такъв е случаят в община Симитли, която разполага с плодородни
лозя и е традиционен производител на добри вина. Увеличаващият се интерес,
участието на членовете на основаната именно там Винена партия, съвпадането
на честването на празника със зимния ски сезон и близостта на някои наши
зимни курорти са все предпоставки за разработването на празника като туристически продукт11.
Отбелязването на Лазаровден и обичаят лазаруване също предизвикват
интереса на туристите. Показателен за това е фактът, че вече четири поредни
години в АЕК „Етър“ се провежда „Училище за лазарки“. Според българската
традиция, чрез лазаруване момичето става мома, която вече има правото да се
задомява. В тази връзка музеят предлага обучение на момичета, желаещи да се
включат в интересния пролетен обичай12.
В ограничен район от Югоизточна България, на деня, в който църквата
почита св. св. Константин и Елена, е запазен обичаят нестинарство, игра по
огън. Изпълнява се привечер, на площада, където е разпален голям огън. Ко-
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гато дървата изгорят, жаравата се разстила в кръг и около нея се извива хоро.
Под съпровода на музика от гайда и тъпан един или няколко нестинари нагазват боси в огъня и играят върху него като в ръце държат икона на светците.
Любопитен е фактът, че през 40‑те години на миналия век тези игри са били
запазени само в няколко села, замират през 1948 – 1949 г. и автентичният обичай се възстановява отново в началото на 90‑те години13. В едно от тези села –
Българи, община Царево, всяка година на 3 юни се спазва цялата традиция (датата, изпълнява се целия обред и танц в жаравата), а през последните години
там се създават и други условия за алтернативен туризъм. Като туристическа
атракция нестинарските танци се играят и на други места в България. През
2009 г. игрите по огън са вписани в представителния списък на нематериалното
културно наследство на ЮНЕСКО.
Един от големите летни празници, чието място в календара съвпада с
лятното слънцестоене е Еньовден (24 юни). Общобългарска е представата, че
срещу този ден всички треви и билки придобиват най-голяма лечебна сила,
която изчезва с изгрева на слънцето. Затова и именно на този ден те се събират
най-масово. От набраните цветя и треви (на първо място еньовче), се правят
еньовски китки и венци14. С култа към слънцето се свързват редица обреди
и практики, изпълнявани на този ден – посреща се изгрева и се гадае по сянката на човека за здраве и живот през годината; хората се окъпват в реките и
езерата, като се вярва, че в тях преди да изгрее се е изкъпало слънцето и по
този начин водата е придобила целебна сила. Възстановка на този празник се
прави в АЕК „Етъра“ от 1993 г. За гостите на комплекса се организира богата
фолклорна програма, включително нарочно подготвен едноименен спектакъл,
представен от фолклорен ансамбъл; базар на билкови продукти и козметика,
мед и пчелни продукти; демострация на народни лечебни практики; конкурси
за Еньовски венец и китка. По време на ХI Международно изложение „Културен туризъм“, Велико Търново 2014 г. АЕК „Етър“ е отличен със специалната награда на журито за устойчиво събитие в областта на културния туризъм
именно с празника „Еньовден в Етъра“.
Този народен празник се отбелязва и с Фестивал на летните тайнства,
който се провежда в село Делчево (община Гоце Делчев) с възстановка на
ритуала „Мълчана вода“, работилници за венци и китки, демонстрации.
Интересен летен обичай, който се изпълнява при безводие е пеперуда.
Той се изпълнява от девойки, като една от тях (пеперуда) е отрупана със зелени клонки и листа, най-вече от бъз. Момичетата (пеперударки) изпълняват обредни песни за измолване на дъжд от Бога, които не се изпълняват по
друг повод, а пеперудата танцува, като я заливат или пръскат с вода15. Този
обичай се възстановява с туристическа цел в АЕК „Етър“, ЕАК Златоград,
гр. Априлци.
Друг интересен обичай от българския фолклор, който успешно може да се
използва за разнообразяване на туристическото предлагане и разширяване на
асортимента от предлагани услуги е коледуването.
Добра възможност за стимулиране на културния туризъм са и музикал-
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но-танцовите спектакли, които представят сюжети от българския фолклор по
един нов и атрактивен начин. Сред най-интересните са:
– „Болярите на танца“ на ансамбъл „Чинари“, който е в няколко действия
и представлява смесица от традиционен фолклор и съвременен танцов израз.
Пресъздава предания и исторически периоди от българската история, съчетани с музика, уникални ритми от барабани, ритон и множество перкусии с
тъпани, видео, светлинни акценти, игра на кокили. Представя българите от
всички етнографски области на страната с богата палитра национални носии и
възрожденски костюми16.
– Танцовият спектакъл „Не ходи там след залез слънце“. Той е съвременна
артистична интерпретация на мотиви от народни вярвания свързани с нощта,
а според българската народна култура нощта е граница между два свята – светът на хората и „оня свят“, светът на свръхестествените същества и магическите сили. Целта на спектакъла е да разкаже за вярванията, че нощем самодивите
излизат край реки, при новородените идват орисници, за да им вещаят съдбата, че змейовете отиват при залюбената от тях мома, тогава се чуват самодивските сватби, нощем змеицата посещава овчаря. Зрителите срещат и участват в
играта на митологическите спътници на българина от миналото, породени от
неговите представи, страхове и надежди17. Спектакълът е разработен в партньорство с АЕК „Етър“ и поставен пред публика за първи път именно там.
Фолклорът като познание на народа се проявява и предава през вековете
по различни начини и един от тях е танца. Празниците, на които се изпълняват
обредни танци са над 20, включително и гореизброените. Те могат да допринесат за развитието на туризма в съответния регион, както и за увеличаване
на атрактивността и конкурентоспособността на предлагания туристически
продукт. Докосвайки се до тези народни традиции, наблюдавайки обредите и
участвайки в ритуалните танци, на туриста се предоставя възможност да изживее нещо неповторимо. Той успява да усети, опознае и оцени културното
наследство на страната ни. Най-разпространената танцова форма в нашия
фолклор – хорото – може да се разгледа не само като отделно фолклорно изпълнение, а и като събитие със социални, комуникационни и духовни измерения. То предоставя възможност за осъществяване на социални контакти, за комуникация между различни култури, превръща се в събитие и по своеобразен
начин допринася за удовлетвореността на туристите18.
Богат ресурс за развитието на културния туризъм предоставят и организираните фолклорни събори, фестивали и карнавали в различните части на
страната. За целта на доклада е редно да се дефинират и понятията фестивал и
карнавал.
Фестивал е дума от латински произход (festum, festus – празник). Това са
обикновено празненства, свързани с честване на някакво събитие или специализирано туристическо пътуване, мотивирано от различни по характер
организирани празници. Те са ориентирани към традиционни или съвременни възстановки на културни събития (празници, фестивали, чествания и др.)
както и участие в тях19.
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Карнавалът е празник, разпространен главно в католическите страни и
свързан с началото на Великите пости на Пепелна (чиста) сряда. Името му вероятно идва от латинския израз carni levamen, „освобожение на плътта“ или
carnes levare, „премахване на месото“, защото след празника започват постите.
Корените му са назад в езическата история, отпреди християнството – карнавалът има общо с дионисиевите тържества и с най-стари ритуали за „прогонване“ на зимата20.
Несъмнено сред най-атрактивните и най-посещаваните е Националният
събор на българското народно творчество в Копривщица. Началото му е поставено през 1965 г. и се провежда на всеки пет години в началото на месец август. В него участие вземат певци, свирачи, танцьори, разказвачи, инструментални, певчески и танцови състави и групи за народни обичаи, които показват
и преживяват музикалните традиции, обичаите и многообразието на народната култура и бит. Интерес предизвиква фактът, че по време на събора се организира и концерт на състави от чужбина, изпълняващи български фолклор –
песни, танци и свирни от различни райони на страната21. На десетото издание
на събора са участвали над 13 000 изпълнители, включително чужди групи от
Япония, САЩ, Канада и Англия. Гостите, посетили Копривщица по време на
провеждането му са повече от 250 000 – брой, който е от съществено значение
за местната индустрия.
Националното гайдарско надсвирване в село Гела, Смолянско, цели популяризиране на автентичния родопски фолклор. На единадесетото му издание
през 2013 г. са присъствали над 15 000 души – от България, Швейцария, Япония, Франция и фестивалът е включен в програмата на туроператори.
Все по‑голяма популярност набира Фестивалът на фолклорната носия в
Жеравна. Той събира хиляди посетители, обединени единствено от облеклото – то трябва да е задължително традиционно (автентично, сценично, стилизирано) 22. На последното му издание, 23 – 25 август 2013 г., са присъствали около 15 000 човека, включително и гости от Индия, Италия, Русия, организирани
групи от Франция и Гърция. Сравнително строгият правилник, ограничаващ
употребата на съвременни уреди и пособия, допринася за вълнуващото и автентично преживяване на всички присъстващи. Организират се пехливански
борби, кукерски и маскарадни игри, нестинарски танци, демонстрират се традиционни занаяти, участват професионални ансамбли и групи за автентичен
фолклор.
На няколко места в страната се организират и фестивали на сватбените
ритуали. Такива има в Асеновград, с. Пещера, община Земен, АЕК „Етър“.
Фолклорният фестивал „Сватбата – единство и многообразие“ се организира от АЕК „Етър“ и представя етническото и етнографско многообразие в
българските земи чрез представяне на отделни моменти от сватбената обредност. На посетителите се предоставя възможност да облекат сватбена носия, да
се запознаят със символиката в украсата на сватбените хлябове и да участват в
приготвянето им, прожектират се документални филми, представящи сватбените обичаи на различни етнически групи и етнографски райони в България,
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организират се тематични изложби. Сватбената обредност се предлага и като
обособен туристически продукт на територията на резервата – показват се отделни моменти, характерни за Габровския регион, наситени с много музика и
танци, придружени със съответния обреден реквизит и костюми23.
Асеновград е домакин на Фестивала на сватбените обреди, който се провежда на 24 юни (Еньовден). В него театрални трупи и танцови състави правят
възстановки на сватбени обичаи от различни фолклорни региони, включително обичая Калиница, наричан още и Слънчова женитба.
Ритуали на годежа или сватбата се организират като туристически продукт и в с. Добърско. Там туристите са част от самите ритуали – облечени в
носии, те влизат в ролята на кума или кумата. А онези от тях, които желаят да
бъдат младоженци, също могат да се включат24.
Голям интерес в последните години предизвиква Международният фестивал на маскарадните игри „Сурва“ – Перник. Той e и най-авторитетната в България и на Балканите изява на традиционни народни игри и обичаи с маски.
Популяризира достигнали до днес варианти на древна обредност, част от българската фолклорна традиция. С конкурсната си програма фестивалът е среща
и надпревара на живите £ носители, най-популярни с наименованията „сурвакари“ и „кукери“. Организира се от Община Перник от 1966 г, а от 1985 г. е с
международен статут. През 1995 година Перник е приет за член на Федерацията на европейските карнавални градове (ФЕКГ). От 2008 г. Международният
фестивал на маскарадните игри се провежда ежегодно в последните събота и
неделя на месец януари. Най-атрактивният му акцент е двудневното състезателно дефиле на маскарадни групи от страната и от чужбина. Традиционно във
фестивалната надпревара участват около 6 000 души от всички етнографски
райони на България и гости от Европа, Азия и Африка25.
Със същата тематика е и маскарадният фестивал „Кукерландия“, който се
провежда в Ямбол всяка година между Месни и Сирни заговезни. Той също е с
международно участие и в програмата му се включват дефиле, концерти, базари, конкурси, изложби, дегустации и други атракции.
Добра възможност за културен туризъм предоставят и карнавалите на
плодородието, които се организират на няколко места в страната.
След като става член на Федерацията на европейските карнавални градове
Шумен организира карнавал под такъв надслов. Той се провежда всяка четна
година на 14 октомври – Петковден, когато според народната традиция приключва годишният аграрен цикъл и стават видими резултатите от него. Целта
на Карнавала е да се създадат условия за непрекъснато взаимодействие между
традицията и съвременността. Първото му издание е през 2000 г. и тогава има
само регионален характер, но следващите издания прерастват в национални и
международни. Идеята му е обвързана с местния поминък и отраслите, в които
районът има силни позиции – лозарство и винарство, овощарство и др. Те се
интерпретират от дефилиращите групи във всички възможни форми и проявления: от автентичното до съвременното, от обредно и ритуално до сценично
и зрелищно, от сериозно до сатирично и гротескно26.
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Запазеният през вековете български фолклор, със своите песни, танци, обреди и обичаи, е неизчерпаем ресурс и предпоставка за разработването на различни туристически пакети и услуги. Те могат да бъдат предлагани като част от
програмата в традиционни ресторанти и механи, като самостоятелни представления или като организирани пътувания с цел посещение на фолклорно събитие – събор, фестивал, карнавал. Тяхното реализиране може да се използва за
удължаване на активния туристически сезон и би способствало за намаляване
на териториалната и сезонна концентрация на туристите, което би довело до
по‑равномерно натоварване на капацитетите и повишаване на целогодишните
постъпления от туризъм. То би стимулирало и културното предприемачество –
една нова сфера на дейност, която има потенциал да допринесе за цялостното
социално-икономическо развитие, както на регионално, така и на национално
равнище27. Това би било от особена важност особено за малките населени места – като предпоставка за намаляване на безработицата, спиране изселването
на младите хора, за цялостно стимулиранена икономиката. Подобни дейности
са и средство за установяване на междукултурен диалог, който е особено важен
в съвременния свят на тотална глобализация и едно от средствата за запазване
на традиционната българска нематериална култура.
Културният туризъм се свързва с разширяване на познанията, обогатяване
на културата и удовлетворяване на духовните потребности на туристите. Чрез
предлаганите туристически услуги и атракции фолклорът ще осигури автентични изживявания и емоции за посетителите, ще им предостави възможност
да се докоснат до националната идентичност, бит и културни традиции, характерни за страната ни. Съвременното постмодерно общество се характеризира с
висока степен на отчуждение на отделния индивид от общността. Докосването
до фолклора и духовните ценности на различни етноси и култури позволява
на туристите да преосмислят своя стил и начин на живот, съпоставяйки го със
съответното фолклорно наследство. В този смисъл фолклорът допринася не
само за развитието на културния туризъм, но и за духовното обогатяване на
личността.
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ДА СЕ ЗАВЪРНЕШ В БАЩИНАТА КЪЩА
(ЕДНА НЕСТАНДАРТНА ИДЕЯ ЗА КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ)
Райна Манджукова
DA SE ZAVARNESH V BASHTINATA KASHTA
(EDNA NESTANDARTNA IDEYA ZA KULTUREN TURIZAM)
TO RETURN IN YOUR FATHER’S HOUSE
(AN UNUSUAL IDEA OF CULTURAL TOURISM)
Raina Mandjukova
Abstract. More than 200 years have passed since the time when hundreds of thousands of Bulgarians have
left their homelands to seek refuge within the borders of the Russian empire. Their descendants are those who
today are called Bessarabia’s, Tavria Bulgarians. Even today they still eagerly guard the Bulgarian language, culture and identity. Over the last 20 years the relations between the Bulgarians in Bulgaria and the ones outside its
borders have significantly evolved and strengthened. It is no longer a problem for our compatriots to visit Bulgaria.
Those are mainly young people of student age. Meanwhile, several generations of Bulgarians were born abroad
and passed away without having the opportunity to see Bulgaria, only with their thoughts, dreams and myths
about it. Nowadays in Bessarabia the generation of our grandmothers and grandfathers is „experiencing“ Bulgaria
through the stories of their grandchildren, but they don’t even dream to see it with their own eyes, to feel its land.
In this sense „To return in your father’s house“ is an unusual idea of organizing a „patriotic“ tourism for the elderly
of Bessarabia. This is a project that can be implemented only if patriotic organizations, cultural institutions and
the state unite.

Повече от 200 години са минали от времето, когато стотици хиляди българи са напуснали родните места, за да потърсят убежище в пределите на Руската
империя1. Техни потомци са тези, които днес наричме бесарабски, таврийски
българи, които и до днес ревностно пазят българския език, култура и самосъзнание. През последните 20 години значително са се развили и укрепнали връзките между българите в България и тези извън нея. Много стъпки са направени в посока сближаване на българите от тази и от другата страна на границата.
По-големи и по‑малки, формални и реални, преходни и трайни, предприети от
държавите и от обществата в България, от една страна, и Украйна и Молдова –
от друга.
След падането на „желязната завеса“ и началото на промените в бившия
СССР през 1985 г. настъпват големи промени в живота на хората, населяващи
Съветския съюз. Демократизацията на обществото, свободата на словото и отварянето на границите допринесоха значително за подема на етническото самосъзнание на малцинствата в държавата. Бесарабските българи, които близо
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век не са имали нито непосредствени връзки и контакти с България, нито книги, вестници или списания на български език, сега получават достъп до тях.
Това значително укрепва тяхната идентичност и желанието да научат своята
история, литература, националнните си герои2. И разбира се, да видят с очите
си бленуваната прародина България, да се запознаят с „живи“, „истински“ българи3. Първи имат възможност да осъществят мечтата на поколения бесарабски българи, разбира се, най-младите. През 1988 г. благодарение на възрожденските усилия на бесарабския българин Николай Тодоров4 в Измаилския педагогически институт е открита първата експериметална група със специалност
„руски език и литература, български език“, съставена от 25 души (24 момичета
и 1 младеж) от българските села в Украйна5. Още в края на първата учебна
година групата осъществява първия контакст с млади хора от България – през
месец юни в Измаил пристигат студенти от Висшия педагогически институт
„Константин Преславски“ – Шумен. Младежите пристигат на диалектоложка и
фолклористична експедиция, водени от своите преподаватели, съответно Красимира Колева и Гинка Димкова. Студентите от двете групи заедно обикалят
българските села в Бесарабия, попиват безценни знания едни за други. През
август младежите от Измаил осъществяват едномесечна езикова практика в
България (Шумен), а есента четири от тях заминават за довършване на образованието си в Софийския университет. По същото време за София заминават
и 6 студентки от Педагогическия институт „Йон Крянге“ в Кишинев. Това са
първите десет лястовички на българското духовно възраждане на Бесарабия…
Но родолюбците от едната и другата страна на границата са на мнение,
че това е твърде малко. И само след година, през есента на 1990 г., в България
пристигат първите 126 студенти от Молдова и Украйна6, разпределени във вузове в София, Пловдив, Варна, Благоевград и др. През месец февруари 1991 г.
група средношколци е записана в езиковата гимназия в Сливен7. И в двата случая това става възможно благодарение активността и последователните целенасочени действия на Дружеството за връзки с бесарабските и таврийските
българи „Родолюбец“. Една обществена инициатива, подтикнала държавата
да вземе правилното решение и да регламентира тази дейност за десетилетия
напред. Следващите два приема се осъществяват въз основа на еднократни Решения на МС, а на 31.05.1993 г. е прието Постановление на МС № 103 за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина, в изпълнение
на което всяка година специално създадена комисия на Министерството на образованието и науката на Р. България приема за обучение в български учебни
заведения по около 120 студенти от българските села и градовете в Бесарабия
и Таврия8,9.
Скоро взаимодействията и контактите между българите в Украйна, Молдова и България биват регламентирани и от официални междудържавни документи и надхвърлят рамките на образователната политика. През 1991 г.
Украйна и Молдова стават независими държави и вече на 5 октомври 1992 г.
българският и украинският президент подписват в София Договор за прия‑
телски отношения и сътрудничество между България и Украйна. Този акт
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полага международноправната основа на съвременните българо-украински
отношения, включително и в сферата на защитата на правата на малцинствата.
Според текста на неговия чл. 9 договарящите се страни ще осигуряват необходимите условия и ще предприемат специални мерки за запазване и развитие
на етническата, езиковата, културната и религиозната самобитност, за гарантирано осъществяване на правата на всички лица от българска националност, постоянно пребиваващи на територията на Украйна, и на лицата от
украинска националност, постоянно пребиваващи на територията на Република България, в съответствие с международните стандарти в тази област.
Предвиждат се взаимни облекчения на режима на консулското обслужване и
пътуванията между двете страни, съдействие за изучаване на езика, културата
и традициите, улеснения в рамките на съответното държавно законодателство
за учредяването и дейността на организации на лица от посочените групи при
осъществяване на съответстващата на уставните им цели дейност10. Рамков
Договор за приятелски отношения и сътрудничество, съдържащ подобни клаузи, е подписан на 7 септември 1992 г. между България и Молдова.
Всичко това дава предпоставки българи от Украйна и Молдова не само да
пътуват до България, но и да се установяват тук за по‑продължително или постоянно пребиваване. Започва да става актуална темата за „завръщането“ или
имиграцията. Тук трябва да направим уговорката, че имиграцията на българи
от Украйна и Молдова – доколкото я има – се различва от всяка друга имиграция в България. Процесът е сравним с имиграцията на понтийски гърци в Гърция след разпадането на СССР, на етнически немци от бившите съветски републики в Германия, на руски и украиски евреи към Израел. Докато тези стари
диаспори и миграциите към прародините им са обект на значителен брой изследвания, за миграциите на българската диаспора в Бесарабия към България
се пише рядко11. За съжаление, държавните институции в България не събират
и не разполагат с информация за по‑нататъшното движение на получилите образование в България, на получилите българско гражданство. Липсата на такава информация би могла да се тълкува като показател за незаинтересоваността
на българските институции и съответно за липса на специална политика12 в
тази насока, но това е тема на друг анализ.
Важното в случая е, че след падането на „желязната завеса“ и отварянето на
границите бяха възстановени живите връзки между българите. Появилата се
възможност за обучение в България предизвика вълна от желаещи, сред мотивите на които не на последно място бе и емоционалното отношение към прародината13. Отново тема за друг разговор е сблъсъкът на романтичната представа
за България с реалността, който сблъсък често води до значително разклащане
на съществуващата ценностна система и поява на криза на идентичността14.
Така или иначе, днес вече не е проблем сънародниците ни да посещават България. И както стана ясно, това са предимно млади хора на студентска възраст
и до възрастта на техните родители. Именно те днес осъществяват мечтите и
желанията на няколко поколения българи, които са се родили в чужбина и са
си отишли от този свят, без да зърнат България – само с мислите и преданията
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за нея. Има обаче още една група – поколението на бабите и дядовците, които
„преживяват“ България вече чрез разказите на своите внуци, но дори не смеят
да мечтаят да я видят с очите си, да се докоснат до земята £. А за тях все още
е възможно да видят България и именно това е същността на идеята на т. нар.
„патриотичен“ туризъм.
***
Казано най-общо, идеята на проекта „Да се завърнеш в бащината къща“ се
състои във формирането на туристически групи от възрастни българи (в пенсионна възраст) от Украйна и Молдова и подготовката и осъществяването на
3 – 5 дневни екскурзии в България. На пръв поглед – нищо необичайно. Всеки
от нас е срещал големи групи японски или английски пенсионери на Царевец,
на връх Шипка или в подножието на Мадарския конник. Разнообразието на
предлагания туристически продукт е фактор, който спомага за икономиката
на страната и нейното развитие във всяко едно отношение. Със сериозна практика и политическа отговорност, туристическият отрасъл може да се превърне
в един от най-важните за страната ни в следващите години15. В случая обаче
не става дума за това как да изненадаш чужденеца, по какъв атрактивен начин
да му представиш красотите и богатствата на България, че в крайна сметка да
му вземеш парите. Говорим за точно обратното. И разликата се състои именно
в тези ключви понятия – „чужденец“ и „парите“. Целевата група на „Да се
завърнеш в бащината къща“ само технически са чужденци, т. е. граждани на
други страни – но те са българи по произход, език и самосъзнание. И целта на
пътуването е не да се запознаят с историята, културата и забележителностите на чужда страна, а да събудят генетичния спомен за изгубената родина.
Що се отнася до втората ключова дума „парите“, особеността на проекта се
състои в това, че за „потребителя“ на този „туристически продукт“ той трябва да е безплатен или поне максимално облекчен. И оттук произлиза третата
особеност на така формулираната идея – комплексният подход към нейното
осъществяване. Комплексен от гледна точка на преследваните политики и ангажираните в реализацията му институции. Тежестта – както финансовата,
така и организационната – не трябва да пада само върху културните институти или туристическите компании, тя трябва да бъде солидарно споделена
между заинтересованите субекти на държавата и обществото. Защото така
замисленият проект за „патриотичен“ туризъм не е туристически продукт в
общоприетия смисъл, а по‑скоро национална политика, реализирана чрез
туристическия сектор.
Преди да пристъпим към описанието на проекта, необходимо е да се направи една много важна уговорка. За максимално постигане ефекта на „завръщането“, изключително важно е още при формирането на групите то да бъде
съобразено с наличните исторически данни за произхода на едно или друго селище в Бесарабия. Вече има доста научни изследвания, статии и разработки, на
базата на които може сравнително точно да се определят ако не конкретното
населено място, откъдето са се преселили предците на българите в едно или
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друго селище в Бесарабия, то със сигурност регионът в България. На базата на
тази информация първо изключително важно е групите да включват българи,
чиито корени са от един и същи регион в България, и второ, с оглед на това да
се подбират и местата за посещение.

I. Съдържане на проекта
С оглед възрастта на целевата група и намалените способности на възрастните хора за концентрация на внимание, а също съобразно формулираната
по‑горе основна цел, посещението на България e достатъчно да включва няколко основни обекта:
1. Знакови места от древната история на България и българските
земи. Това могат да бъдат съответно Велико Търново (Царевец), Шумен (крепостта, Мадарският конник), Варна (Римските терми) и т. н. Важното в случая
е това да са обекти, показващи колко древна е тяхната прародина, колко богата
е нейната история. Добре е това да са обекти „под открито небе“ – не е препоръчително да се натоварва програмата с разглеждане на музейни експозиции,
а ако се предвидят такива, те да са логически свързани с другата част от посещението (Например да бъдат показани находки от разкопки, изключително
подходящи са златните и сребърните съкровища и пр.)
2. Атрактивен обект от Възраждането. Възраждането е периодът,
който е най-близък хронологично към времето, когато предците на бесарабските българи са напуснали България. Видът на възрожденските къщи, битът,
уредите ще възкръсват в паметта на техните потомци като запазена дълбоко
в съзнанието снимка. Ето защо е подходящо те да бъдат заведени в градове
като Габрово, Дряново, Трявна, където самото придвижване по улиците ще има
ефекта на „завръщане“. За повечето селски жители незабравимо би било посещението в Етъра, тъй като, ако за нашия съвременник или чуждестранния
турист уредите и съоръженията там са атрактивен архаизъм, възрастните хора
от Бесарабия не замо знаят наименованията им, но най-вероятно са наясно с
използването им.
3. Знакови места от периода на Освобождението. Тъй като целевата
група е отрасла и възпитана в духа на българо-руската дружба, изключително
важно е те на място да усетят връзката между двата народа. Затова е добре в
програмата да бъдат включени обекти като връх Шипка, Панорамата в Плевен
и др. подобни.
4. Посещението на селището-майка. Това е ключовият момент на проекта. Бесарабските българи трябва да се почувстват не като туристи, а като роднини, завърнали се след дълго отсъствие в родното място. Има много начини
и възможности, за да се постигне това. Всичко зависи от степента на ангажираност на местната власт и обществеността в съответното селище, както и от
мотивацията им да участват в проекта.
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II. Осъществяване на проекта
При осъществяване на един такъв проект, разбира се, на преден план
изпъква неговото финансиране. Но в случая идеята е, от една страна, т. нар.
„туристически продукт“ да е безплатен за потребителите му или да изисква
минимално заплащане, а от друга – този, който го предлага, ако не реализира
печалба, то поне да не търпи загуба. А това не би било възможно без участието
на държавата и обществото:
• Държавни институции и организации в България: Министерство на
културата, Министерство на икономиката, Държавна агенция по туризъм, Държавна агенция за българите в чужбина и др.
• Местни администрации и структури: кметства, Консултативни съвети
по туризъм към общините, общински културни институти и др.
• Браншови сдружения и организации като Асоциацията на хотелиерите и ресторантьорите в България и др.
• Дружества и организации на българите в Украйна и Молдова
Нека приемем условно, че финансовата част се състои от три основни вида
разходи:
• Пътни (визи, застраховка, транспорт);
• Битови (хотел и храна);
• Културни (туристическа такса, билети за културните обекти).
Тогава бихме могли да разгледаме три варианта на разпределение на финансирането между горепосочените участници в реализацията на проекта:
• Вариант 1 (Приложение 1.1) е този, при който различните институции
и организации, включително и тези в чужбина, отговарят непосредствено за
осигуряване финансирането на отделен вид разходи. Този вариант е изпробван
на практика и работи16, но е много трудно приложим, тъй като изисква изключително много логистика от страна на структурата-координатор и допълнителни човешки и финансови ресурси.
• Вариант 2 (Приложение 1.2) предполага разработване на специален
туристически пакет, който да включва транспорта в България, нощувките,
храната и посещенията на обектите. Вариантът предвижда две възможности
за заплащане на пакета – от самите туристи или от български организации в
Украйна и Молдова (в този случай последните си осигуряват транспорта до
и от България). И в двата случая сумата трябва да бъде атрактивна, което означава активна комуникация на организатора с посочените партньори с цел
осигуряване на преференциални цени за хотел например или осигуряване на
безплатен достъп до културни обекти. Този вариант е по‑изгоден за организатора, тъй като той поема контрола над средствата, а при добър мениджмънт би
могъл дори да реализира печалба.
• Вариант 3 (Приложение 1.3) според мен е най-реален с оглед съществуващите многобройни програми за развитие на туризма, за трансгранично
сътрудничество и т. н. При този вариант се кандидатства директно с проекта
„Да за завърнеш в бащината къща“ пред финансиращата организация, а посо-
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чените държавни, местни и обществени организации и институции се включват в осъществяването му като партньори на кандидатстващата организация
(например музея).
В този смисъл „Да се завърнеш в бащината къща“ е една нестандартна, но
напълно реализуема идея за организиране на „патриотичен“ туризъм за възрастни хора от Бесарабия. Проект, който може да бъде осъществен само ако се
обединят патриотични организации, култутни институти и държавата (приложение 2).
***
На 27 август 1895 г. Алеко Константинов инициира изкачване на Черни
връх, с което полага началото на организирания туризъм в България.
Шумен е градът, който може да приемем за първото място, където в зората
на промените пристига първата организирана група бесарабски българи.
Смятам, че би било подходящо и знаково именно Шуменският исторически музей да стане пионер в организирането на „завръщането в бащината
къща“ на възрастни хора от Бесарабия. И да го направи в чест на 120‑та годишнина от началото на туристическото движение в България.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.1
Възможности за финансиране на проекта

ПЪТНИ (визи, застраховки,
транспорт)

Местни (в страните на произход)
български дружества и
организации, спонсори

БИТОВИ (нощувки, храна)

Местни власти и браншови
организации в България

КУЛТУРНИ (билети, входни
такси)

Културни институции на държавно
и местно подчинение

ДА СЕ ЗАВЪРНЕШ В БАШИНАТА КЪЩА (една нестандартна идея за културен туризъм)

ОТГОВОРНИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА

РАЗХОДИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ

ВАРИАНТ 1

Приложение 1.1

Приложение 1.2
Възможности за финансиране на проекта

ПЪТНИ (визи, застраховки,
транспорт)

Трнаспорт до и от България

Местни (в страните на произход)
български дружества и
организации, спонсори

Транспорт в България

БИТОВИ (нощувки, храна)

КУЛТУРНИ (билети, входни
такси)

РАЗРАБОТВАНЕ НА ОТДЕЛЕН
ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ

РАЗХОДИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ

ВАРИАНТ 2

ДА СЕ ЗАВЪРНЕШ В БАШИНАТА КЪЩА (една нестандартна идея за културен туризъм)

РАЗРАБОТВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ:
Културни институции на държавно
и местно подчинение

ПАРТНЬОР В БЪЛГАРИЯ:
Местни власти и браншови
организации в България
Приложение 1.2
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Приложение 1.3
Възможности за финансиране на проекта

ПЪТНИ (визи, застраховки,
транспорт)

БИТОВИ (нощувки, храна)

КУЛТУРНИ (билети, входни
такси)

ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТИ
(ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО)

РАЗХОДИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ

ВАРИАНТ 3

КАНДИДАТСТВАЩА
ОРГАНИЗАЦИЯ:
Културни институции на
държавно и местно подчинение

ПАРТНЬОР В БЪЛГАРИЯ:
Местни власти и браншови
организации в България

ПАРТНЬОР В ЧУЖБИНА:
Български дружества и
организации

ДА СЕ ЗАВЪРНЕШ В БАШИНАТА КЪЩА (една нестандартна идея за културен туризъм)

Приложение 1.3

Приложение 2
Взаимодействе на културния институр (музей) с държавни, местни и обществени институции и организации

Профилирани: МК, Агенция
по туризъм и др.
Държавни институции в
България

МУЗЕЙ
(културен
обект)

Непрофилирани: Агенция
за българите в чужбина

Структури и организации на
местната власт

Например: Консултативен
съвет по туризъм

Браншови сдружения и
организации

Например: Асоц-я на хотелиерите и ресторантьорите

ДА СЕ ЗАВЪРНЕШ В БАШИНАТА КЪЩА (една нестандартна идея за културен туризъм

Приложение 2

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН

Известия, книга 16, 2014

МУЗЕЯТ И КУЛТУРНИЯТ ТУРИЗЪМ
ОТ ВЪТРЕШНОСТТА НА СТРАНАТА
Теодора Василева
MUZEYAT I KULTURNIYAT TURIZAM
OT VATRESHNOSTTA NA STRANATA
THE MUSEUM AND THE CULTURAL TOURISM
FROM THE INTERIOR
Teodora Vasileva
Abstract. The local and international tourism is the most applicable means for cultural exchange. Tourism
is among the dynamic business spheres in the world and it affects all aspects of the social life –economic, social
and most of all the cultural ones. Bulgaria with its natural resources, rich cultural and historical heritage and preserved living traditions creates prerequisites for the development of this sector.
The museums, which are guardians of the past in the present, have an important part in the implementation
of the cultural exchange. The museum transforms in a communication center. Part of its activities are related to
the popularization and exposure of objects and cultural values that through awakening of emotions in the visitor / tourist lead to dialogue or authentic contact with the visited region, population, culture and history. It is important not to forget that the development of the museums in the context of the cultural tourism is based on the
specifics in the motivation of the different group visitors / tourists.
The objective of the report is to reveal the place of the museum from the interior, and in particular the place
of the Isperih Historical Museum and the contribution of the municipality and the local authorities for the development of the cultural tourism in Isperih Municipality.

Местният и международният туризъм са най-приложимото средство за
културен обмен. Те осъществяват достъп, от една страна, до традициите и атмосферата на миналото, а от друга страна, до ценностите и особеностите на
съвременния бит на тези общества.1 Световната организация по туризма към
Обединените нации и Фладмарк дефинират културния туризъм като „…дейност на хората, извършвана по време на посещение на туристическа дестинация и по време на тяхното пътуване извън тяхното местоживеене, която им
позволява да изследват или да изпитат различния начин на живот на другите
хора, който отразява обичаите, религиозните традиции, интелектуалните идеи
и културното наследство по такъв начин, че (туристите) да задоволят своите
нужди, въжделения и желания.“2 Важна роля в осъществяването на културния
обмен имат музеите, които са своего рода пазители на миналото в настоящето. Основната задача, която стои пред последните като културни институти,
е организирането и провеждането на изследвания, които засягат съхранените
материални свидетелства на човека и околната среда (биосферни). В музея ре475
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алните обекти (културни ценности) се събират, опазват, изследват, експонират
и интерпретират по начин, зависещ от мирогледа на конкретния специалист
съобразно профила на музея.3 При експонирането даденото движимо или недвижимо историческо наследство се реализира в нова форма на културна продукция, чиито ресурси са почерпани от миналото, защото всеки един обект е
продукт на конкретно време и място. При популяризирането и експонирането
на даден обект или предмети, обединени от една идея, заедно с образователната цел, е важно да се постигне и събуждане на емоции у посетителя. По този
начин музеят се превръща в средище за комуникация, където може да се приложи вербалният модел на общуване с посетителите по схемата: автор (съобщение – въпроси – публика) съобщение4. На практика изживяването е начин
за създаване на диалог с масовата публика. То трябва да задоволи културната
нужда на посетителите на музея и по този начин да му осигури по‑голяма популярност и гарантирана посещаемост.
Несъмнено музеят е едно от основните звена, около което гравитира културният туризъм. Важно е при представяне на музейните ценности като туристически продукт той да може да си създаде собствено глобално пространство
чрез партньорство с научни и учебни институции, други музеи и галерии, туроператори и прочие.
На практика, излизайки на туристическия пазар, всеки музей, съобразно
специализацията си, намира своята пазарна ниша, като следва някои основни
стъпки5: покрива критериите за неповторимост и различие от подобни дестинации; определя демографския таргет (възраст, професия, покупателна способност и пр.); изработва информативен и функционален уебсайт, който може
да се намира от цял свят и да е интерактивен, т. е. да предоставя възможност
за двустранна комуникация; продава и разпространява собствени рекламни
продукти; презентира се на туристически борси и сключва договори с туроператори.
Като цяло културният туризъм е сложна дейност, която се формира при
взаимодействието на: музеи, галерии, паметници на културата; туристически
агенции, туристически оператори, хотели; държавни, регионални и местни организации на управление; научни и учебни институти; неправителствени организации, фондации; индивиди, група, народ; частен бизнес (извън сферата
на туризма) и пр.
Само при регламентираното и коректно взаимодействие на гореизброените участници в културния туризъм успяваме да представим българските
музеи и обекти като желана дестинация. Също така не трябва да забравяме, че
съвременният модел на търсене и предлагане на туристическите услуги вече е
преминал от предлагане и консумиране на информация към предлагане и консумиране на преживявания. Това е така, защото чрез интернет богатата информация вече не е ограничена в пространството и времето. Днес посетителите,
чрез споделените впечатления и емоции със свои приятели, близки, колеги и
прочие, участват в създаването на маркетинга и рекламата на туристическия
продукт.
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Следва кратко представяне на обектите, включени в културни маршрути,
с които се представя Исторически музей – Исперих на туристическите борси в
София, Велико Търново и Русе и участва в културния туризъм в страната.
В Исторически музей – Исперих историческото наследство се съхранява и
представя от отделите: „Археология“, „История на България ХV–ХІХ век“, „Етнография“, „Нова и най-нова история на България“ и „Художествен“.
На територията на град Исперих посетителите могат да се запознаят с постоянната експозиция на музея, в която се проследяват историята и развитието на района и града от праисторията до 80‑те години на ХХ век.
Художествената галерия приятно изненадва ценителите на изкуството,
които могат да се насладят на творбите на местни и гостуващи творци или различни тематични изложби.
В Етнографската къща посетителите се потапят в топлата атмосфера, която струи от експонатите, разкриващи бита и традициите на населението в този
край. Там по всяко време може да се видят различни местни и гостуващи тематични изложби. Във връзка с представянето на календарните празници и
семейната обредност организираните групи от посетители могат да направят
своя избор и да присъстват на предварително обявените за настоящата календарна година възстановки.
За бита на християните и мюсюлманите от този край разказва уредената
Етнографска сбирка в с. Свещари, което отстои на 6 км от град Исперих.
Само на 16 км югоизточно от Исперих, край с. Белинци, посетителите
могат да разгледат единствената на територията на Североизточна България
действаща вятърна мелница с вековна история. Стабилната сложна дървена
конструкция е свидетелство за добре усвоени стари традиции и за майсторлъка на строителите на вятърни мелници на територията на България. Тя напомня за връзката ни със земята и ни запознава с важна част от поминъка на
населението, която е свързана с производство и употреба на зърнените култури и за хляба насъщен на нашата трапеза. Само във ветровити дни там може да
се види как се „лови“ вятър, да се чуе тежкото скърцане на вятърницата и да се
съпреживее ролята на мелничаря.
Исторически музей – Исперих стопанисва Археологическия резерват
„Сборяново“, на чиято територия е концентрирано богато историческо наследство, което свидетелства за съзидателната човешка дейност от различни
култури и хармоничното им съжителство в благоприятната природна среда от
праисторическата епоха до Късното средновековие.6
Реализираните инфраструктурни проекти правят резервата леснодостъпна и желана дестинация за ценителите на културни и природни забележителности. Уютният Приемен център предлага на посетителите комплексно информационно обслужване и се занимава с рекламната и маркетинговата дейност
на предлагания музеен продукт. Атрактивното представяне на обектите са
дължи на професионализма на екскурзоводите.
Обектът, който привлича големия поток от посетители (приложение 1:
таблица), това е Тракийската царска гробница, позната още като Гробницата с

478

Теодора Василева

кариатидите – уникален паметник на тракийското елинистическо изкуство от
първата половина на ІІІ в. пр. Хр. Погребалният ритуал, строителната техника,
уникалното архитектурно оформление, съчетано с украса, свидетелстват, че в
нея е погребан тракийски владетел на племето гети. Високата художествена и
историческа стойност на гробницата е доказателство за приноса на траките в
световната културна съкровищница, поради което Гробницата е обявена през
1985 г. за паметник на ЮНЕСКО. Тя е регистрирана под № 49 в листата на „Стоте национални обекти“ в България.
Царската гробница е част от гробничен комплекс, намиращ се в северната
част на Източния могилен некропол. Комплексът е обособен от разположените край нея гробници под могилни насипи, които са познати като гробниците
под Могила 12, Могила 13 и открит Цистов гроб. Тези погребални съоръжения
от елинистическата епоха са важна част от намиращия се наблизо Тракийски
укрепен град, съществувал от средата на ІV в. пр. Хр. до ср. на ІІІ в. пр. Хр., разкриващ себе си като политически, икономически и религиозен център. Проучвателите му смятат, че това е познатият от аналите град Хелис, откъдето владетелят Дромихайт е управлявал тракийското племе гети. Градът е разположен
на голяма площ и проучването му продължава. Той се състои от цитадела и
прилежащи към нея квартали. В долината на р. Крапинец, край карстов извор,
се е намирало синхронно на града светилище, обслужвало жителите на града и
района. От него днес посетителите виждат само останалите жертвеници, изсечени в монолитните скали.
На това свещено място с жертвеници в края на ХVІ век е издигната гробница / тюрбе, приютила гроба на познатия като светец и чудотворец Демир
баба или Железния баща. Гробницата е забележителен паметник на архитектурата на алевизма (алевии – изповядващи неортодоксален ислям) в българските
земи. Обектът се посещава целогодишно и е вписан под № 49 в листата на „Стоте национални обекти“. Той е атрактивна поклонническа дестинация.
Всеки гост на град Исперих, случаен или организиран посетител, независимо откъде е избрал да тръгне – дали от града, или от обектите, разположени
на територията на АР „Сборяново“, може да се наслади на богатото историческо наследство и да релаксира сред дивната природа. Пленителната панорама и
наличието на защитени растителни видове в района могат да изненадат приятно любителите на „фото сафари“. Исторически музей – Исперих предлага различно конфигурирани културни обиколки и маршрути7 към гореизброените
обекти.
При отчитане на посещаемостта (приложение 1: таблица) в музейните8
обекти се води подробна статистика за възрастовите групи (ученици, студенти,
българи – работещи, инвалиди, пенсионери и чужденци), съотнесени към определени типове туризъм (музеен, археологически и пр.) и обособяването им
в групи съобразно мотивацията (силно или частично мотивирани, немотивирани, случайни), изборът на дестинацията (по собствен избор или по задължение, към които често се причисляват учениците, но те са важни като постоянни
и организирани посетители, защото това води до формиране на мироглед и от-
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ношение към културата у подрастващите), или вид туризъм/ мобилност (краткотраен, международен, пасивен-виртуален посетител или ценител) и пр. От
гледна точка на туристическата индустрия например ученическите групи не се
отчитат като туристи по ред причини, една от които е липсата на реализирана
нощувка, но не само те попадат в това число. По този показател посетителите, покриващи критериите за туристи, са много малко. Приложената таблица
не се нуждае от коментар, защото числата и съотношенията (деца и ученици,
съотнесени към студентите и възрастните или българи – чужденци) са ясни.
От сравнителната таблица9 за периода 2007 – 2012 г. става ясно, че бройката на
посетителите е по‑ниска и доближаваща се към общия брой на посетителите
от 2010 г. Но крайната бройка на посетителите не значи, че това са реалните
приходи, реализирани от входни такси. Практиката сочи, че неведнъж некомпетентни лица си позволяват да коментират въпроса за посетителите и реализираната предполагаема за тях печалба-вход. От тях не се отчитат: целевото насочване на средства – рефинансирането на обекта; цените за вход в различните
обекти са различни, повечето са символични или със свободен достъп; някои
групи посетители се ползват с отстъпка 50 % от цената на входната такса; има
определени дни в годината, през които обектите се посещават безплатно и пр.
Концептуалната рамка и приоритетите за развитието на музеите10 в контекста на културния туризъм11 е разглеждана неведнъж от чужди и наши автори.
Краткият преглед на музеите във вътрешността на страната и конкретен музей
следва приложения вече модел за анализ (музей и конкретен музей12) по следните водещи принципи13:
Принцип 1. Музеите като ресурс за развитие на културния туризъм в качеството си на медиатор на разнообразни колекции и изложби14 с находки от
различни места и партньори (държавни и частни). „Създаване“ и възпитаване
на посетители15 – ценители на културата.
Например: изводи от направена анкета по темата сочат, че създаването на
мобилни изложби е възможност за съревнование и активна дейност на музеите у нас16 и принос към културния туризъм. Традиционният Панаир на музейните изложби се превърна в полезен инструмент за устойчиво развитие на
институциите, защото им предлага поле за сътрудничество и съревнование.
Създадените условия за конкуренция ги подтикват към откриване на модели
за мотивация и инвестиране в нови форми на представяне на изложби и експониране, които осезателно да доведат до промяна в музеите.
Исторически музей – Исперих представя на вниманието на посетителя / турист две постоянни експозиции и различни временни изложби – от собствените си фондове и гостуващи изложби. Така музеят изпълнява ролята на културен медиатор между посетителите (местни и туристи) и собствениците на
движими културни ценности от различни епохи и райони в страната. Гаранцията за поддържане на траен интерес е връщането на посетителя отново в
музея, а не осигуряване на автобуси с туристи само през активния летен сезон.
Посетителите трябва да разберат, че културата струва пари, и да се научат, че
за културно преживяване се заплаща. С течение на времето подобно отноше-
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ние може да доведе до повишаване числеността на групата от заинтересовани
посетители- ценители.
Принцип 2. В отношенията между музея и туризма трябва да са приоритет
опазването и съхраняването на културно-историческото наследство17, за да се
гарантира едно устойчиво във времето развитие.
Само малка част от българските музеи имат трезорни зали за излагане на
собствени или гостуващи съкровища. Също така проблем се оказват и скъпите застраховки, които ограничават провинциалните музеи от представяне на
атрактивни и доходни изложби, което е вид дискриминация спрямо местните
редовни посетители и туристи.
Исторически музей – Исперих разполага с обекти на открито, които са застрашени от небрежна човешка дейност (вятърната мелница – от пожар) или
изискват време и търпение от туриста в случай на специален пропускателен режим при използването на техника, поддържаща микроклимата в обекта (царската гробница).
Принцип 3. Местната власт би трябвало да насърчава културния туризъм
и музеите чрез разработване на стратегии и планиране мениджмънта с цел увеличаване на туристическия поток.
Музеят осъществява основните си дейности да: идентифицира, оценява,
проучва, съхранява и представя културно-историческото наследство. Задача
на местните власти е да участват в разработването на стратегия и включването
на музеите като туристически ресурс за формирането на туристически продукт, задоволяващ нуждите на културния туризъм.
Исторически музей – Исперих определя „таргет“ групите за всеки свой
обект и предлага различни обиколки и маршрути, които презентира със собствени средства на различни туристически борси в страната, и участва с мобилни изложби в традиционния Панаир на музейните изложби в Русе, който е важно място за обмен, срещи и обучения18.
Община Исперих изразява подкрепа към общинския музей при участието
му в мащабен инфраструктурен проект, реализиран по линия на МТСП Програма „Красива България“. Към настоящия момент местната власт разработва Програма, в която заложените Дейност № 6 и № 7 създават предпоставка за
следния резултат: „Разработена стратегия за развитието на туризма в Община
Исперих за периода 2014 – 2020 г.“19
Исторически музей – Исперих поддържа активни контакти и с различни
организации, сред които е и създадената група за публично-частно партньорство – Местна инициативна група (МИГ) Исперих. В разработената Стратегия
за местно развитие на територията на МИГ Исперих за периода 2010 – 2013 г.,
към Приоритет ІІ, заложената цел е:”… да подготви условията за развитието
на туризма…и да подпомогне пилотни проекти за развитие на туристически
услуги и атракциони…„20 Идеята е добра, но последните не са разработени и
не се предлагат все още.
Принцип 4. Музеят трябва да представя атрактивно и информативно обектите, експозициите и изложбите, като и чуждоезиковата подготовка на служи-
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телите трябва да е на ниво. Съвременните информационни технологии трябва
да допълват и улесняват представянето на обектите. Работното време трябва
да бъде съобразено със свободното време и потока на посетители / туристи.
Музеят и културният туризъм трябва да създават връзка между туристите и
местните власти чрез предлагане на допълнителни услуги с цел повишаване
качеството на гостоприемност. Постоянната експозиция на Исперихския музей се нуждае от обновяване и креативно представяне, което е предвидено в
разработените идейни проекти, които остава само да се финансират. Част от
временните изложби са динамични, представени интерактивно и с анимация
(обличане и снимане с реплики на одежди, накити и инсигнии на властта, носени от древните траки) и атракция (светлинна в лабиринта на Царската гробница). Актуална и изчерпателна информация и богата фотогалерия за обектите,
включени под № 49 в маршрути от „Стоте национални обекта“, за експозициите и различните програми на музея може да се открие в различни сайтове21.
Работното време е гъвкаво и съобразено с почивните и празничните дни през
годината. Обектите са достъпни за хора в неравностойно положение. Екскурзоводите в Исторически музей – Исперих са ерудирани и с отлична чуждоезикова подготовка. Музеят е инициатор и организатор на традиционния есенен
Панаир на царевицата22, на който с традиционни стари игри, възстановки на
обичаи, анимиране на занаяти, свързани с царевицата, организиране на обучителни работилници за деца с изделия от царевица и нейни продукти, представяне на пъстра трапеза от местни ястия от царевица за възраждането и дегустирането на стари рецепти се цели представяне на единствената запазена
автентична действаща вятърна мелница23 в страната. Тя се намира при с. Белинци и при ветровито време предлага незабравима атракция24.
Слаби страни си остават: поддържането на чистотата в района при обектите на открито, което е персонална отговорност на всеки самоуважаващ се човек.
Хотелиерите и ресторантьорите в района нямат обща концепция на предоставяне услуги за туристи. Недостатъчната леглова база, непостоянната кухня и
липсата на предприемачи за представяне на атракции и анимации, свързани с
представените културно-исторически и археологически обекти и спецификите
на региона, води до прекъсване на връзката на културата с туризма и до липса
на общ туристически продукт за нуждите на културния туризъм.
Принцип 5. Комерсиализацията на културния туризъм се основава на икономическата, социалната и културната оценка на културното наследство25 от
гледна точка на икономиката.
Културният туризъм е пряко свързан с изработването на прецизен маркетингов план, съобразен с правилната социално-икономическа оценка на туристическите ресурси за културен туризъм. Опазването и експонирането на
културното наследство са грижа на музеите, но и на воля и адекватни политики
в страната. Например: професионално разработване на рекламна стратегия за
цялостната визия на туризма в дадена административна единица от квалифицирани специалисти, с която да се участва в родни и международни туристически борси.
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Слаба страна е разработването на обща рекламна визия и стратегия за
цялостен туристически продукт в различните общини, което е приоритет на
местната власт. Реализирането на единна маркетингова стратегия на местно и
национално ниво може да се повери на артмениджъри и икономисти-специалисти в сферата на оценка и разработване на туристически продукт. Така по
места ще са нужни само средства за реализиране на идейните проекти, разработени от обучени и компетентни в областта си служители.
Информационното обслужване на Исторически музей – Исперих се извършва с приложени различни PR-техники – предварително на щандовете
по време на туристическите борси или в Приемния център: чрез различни
билингвистични рекламни материали – издания за обектите, пътеводители,
брошури, картички, флаери, проспекти, DVD дискове и др., които имат важна
роля при формиране на публичния облик на музея; на място – поставени карти и информационни текстове с табели в града и при обектите от територията
на резервата; различни указателни табели и пр. Наименованията на обектите са защитени и не би трябвало да се ползват като марка. Например: чл. 11
(1) от Закона за марките и географските означения гласи: „Не се регистрира
марка, която се състои от или включва наименованието или изображението
на исторически или културни паметници на Република България, определени
от Министерството на културата“.26 Патентното ведомство и Министерството
на културата трябва да изработят механизъм за защита от посегателство към
културно-историческото наследство на страната.
В заключение искам да отбележа, че музеят се грижи, разработва и представя подопечните му движими и недвижими паметници и по този начин изпълнява своята основна функция и ролята си в културния туризъм. Но за да
има истински културен туризъм, е необходимо посетителите му наистина да
са туристи, т. е. да не са само преминаващи през обектите, а да останат за известно време в района, за да се запознаят с традициите, обичаите, обуславящи
различния начин на живот. Тук се стига до проблема, който се състои в липсата на квалифицирани кадри и актуална хотелска база, ресторанти, заведения
за бързо хранене, странични атракциони27, които биха могли да ангажират
допълнително вниманието на посетителите-туристи с възстановки, различни
атракции28, анимации 29и специфични за района дейности. Това би помогнало
на местния бизнес и за разкриването на нови работни места. Тези функции не
са присъщи за музея. За да се реши този проблем, трябва да се включат активно и останалите участници в процеса, за които стана реч по‑горе. Комплексно
представяне на материалното и нематериалното наследство несъмнено ще задоволи и най-капризните изисквания на съвременния турист, който е готов за
нова културна информация и да получи наслада чрез сетивата си – да види, да
чуе, да вкуси, да усети аромата и да се включи в завладяващия го ритъм на танца дори. Така туристите се запознават с историята на обекта и с направената
пред тях възстановка или анимация се потапят в друга реалност. Какво печели
от това музеят, респективно бизнесът? Печели от определената такса вход, доходи за предприемачите и гарантирана жива реклама от страна на впечатле-
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ните туристи. Ясно е, че печалбата на занимаващите се с културен туризъм
зависи от адекватното и координирано взаимодействие на дейностите между
участниците в образуването на туристическия продукт30. За съжаление, когато между гореизброените дейности няма координация, на практика липсва
самият туристически продукт. Когато се работи без стратегия, „на парче“, има
само дестинация, атракция и посетител, а привличането на туриста е мечта.
Само при правилното и коректно взаимодействие на всички участници ще можем да се похвалим с приноса си в културния туризъм на България. Трябва да
сме убедени, че мотото „Туризмът обогатява“31 е и наша обща цел.
Приложение 1:32
Обект

Деца –
Ученици
предуч. 1 – 4 клас 5 – 8 клас 9 – 12 клас

ТЦГ
Музей-ПЕ
ХГ
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Панаир
Общо
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9
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0
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538
0
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759
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0
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8
8
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българи чужденци
5973
359
1468
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69
266
8565

1934
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0
2
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РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН

Известия, книга 16, 2014

КАК ДА НАПРАВИМ ИЗОСТАВЯНИТЕ И УНИЩОЖАВАНИ
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ПАМЕТНИЦИ ЧАСТ ОТ
ИСТОРИЯТА И ПРИХОДИТЕ НИ, ПО ПРИМЕРИ ОТ ШУМЕН?
Неделчо Неделчев
KAK DA NAPRAVIM IZOSTAVYANITE I UNISHTOZHAVANI
ARHEOLOGICHESKI I KULTURNI PAMETNITSI CHAST OT
ISTORIYATA I PRIHODITE NI, PO PRIMERI OT SHUMEN?
HOW TO MAKE THE FORGOTTEN AND ABANDONED
ARCHAEOLOGICAL AND CULTURAL MONUMENTS PART
OF THE HISTORY AND THE PROFITS – EXAMPLES FROM
SHUMEN REGION?
Nedelcho Nedelchev
Abstract. The History is major to the human knowledge and is developed by historians. Yet there are monuments of the material culture that are partially restored or even abandoned. These monuments can be the source
of the historical knowledge, and of the proceeds.

Историята е наука поради това, че може да се покаже, като извор, нейна
запазена част – материална или писмена. В съвремието ни това е все по‑трудно заради неразбирането на единството между паметници на културата и съвременни начини за запазването им като културно-исторически паметници.
Примерите от последните години са много показателни. Недалеч от Перник
например, заради магистрала през 2013 г. бе унищожен уникален некропол с
петвековна история – паметник, съизмерим с основните паметници за хронология и периодизация в света – например с Халщат в Австрия. Лично аз чух
колко е вредно да се пречи на магистралата – министър В. Рашидов дори каза,
че ценното ще бъде вкарано в музея, а археолозите да не спекулират! В световната практика дори и на страните, които имат аналог на още теоретичния
„Български Лувър“ или подобен музей, магистралите довеждат туристи и любители на историята и археологията до паметниците на културата. Представете си например Стоунхендж, вкаран в „Лувър“, или дори в „Британски музей“!
Или само най-ценното от културните паметници при град Халщат!
В подобни случаи е необходимо цялата историческа общественост да се
обедини и да противостои на правителствените унищожаващи културното ни
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наследство „важни държавни дела“. Не е достатъчно да плачат няколко археолози, наблюдавайки дейността на булдозерите, а ръководството им да не смее
да възрази на национално ниво, като институция!
По-ранни и съвременни решения позволяват дори „магистралите“ да правят извивки или да се издигат над земята, или да се спускат под повърхността. Но в избирани в България решения културно-историческите паметници
се унищожават с багери и булдозери – това твърде дълги години продължи
в Рациария и светкавично бе демонстрирано на 7 километра от Перник през
2012 – 2013 г.1. Движещите сили са различни, но резултатите им не са.
Проблемът е на кого служат културно-историческите паметници? В страни като Англия, Франция, Италия, Турция, Германия, Русия, Гърция, Испания,
Малта, Португалия и други културно-историческият туризъм носи огромни
доходи на държавите и трудова заетост на жителите им. А магистрали и по‑второстепенни пътища водят до културно-историческите паметници. В редица
страни с модерна археология, нарушените от проучвания културно-исторически паметници се възстановяват – например разкопаните малки могили – видях това и във вече несъществуващата Германска демократична република – на
о. Рюген. Тук може да се постави въпрос за състоянието на обекта, от който бе
демонтира и пренесена в РИМ – Шумен гробницата на Гонимаседзе. Погребалното съоръжение би могло да бъде възстановено – копирано, със съответни
указания за значимостта му и необходимостта от преместване на паметника в
РИМ. В землищата на съседните Шуменски села Смядово, Ивански, Кълново и
Янково има огромно струпване на могили. Само в Смядовско имаше 11 могилни некропола с повече от 50 могили2. Това е огромна възможност за културноисторически туризъм и за постоянно наблюдение над културно-историческото
ни богатство и наследство.
В много страни, включително и в България, археологическите паметници са сериозно повредени от исторически събития, от нелегална археология –
иманярство, но това не е причина това културно-историческо наследство да не
се представя и да не носи и приходи, и заетост.
Преди време, като участник в колектив на Шуменския университет, представих на кметската управа на гр. Шумен план за използването на възможностите на областта като културно-историческа дестинация. Той включва няколко
въпроса: Да не се изоставят проучваните археологически паметници; Те да се
превърнат в съставни части на музейната експозиция; Да се създаде областна
инфраструктура на Регионалния исторически музей в Шумен, която да включи
в дейността си местни хора – например за могилата при с. Ивански. Необходимите грижи на РИМ са за охрана, експозиция, отчет на посещаемостта, финансов и по брой на посетители. Не е достатъчно, че едно от последните открити
там златни съкровища на България, по‑скоро на част от него, е в съкровищницата на РИМ.
По-ранните и по‑модерните възможности на технологиите позволяват на
места в археологическите комплекси както холографски, така и направени с
възможностите на компютърната технология възстановки – не само архитектурни или пейзажни, но и на съществували в културно-историческите памет-
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ници предмети – например по белези от гробниците при с. Ивански. Възприемането на възстановената историческа действителност в музеите и на места
е различно.
При представянето на културно-историческите паметници, независимо от
основните теми, за да бъдат те разбираеми не само за специалисти, е необходимо запазване на околните сведения и наблюдения. Лично аз съм бил свидетел
на изхвърляне на открити старинни дървени предмети поради разбирания,
че те са неисторични или нямат място в тематичността на проучванията, и на
обекти в региона на Шумен! Подобно унищожително действие забелязах и при
проучването на гробницата в Ивански – върху каменния покрив се проследяваше пласт от плътно наредени овъглени дървени пръти по дължината на
покрива, с диаметър около 5 см. На това състояние на проучвания обект не се
обърна внимание, въпреки бележките ми3. А подобен случай е от значение и
за погребалния ритуал – не всички дървени предмети под земята се овъгляват.
В случая с могилата и каменните гробници при с. Ивански, по време на
насипване на могилата, каменната гробница символично е била предадена на
огън и той е бил потушен с пръст – издигната като могила – символ на планината, в чиято горна скалиста част, богата на сребро и светлина, пребивавали
починалите благородници като антроподемони, а не просто в черната земя,
например по сведения на Псевдо-Еврипид в „Резос“. Огънят е средство за пречистване и лечение, но в случая и силата, която превръща смъртта в полубожествен живот, в частично оживяване в света на мъртвите.
Гробницата от Смядово е световно явление и е единствена с надпис на архитрава от този период до сега. Тя е и единствената гробница, официално посветена на жена, известна поне в Тракия. Явление, което е дотолкова необичайно,
че с Г. Китов водих разговор за основателността на превода ми „Gonimasedze
Seutu gjune“ – „Гонимаседзе, жена на Севт“. В съвременната тракология за редица автори мястото на жените в обществения живот е подвластно на елински
интерпретации с обиден характер, които отразяват отношението на гърците
към „варварите“. И тук е противоречието между целите на траколози да посочат съизмеримостта на гръко-римската и тракийската култура и възприемането на класическите древни интерпретации за варварите! Тази позиция трябва
да бъде преодоляна, и в РИМ – Шумен има уникален паметник, който може да
бъде пояснен и в Смядово, и в Шумен, при съответните археологически обекти
и останки от тях.
При представянето на конкретните археологически паметници е необходимо да се посочват новостите. Една от причините да се пропуска парично
осигуряване на археологически разкопки и експониране на резултатите е недостатъчната научна, не практическа, а научна подготвеност на много музейни
работници. Причините са комплексни и се групират около недостатъчното заплащане на интелектуалния труд. Въпреки това е необходимо, при представяне на даден археологическо-исторически паметник, местните кадри да посочват поне две различни мнения – в науката и в културния туризъм различието
на мнения е основание за повишен интерес и повишено търсене.
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Пример за различието на мнения е например обяснението на надписите,
открити на Плочки на Тракийския конник от светилището при с. Мадара. Текстът на плочките под конника е: Heroi Marmarithia – в мой превод: „На Хероса на Мармарития“, на „Херосът на Блестящата страна“4. Виждане на Георги
Атанасов бе, че става дума за светилище на богинята на съдбата Тюхе, също
според запазен частично посветителен надпис. Ето го проблема, който може да
предизвика интереса на туристите и на учените.
Възможно е частично реставриране на тракийското светилище на Хероса
на Мармарития и с модерни изобразителни средства при посещенията му да
бъде представяна историята му. Краят на светилището съвпада с унищожавания от християните на „езическите“ паметници. Подобни цялостни щети над
античното наследство не са нанасяни в метрополията на Рим и в Елада, но са
добре видими в провинциите, например в Тракия или Египет. Много по‑късно
във времето, частично, паметници на Тракийския конник ще бъдат преизползвани като образи на свети Георги.
Предлагам да бъде създаден каталог с публикуваните и непубликуваните
приживе археологически паметници, събрани от Г. Атанасов, които са твърде
значителни на брой и са недостъпни във фондовете на РИМ. Каталозите могат
да се продават в подразделенията на РИМ и интересът към тях ще бъде значим. Това ще усили и интереса към конкретните археологически обекти, а и ще
съдейства за включването им в научен оборот, след като вече са обявени като
първи публикации.
Предлагам да бъдат публикувани материалите от музейните фондове –
приходите от това ще бъдат съществени и ще привличат все повече посетители.
Но тези проблеми са свързани с организацията на музейната ни наука.
Според мен, независимо от принадлежността си към Министерството на културата чрез общината, музейните работници трябва да получават възможност
за научно израстване и заплащане, което да не се различава драстично от това
на учените в университетите ни. Друг е въпросът, че и университетското заплащане в Р. България е несравнимо с това в съседни на България държави по
скромност. Разбира се, това не оправдава наличието на огромни количества
непубликувани материали и, естествено, оставането им далеч от експозициите
на музеите. Многократно съм чувал, че ако археолози от регионални и други
музеи били публикували откритията си, други щели да ги използват. Затова те
пишели примерно „за открит пирон: дължина, сечение, тежест и… толкова“.
Проблемът е в научността, с която могат да бъдат публикувани тези материали,
а е и проблем на манталитет и пригодност за подобна работа. И тук е мястото
на музейните работници като учени и на Ръководителите на музеите спрямо
мотивацията на колегите им и спрямо приравняването на музейните работници към научния потенциал на България по степени, звания и заплащане.
Който публикува размери на „пирони“ или преразказва само известното по
древни автори, без изследване, или присвоява чужд научен труд, трябва бъде
принуден да аргументира позициите си, а музеят – необходимостта от подобни
специалисти – картина, успоредна с тази и в редица университетски звена5.
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От експозицията на непубликувани материали ще спечели самият Музей.
Защитата на интелектуалната собственост е друг проблем, който не се пренебрегва при експозиция и трябва да бъде осигурен не чрез укриването му във
фондове. От подобен укривателски подход губи музеят, а и има определени
срокове за публикация, след които право на достъп имат и други изследователи Подготовката на музейните работници трябва да включва познаване на
само на конкретен паметник, но и основните мнения за него, които могат да
бъдат различни. Естествено е посетителите да са не просто туристи, и да имат
информация, която е непозната на археолозите и екскурзоводите. В подобни
случаи са естествени негативи.
Напоследък в България се развиват темите за различни форми на туризъм.
Съчетаването с приемливите от тях трябва да е естествено с Регионалните музеи и техните подразделения.
Организацията на музейната дейност е свързана с посетители. Затова е неприемливо музейните работници да не работят в почивните седмични дни –
тогава, когато потенциалните им клиенти са свободни за посещения дори и
на музеи. Това е относимо и към централните институции и към тяхната инфраструктура. Според мен е необходимо работно време в рамките на Трудовия
кодекс, което да осигурява присъствие на музейни работници в почивните за
останалите граждани дни от седмицата. Това може да бъде обвързано и със
заплатите на музейните работници, но няма да поставя гражданите ни и чужденците в неудобни положения през почивни дни да стоят пред затворени музейни врати. А тези почивни за гражданите и екскурзианти от чужбина дни
могат да бъдат много приходни.
Място на посещение могат да бъдат и трябва да бъдат и нападаните от
иманяри археологически паметници. Политиката на прикриване не е в полза на държавата, на общината и на музея. За съжаление, лично аз съм писал,
след на доц. Илия Пенев и мое наблюдение, Доклад до предходния директор на
РИМ, Г. Майсторски, за нарушени от иманяри могила и каменно съоръжение
от добре обработени блокове в нея, най-вероятно на гробница, при с. Янково6. Каменният зид беше пробит – имаше дупка за „наблюдение“ във вътрешността! Доколкото ми е известно, досега гробницата е оставена на произвола.
В Доклада попитах дали нарушени могили са следени от сътрудници на музея.
През 2007 г. съобщавам в Доклада, че едната от трите гробници на около 25
км от Шумен е обект на посегателство от 3 – 4 години по‑рано и че е обичай на
иманярите да изчакват реакция и след това да преминават към по‑решителни
действия! Археолозите от Шумен в 2007 г. не искали да проучват гробницата.
Бяха заети по магистрали и на други места с по‑добри доходи. Ръководството
на РИМ не намери сили да се пребори с магистралните интереси. И тук е мястото да попитам, освен гробниците при Ивански, недалеч стоящата гробница
при с. Янково, изоставена на иманяри от 10 години, не би ли могла да бъде част
от система с научен, с културно-исторически и с туристически интерес? Всъщност каква е съдбата на гробницата от 2007 досега и ангажирани ли са с нея
музеят и археолозите – поне само с периодични наблюдения? Има ли докумен-
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ти за това, поне по повод на моя Доклад като Ръководител на катедра в ШУ до
Директора на РИМ Шумен през 2007 г. или след това? Оставам с убеждението,
че първостепенна задача на регионалните археолози е работата им в областите,
в музеите на които са на работа!
Тук, разбира се, ще предложа и метод за представяне на гробницата – ако
е неограбена. На журналисти, туристи, любители и учени може да се покаже
вътрешността £ със съвременни средства, през „прозореца в цивилизациите“,
отворен от иманярите. А и някои археолози биха вдъхновили научните си интереси с нови проучвания.
Предлагам на новото ръководство на РИМ – Шумен да поднови изоставени подобни дела и сигнали!
На територията на Шуменска област и в близост до Шумен има и некропол от каменни гробници от немогилен тип – те са чести обекти на набези на
иманяри, но биха могли да бъдат и част от обектите на културно-историческия
туризъм, и предмет на постоянно наблюдение.
Сериозен проблем е системата за наблюдение на археологическите обекти – потенциални и активни мероприятия на вилнеещите иманяри. Всъщност
има зависимост между иманярството и плагиатството. Където няма истински
научен труд, има погубване на исторически ценности и тяхното авторство.
Проблемът не е само в тържествените доклади и отчети.
Пример за погубване на исторически ценности е Старата военна болница в
Шумен, която сега се руши. На това скоро ми обърна внимание доц. И. Пенев!
Не съм сигурен, че в страната ни има друг подобен паметник от същия клас
и древност. Но не това е причината да попитам каква £ е съдбата и знаят ли
шуменци каква културна ценност погубват, освен приходите, които могат да се
получат от подобен паметник на културата? Първо са изкрадени керемидите,
после започва разпадът – от покрива към земята! Не се ли наблюдават и пазят
дори такива съоръжения и културни паметници? Дори и в Шумен? И как се
търси отговорност на крадците и разрушителите? Предполагам, че е по силите
на МВР да издири старинни керемиди и други откраднати вещи, а и свидетели
на действията и лицата, причинители на разрухата! Предлагам и търсене на наказателна отговорност за иманярите и рушителите на културно-исторически
паметници. От подобни мерки ще има ползи – в трудова заетост, доходи и запазване на историческото наследство – и за съвременниците, и за поколенията.
Тук поставям и въпрос защо един уникален паметник като „Безистен“ в
Шумен се руши и защо не е под грижите на РИМ или друга институция на
Министерството на културата? Чия собственост е сега Безистенът и в какво
конструктивно състояние е? Оценена ли е значимостта му в България и в Шумен? „Ротонда“ е проблем със същата значимост, независимо от намеренията
за откупуването £ от преди няколко години. И е редно да се проследи начинът
на смяна на различни собственици на културно-исторически паметник. Може
и да не е напълно реден! И ако е нарушен, е необходимо да се търси съдействието на държавата за възстановяването на собствеността £ над културно-историческите паметници. Необходимо е да се преосмислят и намеренията и закон-
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ността за откупуване на паметника „Ротонда“, който би трябвало да е държавна
собственост, но е предаден в частна с Решение на Общински съвет – Шумен7!
Необходимо е да се прецени и може ли този паметник да бъде общинска собственост?
Шумен е силна турска, не османска, а турска крепост, създавала много
трудности на Русия в походите £ за освобождение на балканските народности
и България и на българското националноосвободително движение. Крепостта
може и трябва да се реставрира и експонира!
Тематичните кръгове, разделени в хронологически периоди, могат да
свързват скални архитектурни паметници на култа, погребални съоръжения,
селища и крепости, градска и селищна структура, турски храмове и търговски
центрове и възрожденски градски паметници.
За паметниците в Плиска и Преслав – те са активни, но трябва да се мисли
как да се намали впечатлението от неудачни реставрации и твърде многото понякога бетон и необосновани предположения, намерили архитектурен израз!
Подобни са и бетонните стълби в кулите на Царевец във В. Търново, или в
една от кулите на Шуменската крепост. Не това е начинът за съединяване на
„древност и съвремие“.
В Шумен, и не само в Шумен, се наблюдава възторжено отношение към
строителството на множество нови „паметни знаци“ като част от градската
среда. Тази политика, независимо от гражданските позиции и подкрепата на
научни институции в града, трябва да бъде по‑пестелива – по две причини – да
не се претрупа градът с възпоменателни паметници и за да бъдат пренасочени
средствата от мемоарността към запазване на рушащите се и ограбвани исторически паметници. Зад вдъхновителните намерения и литературните хиперболи за блясък, величаво минало и „безсмъртие“ много често стои трагедията
на изоставеното и съсипвано културно-историческо наследство!
По отношение на гражданите на Шумен, проучвали историческото му
минало – предлагам да бъдат издадени сборници с материали на Георги Джумалиев, Минко Пенков и други. Да бъдат публикувани и интервютата и спомените с тях, които не са малко. Защото напоследък се наблюдава тенденция
на присвояване на интелектуалните им трудове на регионално „научно“ ниво
при абсолютна пасивност за плагиатства дори на Университета в града. Отношението към културно-историческите паметници и отношението към техните
изследователи във времето са части от единен процес и въпрос на гражданско
съзнание.
Обектите и събитията, проучвани от шуменските изследователи, трябва
да намерят място в екскурзоводската практика. Могат да бъдат предлагани и
събрани материали в различна форма на печат или публикации. От времето
на Рафаил Попов, а и преди него, до сега Шумен има какво да покаже на любители на историята и на туристи от цял свят. Вярно е, че в града и около него
съществуват поддържани културно-исторически паметници. Но само те ли
са, за да се пресъздаде не минало въобще, а мястото им в определена историческа среда?
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При Мадарския конник – предлагам да се потърсят възможности за наблюдение и без задължително изкачване до релефа. Възможностите са от телескопични до електронни и други и могат да бъдат съобразени с индивидуалните
възможности на посетителите. Може да се мисли и за остъклена галерия, която
да предпазва паметника от продължаващата ерозия. Подходът към подобно
съоръжение може да бъде съвременен. За любителите на непосредственото
изображениео на паметника то може да се експонира пред галерията, на съответната височина, а прозрачността на галерията да позволява пряко наблюдение и на релефа. Преди време с директора на РИМ Д. Лечев, зам.‑директора
А. Йорданов и зам.‑областната управителка се преборихме огромната желязна
платформа под релефа да бъде намалена по площ по екологични съображения.
Трябва да се търси решение и за стабилността на паметника, след бетонното му
„прикрепване“ към основната скала.
В културно-историческата политика трябва да бъдат включени и паметници от антифашистката борба – например занемареният „Бункер“ недалеч от
с. Ивански. Той, както и изследванията на шуменските историци от периода
преди и след времето на „развития социализъм“ не са инкриминирани, нали?
Нито повод за пренаписване на нова история, с нови герои и автори.
Основният паметник на Шумен – Шуменската крепост – вероятно трябва
да бъде проучван допълнително. Основание за това са свидетелствата за укрепителни съоръжения под приеманата за единствена крепостна стена, преминаваща през хребета на височината. Там, по време на изкачване на височините
към крепостта, видях зидове в протежение на около 30 м, успоредни на основната крепостна стена и каменно корито на чешма. Според Г. Атанасов, в личен
разговор с мен, там е имало някакви фортове. А ако е имало крепостна стена? Втора, както при много средновековни крепости? Мисля, че проучванията
трябва да продължат и в тази посока. Необходимо е да се покаже и връзката на
крепостта с околни обекти – водоизточници и съседна крепостна инфраструктура.
Необходимо е да се търси и покаже средновековният дотурски град Шумен. Градове като него са и Разград, и Велико Търново, и други. След установяването на могъща империя градовете са преместени на места, в които подчиненото население не може да се съпротивлява, далеч от крепостите си. Може да
се покаже и този преход, ако се търси целенасочено.
Слабост в археологическата практика е отсъствието на интерес към проучване и експониране на селища от античността и по‑късно време. Начинът на
живот на хората, представян само по възстановки в музеи, не създава същата познавателност и често е теоретично произволен. Разбира се, гробниците
в могилата при с. Ивански са атрактивни, сами по себе си, но в близост до тях
има и останки от антично селище, с което те биха могли да съставляват общ
културно-исторически комплекс, освен с множеството гробнични некрополи
в района. Изоставени са и значими крепости, като тази между селата Осмар
и Троица – „Бобата“, съизмерима по площ с Шуменската крепост, или дори
по‑голяма8.
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За подобно разгръщане на културно-историческа и научна политика са необходими средства и инвестиции. Могат да бъдат потърсени при наличие на
ясни представи за бъдещето на историческите изследвания, културно-историческия туризъм и бъдещето на РИМ като център на научен живот и културни
традиции в Шумен, град с уникални и пренебрегвани често дадености. И проблемът не е в това, че културните паметници са много и са забравяни, а в това,
че са изоставени, а други се унищожават.
Възможно е да се мисли за по‑широко съдействие на РИМ с военните историци и част от военната техника, собственост на бившето Военно артилерийско училище – военен университет, сега само Факултет от национален военен университет.
Защитата на културно-историческото наследство е първо задължение на
служителите на министерството на културата! На регионално ниво в обсега
на музеите трябва да има постоянно наблюдение (или мониторинг – ако ще е
по‑действено) на проучени, проучвани и непроучени паметници на културата.
Лично аз съм виждал от височините на Тракийското светилище при Мадара
иманяри, нарамили металотърсачи, както някои носят селскостопански инструмент, да се движат свободно. На сигналите ни отговарят присмехулно или
не ни забелязват. Вероятно и служители на културна или друга полиция също
могат да ги забележат или да реагират на подадени сведения? Има ли подадени
в музеите сведения за такива иманяри и някои от тях задържани ли са? Трябва
да има съгласуваност между музеите, полицията, общинските администрации
служители и граждани. И ако има подобни дейности, съобщава ли се за резултатите им например в РИМ – Шумен?
Проблемът има и силен образователен характер – рушителната действителност е най-добрият учител и никакви лекции, срещи с ученици, клубове,
правителствено-министерски инициативи не могат да я заличат. Особено на
фона на непрекъснатите инициативи за намаляване на университетите и за обвързване на образованието с производството. Все едно, че преди тези уж нови
направления и насоки не е имало университети с инженерни специалности,
специализирани средни училища и техникуми.
Включването на местни хора от общините към служители, осъществяващи
наблюдение и стопанско-културно използване на паметниците, може да бъде
решавано по различни начини. Аз предлагам те да бъдат в структури на културно-историческа полиция и звена на Регионалните музеи, в случая РИМ –
Шумен. Заплащането им може да бъде и от част от допълнителните приходи
на музеите, но трябва да бъде основно задължение на държавата, което трябва
да £ се напомня в борба заради самата нея. Но основното е да се настоява държавата да поеме издръжката на културно-историческото наследство, което е
нейна собственост. Предоставянето £ на общините и музеите трябва да бъде
свързано със строго определени правила и задължения, включително и с осигуряването на заплащане на служители, изпълняващи постоянно наблюдение
на културните паметници9.
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Едва ли тук е мястото да се напомня ограбването и рушителното действие
над паметника на В. Левски в центъра на гр. София, което държавните институции не „осветлиха“ достатъчно, въпреки действие в добре осветения център
на столичния град и хванат нарушител – малолетно циганче с връзки с други
нарушители, вероятно не толкова малолетни! Тук ще поставя още един въпрос:
Как директорите на музеи и културно-исторически комплекси, често със световна значимост, да охраняват поверената им държавна собственост например
нощем. Или е достатъчно само регистриране на последиците от унищожаването денем? И как ще се използват в бъдеще унищожените исторически паметници, не само образователно, но и като обекти за приход? Ще ги заместят ли
„паметните знаци“?
Разбира се, образователната дейност на РИМ е свързана и с исторически
възстановки, осъществявани от клубовете „Крум Страшний“ и „Традиция“.
Тази дейност може да се обвърже не само с дейността на училища, но и с читалищата, с не толкова активната читалищна дейност. За съжаление, в тези
процеси много често напоследък университети се изключват от усилията на
музеите. Старата българска образователна традиция, свързана със студентски
кръжоци в Университетите и с друга обществена работа, поне в областта на историята и археологията, е изоставена на много места, включително и в Шумен.
И след тези щрихи, които са възможни тук, в ограничено време и обем,
мненията, че не е оценена историята ни, изглеждат егоистично-самоцелни. Историята е наука поради това, че може да се покаже, като извор, нейна запазена
част – материална или писмена. Проблемът е в това, готови ли сме да поемем
историческите предизвикателства. И предизвикателство ли е да не унищожаваме и укриваме историческото си минало с бездействие, лошо разбрани съвместявания на исторически паметници и „бизнес“ – дори и ресторантски или
магазинен (по‑рано и от Корекомски тип), или чрез присвояване на историческото наследство – материално и интелектуално? Защото тези, които могат
да запазят културно-историческото наследство и отношението към историята,
сме ние и носим отговорност пред съгражданите си от различни поколения,
включително и пред тези от миналото и бъдещето.
Специфичните организация и изисквания на съгласуваност между секциите на Археологическия институт при БАН и Университетите понякога правят ситуациите на ръководство на проучванията принизено. Понякога, и не
толкова рядко, археолози без научни степени и звания ръководят разкопки от
името на музеите и не се съобразяват с позициите на Ръководителите на университетски научни проекти, финансирани от Университетите и осъществявани заедно с музеите, при това и в рамките на студентски практики. Резултатите
са плачевни и „потъват“ заедно с откритията във фондовете на музеите или се
унищожават.
Спасенията от тази анонимност понякога са бюрократични – ако директори на музеи публикуват непубликувани от археолозите на щат материали, те
могат да бъдат препубликувани и преоценявани и от други автори. Моят личен
опит показва, че археолози от регионални музеи се сърдят на тези, които са ин-
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терпретирали, вече публикувани от директорите им или от други техни началници, материали. Би трябвало да се сърдят на себе си и на административните
си началници, които са упълномощили с права извън законите за интелектуална собственост и авторско право! Би трябвало да се сърдят и на собствената си
корист, поради която укриват от обществото, на което служат, откритията си!
Историята и историческата наука са минало и изследване. Историята не
може да се укрива или украсява. Но разбирането £ е в помощ на съвременните
хора. Затова само изследователската дейност и съхраняването на културно-историческото ни наследство – не само на българите и техните предшественици,
може да отговори на въпросите на съвремието ни. Спирането на разрушението
на историческото минало и на кражбите на културно-историческа и интелектуална собственост ще бъде обнадеждаващо направление на културно-историческия туризъм и на историята на град Шумен.
Надявам се още при ръководството на директора на РИМ – Шумен Даниел
Руменов да започне неотменима политика за превръщане на историческото наследство в Шуменска област в национално богатство с неизмерими следствия.
Надявам се и гражданското общество в Шумен да защити своята култура, история и изследователи.
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МУЗЕЙ И ТУРИЗЪМ В ПЛЕВЕН – МИНАЛО И СЪВРЕМИЕ
Анелия Първанова
Красимир Петров
MUZEY I TURIZAM V PLEVEN – MINALO I SAVREMIE
MUSEUMS AND TOURISM IN PLEVEN – PAST AND PRESENT
Aneliya Parvanova
Krasimir Petrov
Abstract. The end of 19th century marks the first tourist visits in the city of Pleven. The long-awaited rail link
connecting Pleven to Sofia, and later to Varna contributes to the economic and cultural development of the town.
On August 6th, 1899 at the station in Pleven arrives a tourist amusement train. Among the passengers was the
leader of the Democratic Party Petko Karavelov. In 1900 a tourist train on the railway line Pleven – Varna is organized. On January 21st, 1901 in Pleven is created the tourist association „Kaylashka Dolina“ as a branch of the one
in Sofia. The association organized trips to the cultural and historical sites in Pordim, Veliko Tarnovo, Varna and
other historical places.
A cultural program for the tourists in Pleven was created with the assistance of the Archaeological Society,
founded in 1903. Its keepers are asked for help because the establishment of the Archaeological Society is the beginning of the museum work in Pleven. The first specific plan included destinations for visit such as the Roman
fortress „Strogoziya“ in Kaylaka and memorable places in Pleven. On May 8th and 9th, 1904 the Archaeological
Society organized the first trip with a scientific purpose to the antique city Ulpia Eskus near Gigen. On April 10th,
1906 the tourism association of Pleven came out with ideas about upcoming trips to natural and historical sites in
the vicinity of Pleven.
Undoubtedly a central place in the cultural and historical life of Pleven and the region is occupied by the Museums of Military History, consecrated officially in 1907. According to data from the guest books for 1 year period,
for example we learn that the Skobelev park was visited by 9800 Russians and 12 220 Romanians. The names of
royal personages can also be found among the visitors – King Ferdinand and queen Eleonora, the crown prince
Boris, the Great Russian Duchess Maria Pavlovna and others.
The change in the international situation of Bulgaria after the war, the signing of the humiliating peace
treaty of Neuilly, the crash of the Russian empire and the creation of the Soviet Union instead led to a decline in
the foreign tourist presence in our country. Still, we were not missing visits from eminent personalities- the names
of the prominent Italian scientist Enrico Damyani, the Russian writer and publicist Vasily Nemirovich- Danchenko
and many others can be found.
Nowadays as an independent cultural institutions in Pleven work the Regional Historical Museum and the
administration „Museum of Military History“. The first one takes place in an impressive building, built in 1884 – 1888
by an Italian project for barrack. Today the expositions from departments „Nature“, „Archaeology“, „Ethnography“,
„Bulgarian Revival“ „War of Liberation“, „Pleven after the Liberation“ and „Gena Dimitrova“ are situated there. The
museum also includes house-museum „Yanko Zabunov“ and the archeological reserve Ulpiya Escus. The thematic
focus of the Museum of Military History is related to the War of Liberation.
The Roman fortress „Strogoziya“ in Kaylaka is open to visits from last year.
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Културата играе съществена роля като ресурс в изграждането и поддържането на националната и регионалната идентичност и на културното многообразие, което се търси от европейските туристи. В настоящата тема са обвързани два вида културен туризъм – образователния и този, свързан с културноисторическото наследство. Културният туризъм, свързан с културно-историческото наследство, е вид специализирано туристическо пътуване с посещение
на исторически и архитектурни паметници, музеи и др. Именно културното
наследство е в основата на интереса към този вид туризъм, който обединява вниманието на посетителите, свързан с различни исторически паметници,
крепости, древни селища, музеи и др.1
Регионален исторически музей – Плевен – с какво той има принос в областта на културния туризъм и какви могат да бъдат бъдещите перспективи. Град
Плевен още през епохата на Възраждането се издига като важен икономически
и обществен център. Особено след Кримската война (1853 – 1856 г.) в града се
развиват много занаяти, вече има утвърдени местни пазари за зърно и добитък.
Усилено се развива търговията. Тя е движещата сила за разцвета на Плевен.
Още през 1865 г. започва изграждането на шосета и железопътна мрежа в цялата Османска империя. Плевен е свързан с нов път с Русе, Никопол и София.
Известни плевенски фамилии се издигат като стожери за развитието на града,
за издигане на неговия просперитет. Освобождението заварва града занемарен
в благоустройствено отношение, мръсен, с тесни и криви улици. През 1882 г.
Плевенската община приема първия градоустройствен план. Във връзка с реализирането му, Плевенската община предприема поправянето, разширяването
и регулирането на редица улици. Започва строителството на нови и модерни в
архитектурно отношение обществени и жилищни сгради. Така постепенно се
оформя новият център на града, очертан от главни улици, площада и градската
градина. На 1 януари 1898 г. се открива хотел „Москва“, три месеца след това
към него има и кухня. В края на годината отваря врати хотел „Тракия“, през
1900 г. – хотел „България“.2 Тук е мястото да се спомене и културното развитие
на града. На 1 октомври 1869 г. видни общественици начело с учителя Нестор
Марков основават читалище „Съгласие“. В края на XIX век започват и първите
организирани туристически посещения в Плевен. През 1898 г. гостуват ученици от четвъртокласното училище на румънския град Турну Мъгуреле.3 На 18
юли 1899 г. е открита железопътната линия София – Плевен, скоро след това и
Варна – Плевен. Това спомага за културното и икономическото процъфтяване
на града. На 6 август 1899 г. на гара Плевен пристига туристически увеселителен влак с 15 вагона. Пристигането е предхождано с активна рекламна дейност.
Между пристигналите е лидерът на Демократическата партия Петко Каравелов. На 12 септември плевенчани посрещат гости от увеселителния влак Букурещ – София.4 През април 1900 г. търговските сътружници Никифор Кънчев и
Борис Горанов организират туристически влак по жп линията Плевен – Варна.
На 21 януари 1901 г. в Плевен е създадено туристическо дружество „Кайлъшка долина“. Една от първите му инициативи е изграждането на туристическа
градина до голямата пещера в местността „Кайлъка“. Дружеството организира
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екскурзии до културно-исторически обекти в Пордим, където е била Главната
квартира на руското командване по време на Освободителната война, а също
до Търново, Варна и други исторически места.5
Началото на музейното дело в Плевен се поставя със създаването на Българското археологическо дружество – клон Плевен през 1903 г. Идеята е на
проф. Иван Шишманов, а е реализирана от д-р Парашкев Стоянов и Юрдан
Кантарджиев. Причината за създаването на такова дружество е наличието на
паметници от различни исторически епохи в Плевен и околността. Учредителното събрание на Археологическото дружество се провежда на 23 март 1903 г.
в салона на дружество „Съгласие“. Съгласно устава, целите и задачите на дружеството са: „да издирва, съхранява и изучава паметниците на миналото в
границите на окръга и да буди интерес за тях в народа“. За да се осъществи
тази цел, друга задача, която дружеството трябва да изпълни, е „да учреди народен музей; да предприема разкопки и научни експедиции за издирване на старини;….да дава гласност на своята дейност чрез печатни публикации“. През
септември 1903 г. АД – Плевен получава разрешение от Министерството на
народното просвещение за започване на археологически разкопки на крепостта в „Кайлъка“ край Плевен и средновековния манастир „Св. Георги“. На 8 и 9
май 1904 г. АД организира първата екскурзия с научна цел до античния град
Улпия Ескус край с. Гиген. От 9 до 14 май 1905 г. са проведени първите разкопки на крепостта в Кайлъка под ръководството на Юрдан Кантарджиев. На 10
април 1906 г. Плевенското туристическо дружество излиза с обяви за предстоящи излети до природни и исторически забележителности в околностите на
Плевен. Важно място в културно-историческия туризъм в Плевен и региона
заемат Военно-историческите музеи, осветени официално през 1907 г.6 През
1911 г. и 1912 г. плевенските археолози организират екскурзия до Улпия Ескус.7
На 4 януари 1912 г. с решение на комисията за старините към Министерството
на народното просвещение, на Археологическото дружество в Плевен се възлага „надзорът на римското градище при с. Гиген“. През 1922 г. Иван Данов със
съгласието на настоятелството на дружество „Съгласие“ пренася и подрежда
сбирката в помещението на читалищната библиотека на дружеството. В началото на 1923 г. по предложение на същия настоятелството на дружество „Съгласие“ утвърждава създаването на „Археологическо-нумизматическа сбирка“
към читалищната библиотека, която включва около 150 предмета и около 500
броя монети, останали от сбирката на АД. В заседание от 8 юни 1923 г. членовете на настоятелството взимат решение: „Да се направи всичко възможно,
за да се пристъпи час по‑скоро към строежа на специална сграда за библиотека-музей на културно исторически сбирки и градски театър, сгради, които
да отговарят на днешните изисквания на техниката и науката, и толкова
големи, щото да удовлетворяват нуждите на града поне 75 години, без да бъде
потребно тяхното разширение или нови постройки“. Този период е труден за
членовете на Археологическото дружество, защото няма подходяща сграда за
музейните сбирки. За кратко се съхраняват в Куршум джамия. Факт е, че още
през 1940 г. Министерството на Народното просвещение е определило задъл-
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жителното включване на музеите в Плевен и Пордим в екскурзиите на учениците в цялата страна.8 През 1941 г. италианска археологическа мисия начело
с Антонио Фрова основава „първия селски музей в България“ в с. Гиген и моли
населението от съседните села да предаде „всички статуи, плочи, накити, паметници“, за да бъдат изложени в него. Предвижда се и изграждане на летище
за посещение на туристически групи на античния град Улпия Ескус.9
Настъпилите политически промени на 9 септември 1944 г. се отразяват и
на културата, която се одържавява и централизира. На 7 януари 1953 г. музеят с новата му експозиция е открит в присъствието на много граждани. Той е
уреден в музейната зала на читалище „Георги Димитров“ и има два отдела –
„революционен и археологически“.10 Той е одържавен като Окръжен народен
общ исторически музей. За популяризиране на дейността се предприемат редица изяви – отпечатани са и разпространени пропагандни листовки, изработени са рекламни табели, изпращат се официални покани за посещение на
музея до училищата, предприятията, обществените организации и учреждения, съобщения в кината, радиобеседи. В резултат на това музеят е посетен
от 10 406 души.11 През 1977 г. е открита и Панорама „Плевенска епопея“, която
отразява военните действия около Плевен по време на Руско-турската война
1877 – 1878 г. Тя е към Военно-историческите музеи. През 1978 г. Окръжният
исторически музей и Военно-историческите музеи в гр. Плевен се обединяват в Дирекция „Културно-историческо наследство“. Малко след това е взето
решение от бюрото на ОК на БКП всички експозиции да се реализират в една
сграда. Предложението, което се приема, е сградата на тогавашната казарма да
бъде преустроена като музей. Тя е построена в периода 1884– 1888 г. по италиански проект. На заседание от 29 декември 1980 г. бюрото на ОК на БКП
решава: „От 1. I. 1981 г. обявява изграждането на музейния комплекс…….. в
чест на 1300‑годишнина от създаването на българската държава“. На 21 юни
1984 г. генералният секретар на ЦК на БКП и председател на Държавния съвет
на НРБ Тодор Живков открива новата цялостна експозиция на Окръжния исторически музей Плевен. Създаден е един от най-големите и значими по богатство и разнообразие на културни ценности музей в страната с впечатляващо
художествено-пространствено оформление. Разположен на площ от 8 000 кв.
м и с над 10 000 оригинални исторически и природни ценности, проследява
историческото развитие на плевенския край от древни времена до днес. Също
така включва и флората, фауната и геоложкото минало. Сградата, която е паметник на културата с национално значение, превърната в най-големия музей
в България, се утвърждава като водещ научен и културно-просветен институт,
заемащ достойно място в националния духовен живот.
От 1997 г. от Дирекция „Културно-историческо наследство“ се създават
два музея – Исторически музей и Дирекция „Военно-исторически музеи“. Историческият музей остава да се помещава в сградата на бившата казарма, а от
2000 г. с постановление на Министерския съвет от 28 юли е обявен за регионален. Осъществява дейност на територията на сегашната Плевенска и Ловешка
област. Докладът ще разглежда само самостоятелната дейност на сегашния Ре-
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гионален исторически музей. В Плевен съществува, ако може така да се нарече, културно-образователен туризъм. В музея се провеждат международни и
национални научни конференции, които са с културен характер. Участниците
в тях са с определен интерес към културата и нейното развитие. Но едновременно с това можем да ги причислим към групата на туристите. Те използват
предлаганите им възможности за посещение и развлечение.
През годините Плевенският музей е бил домакин и организатор на множество такива изяви. Като самостоятелна институция Историческият музей стопанисва крепостта „Сторгозия“ в парк Кайлъка и римското селище Улпия Ескус край с. Гиген. През 1988 г. музеите са посетени общо от 618 494 души, от
които 448 652 българи и 169 842 чужденци от около 80 страни – СССР, САЩ,
ФРГ, Румъния и др. За обслужването им се използват английски, руски, френски, немски и италиански език. През 1989 г. в залите на Историческия музей за
пръв път гостува международна изложба „Испанска графика – нови и съвременни техники“, открита лично от посланика на Испания в НРБ. През следващите години основната културно-масова дейност на музеите е свързана с привличане на туристически групи и запознаването им с материалната и духовната култура и с историческите процеси в плевенския край. Музеите се ръководят от стремежа да удовлетворят интересите на различни социални и професионални групи на обществото. Това се постига чрез научната и експозиционната дейност. На база сключените през годините двустранни договори за сътрудничество с Ростов на Дон в залите на музея гостуват множество изложби,
които са съпровождани от съответната публика – от обикновени граждани,
музейни специалисти и чуждестранни учени до официални делегации. През
1993 г. са установени международни контакти с водещи музеи в Европа. През
1994 г. в резултат на установените контакти със Словашкия научен институт
при Словашкото посолство в София е разкрита изложбата „Словаците в България“. Материалите са предоставени от Словашкия национален музей и Историческия музей в Братислава. Неин автор е д-р Ян Ботик от Словашкия национален музей, който участва в подредбата £. На откриването £ присъстват посланикът на Република Словакия в София Йозеф Дравецки и многобройно
представителство от потомци на словашките заселници от Плевен, Г. Митрополия, Бръшляница и Подем. През 1996 г. е организирана и проведена международна научна сесия „600 г. от кръстоносния поход на унгарския крал Сигизмунд и битката при Никопол в 1396 г.“. Тя е проведена на 25 и 26 септември
в Никопол и Плевен. В нея взимат участие видни български учени – проф. д-р
Васил Гюзелев, проф. д-р Йордан Николов, проф. д-р Василка Тъпкова-Заимова и др. и чуждестранни учени от Букурещ, Будапеща и др. Съществува и практика във връзка с посещение на делегация от чужбина в града да се организира
изложба. Поради гостуването на делегация от гр. Агадир (Кралство Мароко),
предвождана от кмета на града, е разкрита камерна изложба за връзките между
Агадир и Плевен. Въпреки усилията на музеите посетителите намаляват. Те са
обвързани със задълбочаване на икономическата криза. Тя дава своето отражение върху туризма. Има една група посетители, към които винаги е имало
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специално отношение – учениците. Използват се различни прийоми за привличане на потоците. През 1996 г. се въвежда безплатен вход за учащите се от
гр. Плевен, които посещават групово Историческия музей с учебна цел. Той е с
много голям обхват на дейност. Включва историята на целия Плевенски окръг
отпреди 50 000 г. пр. Хр. до наши дни. Това му позволява да реализира разнообразни мероприятия, винаги да предложи нещо ново, с което да привлича и
впечатлява посетителите. През 1998 г. се реализира изложбата „80 години от
Дойранската епопея“. За пръв път след 1943 г. се чества това събитие. Изложбата отразява участието на 9‑та ппд. Гостуват материали от Националния военноисторически музей. Предизвиква голям интерес сред посетителите. На 17
февруари 1999 г. е открита изложбата „Заедно срещу дрогата“. Тази нетрадиционна за културен институт изложба, отговаряща на проблемите на съвременното общество, привлече в рамките на един месец над 11 000 души посетители.12 А по време на своето гостуване в различни градове на България е посетена от над 111 000 души. До 2002 г. посетителите надвишават над 200 000 души.
В резултат на гостуването на директора на музея ст. н. с. д-р Михаил Грънчаров
в гр. Браила и установените контакти с директора на музея там – д-р Йонел
Къндя, по случай Деня на Ботев – 2 юни, гости на музея са директорът на музея
в Браила и заместникът му. Гостите от Браила се запознават с Историческия
музей и другите музеи в града и района. В резултат на визитата на 4 юни е подписан договор за сътрудничество за срок от 3 години (1999– 2003 г.).13 Същата
година в рамките на международния музикален фестивал „Лауреатски дни
Катя Попова“ на 21 септември 1999 г. е организирана научна сесия, посветена
на 75‑годишнината от рождението на Катя Попова и 100 години от рождението
на Михаил Попов. Тази първа по рода си изява, посветена на именитите оперни артисти, е посрещната с голям интерес от плевенската културна общественост.14 Музеят е посетен от повече от 33 000 души. На 21 януари 2000 г. във
връзка със световната антиспин кампания в музея е открита изложба „Сила за
промяна“. С нея Плевен се включва в световната антиспин кампания, организирана от ООН. Тя е предоставена от посолството на ООН в България по инициатива на читалище „Лик“. Открита е от кмета на Община Плевен Найден
Зеленогорски и националния съветник на Програмата на ООН HIVAIDS към
посолството на ООН в София г-н Севим Ахмедов. На 9 декември 2000 г. е проведена сесия на тема „730 години град Плевен и мястото му в националната
история и култура“ по повод първото споменаване на града с днешното му име
в грамота на унгарския крал Стефан V от 10 декември 1270 г. На сесията присъстват музейни специалисти от музея и изявени български учени от БАН.15
През 2001 г. е реализирана изложбата „2000 години християнство в българските земи“. Тя е с национален характер. Това е сполучлив опит да се представи
християнството по нашите земи чрез съхранените паметници от IV– V в. до
XX в., общо над 250 бр. паметници – уникални реликви, ръкописи, култови
предмети и икони с голяма културно-историческа и художествена стойност,
безценни образци на християнското ювелирство и иконописно изкуство. Реализирана е благодарение на добрите взаимоотношения и съпричастността на
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музеите от цялата страна. Интересът към такъв вид изложба е доказан с посещение от над 2000 човека.16 Същата година е открита и изложбата „160 години
девическо образование в България“. Тя има за цел да се отбележи по подходящ
начин 160 години от създаването в Плевен на първото светско девическо училище в България. Проследява се развитието му до XX в. По тематичната си
насоченост, хронологичен и териториален обхват изложбата е с национален
характер. Реализирана е с помощта на много музеи от страната, които предоставят изключително интересни и уникални материали, някои от които се показват за първи път пред публика. Това е от огромно значение, когато се търси
начин за привличане на повече посетители. Непознатото предизвиква интерес.
Не на последно място по значение и интерес е реализираната на 7 декември
2001 г. изложба „Красота българска“. С нея са показани около 100 старинни
празнични автентични национални костюма от колекцията на г-н Митко Иванов от Плевен, представящи богатството и разнообразието на облеклото от
различните етнографски области в България, характерни за края на XIX в. и
началото на XX в.17 За около 15 дена е посетена от над 1500 души. През 2002 г.
добро решение за привличане на посетители е обявяването на безплатни дни
за посещение на граждани и гости на града на музея от 25 до 28 септември по
случай Европейските дни на културата и седмицата на Народните будители –
1 – 7 ноември.18 За „Дните на културата на Кайзерслаутерн в Плевен“ на тридневно посещение в града е официална делегация от побратимен немски град,
водена лично от главния кмет Бернхард Дойбих. Гостите остават впечатлени от
забележителните паметници на културата и историята на Плевен – Регионален
исторически музей, Панорама „Плевенска епопея“, къща музей „Цар Освободител Александър II“.19 Годината завършва с честването на 125‑годишнината от
Освобождението на Плевен. В РИМ е организиран и проведен ревю-спектакъл
„Красота българска“. Автентичните народни носии от различни краища на
България са представени пред плевенчани и чуждестранни гости – руска делегация, водена от кмета на Москва Юрий Лужков.20 Безспорен успех през 2003 г.
е организираната и проведена съвместно с Националния център за музеи, галерии и изобразителни изкуства – София и Съюза на учените в България –
клон Плевен Национална научна конференция на тема: „История на музеите и
музейното дело в България“. С доклади и съобщения участват над 20 души –
утвърдени учени и специалисти от музеите в страната. През месец август 2003 г.
в Плевен пристига немска военна делегация от сержантското училище на Бундесвера от град Апен. Командирът на училището полк. Карл Шрайдер заедно с
негови колеги посещават РИМ – Плевен. След развеждането им и изнесената
им беседа остават очаровани. Изразяват желание за следващо по‑дълго посещение „обеща, че ще дойде със семейството си в Плевен…….., за да се запознае
по‑подробно с историческите забележителности на града“.21 По повод седмицата на Народните будители директорът на РИМ – Плевен ст. н. с. д-р Михаил
Грънчаров раздава на ученици туристически карти „България – това е моята
родина“. Печати се поставят в музея, а при събиране на 25 печата всеки получава бронзова значка, при 50 – сребърна, а при събиране на 100 – се печели награ-
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да.22 С възстановяването на картите със 100 туристически обекта, сред които е
и РИМ, се прави опит за привличане на посетителите.
Във връзка със стратегията на Община Плевен за развитие на културния
туризъм по инициатива на музея на 25 и 26 март 2004 г. РИМ е домакин на
национален семинар на екскурзоводите в България. Темата е „Плевен – град
на древни култури и символ на свободата“. Участват над 40 екскурзоводи от
различни туристически агенции от цялата страна. Инициативата е съвместно
с ВИМ. Участниците са запознати със сградата на РИМ, крепостта „Сторгозия“ и всички културно-исторически и природни богатства на Плевен и Плевенската община като уникални обекти с големи възможности за културен и
екотуризъм. По специална програма участниците са запознати и с хотелите и
ресторантите, както и с услугите, които предлагат.23 Музеят се включи и в празника на града. В една от залите му е разкрита изложба „Плевен – Ростов на Дон,
40 години сътрудничество“. Тя е по повод 40‑годишнината от подписването на
договора за сътрудничество между Плевен и Ростов на Дон. Изложбата е открита на 14 май 2004 г. в присъствието на много официални лица – делегации
от Ростов на Дон, Кайзерслаутерн, Кавадарци, Битоля, Горни Милановац.24 С
подчертан научен интерес е проведеният на 27 и 28 октомври 2004 г. в музея
квалификационен семинар на тема: „Научно-фондова работа в музея и опазването на музейните ценности“. В работата на семинара взимат участие общо
36 души от музеите в Плевен, Ловеч, Троян, Тетевен и Черни Осъм. Посещават
и римското селище Улпия Ескус край с. Гиген. Разнообразната дейност оказва
влияние върху желанието за посещение на музея. От 3 до 23 декември гостува
Музеят на восъчните фигури от Санкт Петербург. Тя е посетена от над 10 000
плевенчани и гости на града. През 2004 г. той е посетен от над 30 000 души.
Сред посетителите са и организирани група музейни работници, участници в
Балканска математическа олимпиада и други от всички краища на България,
които са с подчертан интерес към културата. През май 2005 г. е реализиран
първият по рода си драматично-музикален спектакъл „Нощ в музея“ в Плевен. Изявата е реализирана във връзка с лансираната от Министерството на
културата и комуникациите на Република Франция идея. В продължение на
3 часа посетителите преминават през експозицията и двора на музея, за да се
запознаят с представените атракции. В редовна сесия на Общинския съвет се
приема изравняването на цените на билетите за български и чуждестранни
граждани. Определят се цените за посещение на организирани групи, както
и заснемането в музея.25 На 27 септември Община Плевен, РИМ – Плевен и
ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ организират посещение на крепостта
„Сторгозия“ по случай Международния ден на туризма. Организиран е безплатен транспорт от Общината до моста в парк „Кайлъка“ за всички желаещи да
се включат. На крепостта посетителите са посрещнати и запознати с историята
£ през вековете, удачна форма за популяризиране на историческото ни наследство.26 През годината тя е реставрирана и консервирана по програма на ФАР.27
Целта е да се включи в туристически маршрут, да стане по‑привлекателна за
туристите. Това е едва началото. През годината музеят е посетен и от организи-
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рани групи от градове от България, гости от Египет, Италия, Германия, Румъния, Англия, Македония. През 2006 г. с подчертан интерес е подредената в края
на годината изложба „Костюми и реквизити от любими български филми“,
която е открита на 23 ноември. Изложбата представя богатството от костюми,
въоръжение, снаряжение и аксесоари, създавани за нуждите на Киноцентъра в
Бояна при реализирането на мащабни кино-продукции като „Аспарух“, „Сватбите на Иван Асен II“, „Калоян“, „Време разделно“ и т. н., в нея са представени
в хронологическа последователност важните моменти от българската история
според наличния материал от костюми. Допълнена е от анотации за историческите събития. Към изложбата са представени и части от филмите, които се
прожектират при разглеждане на изложбата.28 През годината музеят е посетен
от организирани групи чуждестранни ученици – от Сърбия, Германия, САЩ,
Словения – 80 бр. студенти. Повечето са в града с други цели, но благодарение
на нашите съграждани и рекламата ни посещават и нашия музей. Остават очаровани, с незабравими спомени. Започва да се обръща все по‑голямо внимание и на крепостта „Сторгозия“. От клуб „Съхрани българското“ организират
бригади за почистването £, за да бъде в по‑привлекателен вид. Разработват се
и три мултимедийни продукта, които да представят Плевен и забележителностите му пред гостите му у нас и в чужбина. Филмите са идея на общинската
управа. Единият от дисковете е посветен на историческите забележителности
в РИМ – Плевен с пазените в него експонати, крепостта „Сторгозия“, Панорамата и др. Дисковете са предназначени за туристически групи и чуждестранни
делегации.29 През 2007 г. се провежда научна конференция на тема „Българите
във войните за национално освобождение и обединение 1876 – 1919 г.“, посветена на 170‑годишнината от рождението на Васил Левски и 130 години от Рускотурската война 1877 – 1878 г. Тя се провежда на 20 – 21 септември. В работата £
взеха участие над 60 души – учени от БАН, преподаватели от университети,
представители на регионални музеи и редица още специалисти от по‑малки
музеи в страната. На 27 септември по достоен начин е отбелязан и Международният ден на туризма. Програмата включва възстановка на важни събития
от XIII век под мото „Среща с миналото“. Спектакълът се провежда на крепостта „Сторгозия“. През следващите 3 дена РИМ се включва и в инициативата
„Европейски дни на наследството“. В тази връзка всички посещения до края на
септември в Музейната палата са безплатни. Организират се и безплатни прожекции на два филма от фонда на РИМ.30 По същото време в залите на РИМ
е проведена двудневна среща на представители на български и румънски музеи от региона на Долни Дунав. Дискутират се въпроси, свързани с опазването
на културното наследство и неговото атрактивно представяне със средства от
фондовете на Европейския съюз. От страна на плевенските музейни специалисти е представена презентация „Антични и средновековни градове и крепости
по Via Traiana в Плевенска област“, съвместно дело на Община Плевен, Община Гулянци и музея. Регионален исторически музей – Плевен започва една
инициатива – въвежда безплатни билети. Те са за посетители, които имат право да посещават безплатно музея в определени дни. Билетът има художествена
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и рекламна стойност.31 През изминалата година РИМ посреща групи от Русия,
Испания, Англия, Турция, САЩ, студенти от Румъния, Турция, Албания, Беларус, индивидуални посетители от Дания, Корея.
Важно събитие в историята на музея е проведената национална научнопрактическа конференция на тема „Музеи и медии“ за музейните специалисти
и журналисти от музеите в Северна България.32 Провеждат се срещи за обсъждане по важни въпроси за Улпия Ескус и как да се превърне в атрактивна дестинация. През 2008 г. може да се отбележи посещението на музея от ученици
по програма „Учене за цял живот“, по който участват ученици от Гимназия с
преподаване на чужди езици – Плевен. На разменни начала музеят посещават деца от Италия, Франция и Англия, които гостуват една седмица на града.
Добра изява в областта на туризма е заснемането на филм в РИМ – Плевен на
българо-италианската продукция „Генерал де ла Ровере“. Истинска атракция за
плевенчани.33 Най-значимо събитие през последните години, което е свързано
с историята на Плевенския край и опазване и популяризиране на историческите забележителности, е Лимес конгресът, провел се от 6 до 11 септември. Той се
провежда за пръв път в България и е форум за границите на Римската империя. Целта на 22‑рия Лимес е да разкрие пред участниците културно-историческото богатство на страната ни и възможностите за презентиране пред широка
публика. Интерес за тях е един от основните градове на римската провинция
Долна Мизия – Улпия Ескус. В програмата им е включено още посещение на
РИМ и крепостта „Сторгозия“. Близо 70 делегати от 15 държави обиколиха
историческите забележителности на Плевен и региона на 4 и 5 септември.34
През 2013 г. приключи работата по „Комплексен проект за развитие на устойчив туризъм в регион Плевен“. В тази връзка е направена възстановка „Един
ден в Римска Сторгозия“ на вече обновената крепост. В резултат на проекта
околността е почистена, поставено е осветление, има постоянна охрана, информационни табели, места за почивка (беседки и пейки) и са възстановени
стълбите от страна на паркинга на ресторанта „Двете сърнета“, които свързват
крепостта с парк Кайлъка.
Музейните перспективи за привличане на туристически поток са много.
РИМ – Плевен с принадлежащата му огромна експозиционна площ и богат
фонд позволява реализирането на много и разнообразни изложби, участие в
съвместни мероприятия и реализиране на проекти. Има възможност, естествено след разрешение и договаряне между двата музея – РИМ и ВИМ, да се
включат заедно като дестинация в чуждестранните и местните екскурзии. Възможно е да се уговори вариант – общ билет за посещение. Също така атракция, която би привлякла евентуални посетители на крепостта „Сторгозия“, е
да се провеждат възстановки на исторически събития и сезонно присъствие
на екскурзовод. Музеят като самостоятелна културна и научна институция да
изготвя в края на годината културен календар за следващата. Той да се изготвя
на база проведена анкета сред чуждестранни и местни туристи. Може да бъде
съобразен с желанията им – какво желаят да видят, в какво биха участвали и
как си го представят. Той да бъде предоставен на съответната туристическа
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агенция. Тя да го приложи към профила на музея. Така посетителите ще могат
да избират къде, кога и какво да посетят. В парка на музея има възможност да
се направи лятно кино – да се прожектират филми на историческа тематика.
Да се обзаведе гардероб с облекла от различните исторически епохи. Така желаещите ще могат да се потопят в миналото. Но тук идва и един много важен
въпрос – как да се реализира всичко това? Не е достатъчна само идеята. От
изключително голямо значение са финансите. Необходими са средства за обновяване на самата сграда и за въвеждане на новите технологии в самия музей. В
това динамично общество с подчертан интерес към „технологичните играчки“
сме длъжни да се съобразяваме. Музеят си остава една културна институция с
многогодишна история, която съхранява и популяризира историята.
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РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН

Известия, книга 16, 2014

ВИДИН, МУЗЕЯТ И КУЛТУРНИЯТ ТУРИЗЪМ – ВЪЗМОЖНОСТИ,
ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Сашка Бизеранова
VIDIN, MUZEYAT I KULTURNIYAT TURIZAM – VAZMOZHNOSTI,
PROBLEMI I PREDIZVIKATELSTVA
VIDIN, THE MUSEUM AND THE CULTURAL TOURISM –
OPPORTUNITIES, PROBLEMS AND CHALLENGES
Sashka Bizeranova
Abstract. Vidin is an ancient town with strategic location. The museum manages two sites of national importance – the fortress „Baba Vida“ and „Krystatata kazarma“ and two sites of regional importance – the museum
„Konaka“ and the art gallery „Nikola Petrov“. The historical sites provide opportunities and challenges for the development of cultural tourism.
The current article examines:
The role and the place of the museum and the good traditions that are built to attract museum audi•
ences
It outlines the problems that should be solved
•
•
It refers to the future of cultural tourism in the Vidin region

Изследването е регионално и обхваща град Видин и отчасти област Видин,
която се намира в северозападната част на България и се простира върху площ
от 3 022 кв. км, което представлява 2,7% от територията на Република България. Географското положение на областта векове наред е благоприятствало за
развитието £ като транспортен, търговски, културен и политически център.
Област Видин е входно-изходната врата на България за Европа и света. Това е
и една чудесна предпоставка за развитието на вътрешен и международен туризъм.
На север областта граничи с Република Румъния, на запад е в съседство
с Република Сърбия, на юг е оградена от Стара планина, а на изток граничи с
област Монтана. Северната граница – река Дунав, обуславя възможността за
преки връзки с всички страни от Дунавския басейн.
Проучването има за цел да се направи компаративно изследване на възможностите за развитие на туризма преди и сега, на проблемите и предизвикателствата пред музея и мястото му в стратегиите за развитие на културния
туризъм.
Изходната позиция се гради върху основния материал, събран от автора,
който се отнася до един късен период – началото на ХХІ в. Изследването през
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указания период дава възможност да се потърси и културното многообразие
в една периферна зона – крайния български Северозапад, която се сочи като
най-слабо развитата в стопанско-икономическо отношение в целия Европейски съюз. Поставих си като задача включване на различни музейни обекти, за
да се получи по‑пълна картина от изследването на Видин и Видинския край.
Всички обекти на изследване са във Видин, а субектите предварително са
насочени да посетят града, да се запознаят с неговите забележителности, да
обогатят своите представи и познания. Целта наложи известно отделяне – както на обектите, така и на субектите. Задачата ми е не само фактологически като
специалист и като наблюдател да стигна до познанието, а да усетя душевността
на хората, мотивите, които ги водят към конкретните обекти, дали те са плод
на лични, на субективни влияния, или на чужди такива.
Методът на „включено наблюдение“, характерен за антрополозите, е особено ползотворен при изучаване на културния туризъм. Този метод е наблюдение чрез лично участие. Участвах като длъжностно лице (екскурзовод), без
другите да знаят, че имам конкретни проучвателски намерения. Изследвайки един регион посредством опознаването на локалното, приемам, че то ще
доведе до нареждане на мозайката и добиване на пълна представа за цялото.
Локалният принцип на изследване е аксиоматичен. В рамките на конкретния
обект най-добре може да се проследи онзи динамичен начин на моделиране на
концепциите, в които се отразява работата, но където всяка среща води до непрекъснато наместване, преосмисляне, семантизиране и оползотворяване на
всекидневния опит.
Град Видин е с изключително богата история и изгражда своята структура
и облик в течение на столетия. Античният римски, средновековният български, турският, следосвобожденският и новият Видин са се напластили един
върху друг. Сложно са преплели своите характерни белези, взаимно са се отрекли или са продължили връзката си във времето.
В самия град е интересно да се пребивава 2 – 3 дни, за да може всеки човек
да се запознае с това, което се предлага в музейните обекти. Една панорамна
обиколка на града може да остави у туриста само бегли впечатления, без да
може да се вникване в това, което се представя, експонира или просто наблюдава отвън.
Какви проблеми се очертават пред туризма?
Ако някой реши да посети Видин с обществен транспорт, се оказва, че
липсват добри връзки между областния град и Белоградчик, пещерата „Магура“, Кастра Мартис в гр. Кула и др. Намалението на линиите на жп и автотранспорт по маршрутите София – Видин и обратно води до намаляване на
туристическия поток. Поскъпването на горивата рефлектира върху груповите
посещения както на учениците, така и на пенсионерите. Липсват или са недостатъчни рекламните материали, както и може да се каже, че все още сме длъжници на туристите в предлагането на висококачествени такива. В град Видин,
както и по пътищата в областта има недостатъчен брой указателни табели.
Какво предлага РИМ – Видин?
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Най-значим обект, паметник на културата от национално значение, е крепостта „Баба Вида“ (сн. 1). Вниманието към него се насочва от туроператори, от
включването му в картата на „100 национални обекта“, от интернет и др. Значителен поток от туристи има в момента, когато Белоградчишките скали през
2009 г. участваха в надпреварата за седемте чудеса на света. Тогава маршрутът
беше насочен към Белоградчик, но много хора съчетаваха при пътуването си
да видят и пещерата „Магура“, и гр. Видин. Малко са тези лица, които попадат
в музеите случайно. Преобладават хората, които идват планирано, след предварително проучване. В този момент – към 2009 г. най-много са посетителите,
които идват за първи път в града или на крепостта, но не са рядко и тези, които
са идвали преди много години и сега са пожелали да видят обектите отново.
Що се отнася до местните жители – от града и областта, те посещават музейните обекти тогава, когато има нощ на отворените врати, когато има нова
изложба, когато имат гости от други градове или държави, а учащите се – когато учителите им организират посещение, съобразно тематичните им планове,
свързано с конкретни уроци, когато има безплатен ден и др. Не са редки случаите, когато децата са водени от своите родители, баби и дядовци или посещават
музейните обекти заедно със съученици или приятели.
Ако туристите бъдат попитани защо посещават града или конкретния
обект, най-честият отговор е: за развлечение, за опознаване на родината, а ако
са местни хора – от интерес към музейното дело, за да се срещнат с интересни
хора (ако в музея се представя книга, открива нова изложба) или за да представят забележителностите на града пред външни хора.
Най-лесно информация за музея може да бъде намерена в интернет – що
се отнася до външни лица, а местните се информират от медиите, от афиши и
плакати, от рекламни съобщения или от хора от музея.
Тези от туристите, които и преди са посещавали музея, винаги споделят
своите впечатления дали са доволни или не от това, което виждат, кои страни
от работата на музея се оценяват положително и кои – не. Най-често на посетителите на „Баба Вида“ правят лошо впечатление състоянието на сцената
в летния театър, ограниченият достъп до много от помещенията, рушенето
на сводове, падането на мазилка, т. е. липсата на реставрация и консервация
през последните 20 години. Екскурзоводът трябва да умее да омагьосва при
изнасянето на беседа, за да прикрие недостатъците в работата на музея. При
посещение на изложби в обект „Кръстатата казарма“ (сн. 2) всички посетители подчертават, че би било много хубаво да има постоянна експозиция, да се
използва цялото пространстранство, да има гостуващи изложби и др. В музей
„Конака“ (сн. 3) се препоръчва да се изгради ново осветление, да се подменят
анотациите, които са поставени много ниско и не са четивни, да се почистват
редовно витрините, да се поставят надписи, когато някой експонат липсва на
мястото си или да се поставя негова снимка с обяснителен текст (напр. експонатът е на изложба) и др.
РИМ – Видин трябва да стане водещ културен и научен център в гр. Видин.
През последните години музеят е натоварен с негативи и отстъпи от своите
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позиции пред Регионалната библиотека, Държавния архив и Читалище „Цвят“.
Така специфични музейни ниши бяха заети от тях – те възстановяват обичаи,
правят изложби, дори събират експонати.
Нужна е нова музейна политика, за да се търсят средства по европейски
проекти за издания, за организиране на конференции и за популяризиране на
културно-историческите забележителности на Видинска област.
Музеят заема специфично място в националната музейна мрежа, което се
дължи на значимостта на обектите, които стопанисва – „Баба Вида“, „Кръстата казарма“, „Конака“ и Художествена галерия „Н. Петров“. За съжаление, човешкият фактор малко допринася за значимостта им. Те са даденост извън и
независимо от нас. Нашата задача е да се направят значителни изменения, за
да станат обектите по‑привлекателни, беседите – осъвременени, да се направят
консервация и реставрация на „Баба Вида“, да се направят нови тематико-експозиционни планове и да се изградят нови експозиции в „Кръстата казарма“,
да се освежат съществуващите в „Конака“, като се възстанови зала „Кула“, като
се добавят нови експонати в останалите зали, като се сложат чуждоезикови
надписи и се добави ново осветление.
Беседите са написани преди 30 години, нужно е да се променят и да се
адаптират към новите изисквания и тенденции в музеологията. Така ще се
стигне до привличане на повече посетители, ще се държи устойчив интересът
към фактите и ще се спечелят повече приятели на музея и на историята като
цяло. Нужно е да се правят изложби, които да привлекат обществения интерес към музея, като те се правят не с ксерокопия на документи, а с оригинали,
с истински експонати. Младите хора очакват да видят ново пространствено
оформление, използване на 3D технологии, по‑агресивни форми на реклама,
адекватни на изискванията на времето, които да привличат вниманието и да
доведат до увеличението на туристическия поток.
Финансирането на музея е централно – от държавната субсидия, и общинско – от приходите от музея, най-вече от крепостта „Баба Вида“. Смятам, че
липсва пазарен подход и това, че в обектите ни не се продават достатъчно сувенири, музейни издания и рекламни материали, е една от слабите страни в
работата ни. Това ще даде възможност музеите да станат по‑привлекателни,
информацията, която се предлага – по‑пълна, а приходите – по‑значителни.
Добра практика е откриването на туристическия сезон да се организира
съвместно с Община Видин. През 2014 г. в музей „Кръстатата казарма“ на откриването беше организирана кулинарна изложба (сн. 4), дегустация на вино,
разходка по река Дунав с кораба „Балканска принцеса“ и откриване на нов поглед към града – откъм реката, стигане до моста „Нова Европа“ (вж. сн. 5) На
обектите може да се предлага и да се провеждат фирмени срещи, представления, конференции, които да подобрят взаимоотношенията с местния бизнес.
Той от своя страна може да види в лицето на музея място за разширяване сферата си на действие и за създаване на контакти с други сродни партньори както
у нас, така и от чужбина.
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Препоръчително е да има разнообразие в маршрутите, за да се съчетават
поклоннически туризъм, кулинарен туризъм, екотуризъм и др. с културния
туризъм. (сн. 6)
Музеите са културно-просветни и научни институти. Основен въпрос
пред специалистите е популяризирането на дейността на музея, тъй като повечето хора не познават многостранността на музейната работа. Мобилността на
всички специалисти трябва да доведе до изграждането на пътуващи изложби,
нови временни такива, организиране на ученически работилници и работа по
проекти. За да се привлече вниманието на обществеността, за да се увеличи
туристическият поток, смятам, че всички уредници трябва да предлагат нови
материали, които да отразяват работата на музея в местната и централната
преса, телевизии и др. медии, да се възстановят празниците на изкуствата и
занаятите, като се работи съвместно с читалищата и училището по изкуства,
музеят да стане домакин на конференции, викторини, лектории, представяния
на културни и научни постижения, театрални, музикални и поетични фестивали, танцови спектакли, разговори и др., да започне да се води по‑агресивна
рекламна политика чрез изработване на сувенири, каталози, албуми, пътеводители, пощенски картички, сувенирни билети, но и добрите традиции като
„Нощ на отворените врати“ да се запазят, периодично да се актуализира интернет страницата на музея, да се отвори вратата на музея за представители на
бизнеса и за политици, които да се ангажират след това с лобиране за музея и
със заделяне на средства за иновативни дейности, да се потърси контакт с видински НПО, Търговско-промишлената палата и др., които имат реализирани
много европейски проекти, да се обмени опит и да се включи музеят в общи
проекти.
От изключително значение е да се създаде обратна връзка с посетителите
и да се търси нова ниша за издигането на музея като културен център, като
институция за въздействие върху живота на подрастващите, на града и обществото като цяло. Чрез музея трябва да се търсят средства и методи за възпитание в чувство на патриотизъм, на значимост на Видинския край в исторически
и културен план.
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Сн. 1. „Баба Вида“

Сн. 2. „Кръстатата казарма“
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Сн. 3. Конакът

Сн. 4. Кулинарна изложба в Кръстатата казарма
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Сн. 5. Мост „Нова Европа“

Сн. 6. Катедрален храм Св Димитър

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН

Известия, книга 16, 2014

ОЦЕНКА НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА
РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
Боянка Димитрова
Мария Чалаканова
OTSENKA NA POTENTSIALNITE VAZMOZHNOSTI ZA
RAZVITIE NA TURIZMA V OBSHTINA PAZARDZHIK
ASSESMENT OF THE POTENTIAL OPPORTUNITIES FOR
TOURISM DEVELOPMENT IN PAZARDZHIK MUNICIPALITY
Boyanka Dimitrova
Mariya Chalakanova
Abstract. The natural conditions of Pazardzhik municipality are favorable in both geostrategic and economic aspect. It has been inhabited since ancient times and has the potential for development mainly in the field
of cultural-cognitive tourism. Nowadays the focus for its development is in the manufacturing industry, wholesale,
retail and construction –in respect to both revenue and employment. Since tourism as a sector of the economy is
seen as complex activity, which includes additional industries, services, transport and specialized education, the
overall economical and political development of the activities of the other three sectors of the economy can appear
as stimulating and slowing factor for the tourism development on municipal level. On the other hand, the tourism
development as important sector of the municipality would provide opportunities for solving problems such as
unemployment, low incomes and necessity of retaining of the young people.
Combining the objects for tourism development in the municipality in two large groups – material sites with
cultural and historical nature and sites with contemporary cultural and recreational nature and on the base of
their short characteristics, the authors make an attempt to prove the opportunity for future development – in local,
regional and national aspect of cultural-cognitive activities.

Община Пазарджик е централната в административно отношение община
от област Пазарджик. Тя има площ от 636,8 кв. км и включва административния център гр. Пазарджик, което определя нейното средищно в административно отношение положение, и 31 села. Заема 14,2 % от територията на областта
и 0,5 % от територията на България. Общината граничи със седем общини от
Пазарджишка област – Стрелча, Панагюрище, Лесичово, Септември, Ракитово,
Пещера и Брацигово, както и с четири общини от Пловдивска област – Съединение, Стамболийски, Марица, Родопи.
Природните условия на общината са благоприятни както в геостратегическо, така и в стопанско отношение. Пряко или непряко влияние върху развитието на туризма оказват:
– Доброто географско разположение – областта като цяло се намира на
трасето на Трансевропейските коридори № 8, № 9 и № 10 и това дава възмож519
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ност за интензивен трафик на товари, хора, автомобили, капитали, информация и услуги, стимулира развитието на обслужващи дейности и е предпоставка за развитие на различните видове туризъм; Пазарджик отстои на 36 км от
летище Пловдив и на 310 км от пристанище Бургас.
– Релефът на общината е преобладаващо равнинен – 92% от територията
попада в низинния и равнинния височинен пояс, а 0,5 % – в среднопланинския
височинен пояс. Средната надморска височина за общината е 250 м, а на гр.
Пазарджик е 205 м. Релефът позволява широка транспортна достъпност, което
има положително влияние за развитието на туризма.
– Климатът е преходен между умерено континентален и континентално-средиземноморски. Средната годишна температура е 12,5 градуса, а средната януарска температура – 0,2 градуса. В резултат на бързото повишаване
на температурите в края на зимата, пролетта започва рано. Есента е по‑топла
от пролетта. Мекият климат в равнинните части на общината благоприятства
развитието на индустрията и селското стопанство, създава по‑добри условия
за развитие на пътната инфраструктура и по този начин косвено оказва благоприятно въздействие върху развитието на туризма.
– Река Марица, най-голямата водна артерия на Балканския полуостров,
и естествено запазените тополови гори от черна топола на възраст над 100 години имат благоприятно въздействие най-вече за рекреационните дейности
в рамките на общината. Според проучвания към настоящия момент озеленените площи за широко обществено ползване са общо 103,7 ха, като на жител
на общинския център се падат средно 11,97 кв. м озеленени площи за широко
обществено ползване при 18 кв. м на жител норма за градове с такава големина.
Туризмът като отрасъл от икономиката се разглежда като комплексна
дейност, която включва допълнителни производства, услуги, транспорт и специализирано образование. В този смисъл цялостното стопанско политическо
развитие на останалите дейности от трите сектора на стопанството се явява
стимулиращ или забавящ фактор за развитието на туризма на общинско ниво.
От друга страна, развитието на туризма като важен за общината отрасъл от
своя страна би създало възможности за разрешаване на проблеми като безработица, ниско ниво на доходи и необходимост от задържане на младите хора.
На областно ниво развитието на туризма към настоящия момент се характеризира с развитие главно на вътрешния планински и балнеотуризъм, за който областта има огромен потенциал. В община Пазарджик ресурсите за развитие на туризма са основно исторически, свързани с миналото на общината.
Община Пазарджик е населявана от най-дълбока древност, свидетелства
за което са регистрираните открити селища и селищни могили от новокаменната, каменно-медната и бронзовата епоха.
През Средновековието тук са изградени множество български крепости с
военностратегическо и административно значение.
През османското владичество Пазарджик се споменава от много пътешественици като голямо и богато селище, пазарен център и оживено занаятчийско,
търговско и транспортно средище. От периода след ХІV в. е запазена част от
монументалната архитектура – джамии, конаци и хамами – част от ислямското
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културно наследство. През ХVІІ и ХVІІІ в. градът се развива като пристанищесклад на р. Марица за зърнени храни, ориз, вино, дървен материал от Родопите
и желязо от Самоков. Товарите се превозвали и със салове за Истанбул (чрез
Енос). Шосето Истанбул – София – Западна Европа, където градът бил пътна
станция, способства за развитието му. Постепенно в Пазарджик се заселват и
много българи, които променят етническия му състав.
Архитектурният облик на града се оформя през Възраждането. Не един и
двама европейски и турски пътешественици говорят за него с възторг. Построени са много възрожденски къщи по подобие на пловдивските.
През XIX век градът достига своя разцвет и дели мегдан с Пловдив и София. През 1865 г. в него е имало 33 махали, 3420 къщи, 1200 дюкяна и близо
25 000 жители. В средата на XIX век в града има 5 мъжки училища с 400 ученици и 2 женски училища със 100 ученички.
В днешно време Пазарджик е център на област с акцент в развитието на
преработвателната промишленост с 25 % дял от приходите, следван от търговията на едро 23 %, търговията на дребно 18 % и строителството – 8 %. По отношение на заетите в икономиката на града, най-голям брой работни места генерират активните фирми от преработвателната промишленост – 29 % от заетите,
търговията на дребно – 15 % и строителството – 11 %.
В областта на туризма ресурсите на общината са предимно в областта на
културно-познавателния туризъм. Основават се на наличното културно наследство (с материален и нематериален характер), носител на културни ценности, историческа памет, национална идентичност и научна или културна
стойност. Възможните маршрути и обекти могат да бъдат обособени в 2 големи групи:
А. Материални обекти с културно исторически характер
А. Материални обекти с културно исторически характер

Обекти от Античността

Обекти от Средновековието

Обекти от Новото време и
съвременността

- Плоската могила край с. Юнаците
- светилището на Трите нимфи (в с. Огняново)
- светилището на Асклепий край с. Паталеница
- тракийското селище Бесапара
- църквата „Св. Димитър“ в с. Паталеница
- църквата „Св. Богородица“ („Успение на
Пресвета Богородица“) в Пазарджик
- крепост Баткунион в с. Паталеница
- Регионален исторически музей и Художествена галерия
„Станислав Доспевски“
- Етнографски музей
- Къщата музей „Константин Величков“
- Къщата музей „Станислав Доспевски“
- Къщата музей „Георги Герасимов“
- Старата поща

Б. Обекти със съвременен културно-рекреационен характер

Обекти с нематериален характер
- фестивал „ТРАКИЙСКА БРОЕНИЦА“
- фестивал на мажоретните състави „СЛЪНЧЕВА БЕСАПАРА“

съвременността

522

- Къщата музей „Станислав Доспевски“
- Къщата музей „Георги Герасимов“
- Старата поща

Боянка Димитрова, Мария Чалаканова

Б.Б.
Обекти
със съвременен
културно-рекреационен
характер
Обекти
със съвременен
културно-рекреационен
характер
Обекти с нематериален характер
- фестивал „ТРАКИЙСКА БРОЕНИЦА“
- фестивал на мажоретните състави „СЛЪНЧЕВА БЕСАПАРА“
- международен фолклорен фестивал „ТРАКИЯ ТАНЦУВА“
- зимни музикални вечери „ПРОФ. ИВАН СПАСОВ“
- Фурнаджиеви литературни дни
- национална награда за хумор и сатира „РАЙКО АЛЕКСИЕВ“,
- ежегоден филмов фестивал „ЕВРОПА Е ТУК“
- ежегоден театрален фестивал „ЕСЕННИ ТЕАТРАЛНИ СРЕЩИ“
- Алекови дни
Обекти с природен характер
-„АРТ ИДЕЯ, АРТ АЛЕЯ“
- Острoв „Свобода”
- Огняновско-Синитевски рид
- Карстов извор Три водици
Обекти за спорт
- Спортни зали „Васил Левски“ и „Младост“
- Спортен комплекс „Хебър“ и комплекс „Зона на здравето“
- Стадиони „Георги Бенковски“ и в ЖК „Младост“
- Спортен клуб „Бесапара“ за хора с увреждания
- Закрит и открит плувен басейн

Нашата теза е, че районът на Пазарджик има дадености (традиционно
оризопроизводство, лозарство и винарство, исторически събития, богато културно наследство и др.) да предложи разнообразни културни маршрути и като
цяло има богат туристически потенциал. На основата на изброените групи
обекти община Пазарджик може да заложи и да развива културно-познавателен туризъм, основан на обектите от първата група и частично на тези с нематериален характер от втората група и рекреационен и спортен туризъм – основан преимуществено на обектите от втората група. Централно разположение и
изходна точка за тези маршрути е областният град Пазарджик.

Характеристика на състоянието на ресурсния потенциал
за развитие на туризма
Разнообразните природни условия, изобилието на природни богатства и
кръстопътното място, което заема днешната Пазарджишка община, я превръщат в един от центровете на античната култура, създадена от траки, гърци и
римляни.
Над 100 селища, повече от 300 надгробни могили и плоски некрополи са
паметниците на античността.
Селищна могила Юнаците, наричана още „Плоската могила“, се намира на
1,5 км югозападно от с. Юнаците, намиращо се на 8 км западно от Пазарджик.
Това е най-голямата селищна могила в Западна България и е с изключително
важно разположение в района между западните и източните части на Балкан-
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ския полуостров, където от най-дълбока древност минава главният евроазиатски път, осъществяващ връзки межди хора, култури, идеи.

Още през 1939 г. В. Миков изтърква значението на могилата и уникалността на находките, което довежда до налагането на понятието „Култура Юнаците“ в световните изследвания на праисторическа Европа.
Археологическите находки от могилата се съхраняват в Регионалния исторически музей – Пазарджик. Пластика от Юнаците е участвала в изложбата
в Брюксел през 2002 г., експонирана като част от културното представяне на
България в рамките на „ЕВРОПАЛИЯ 2002“. Селищната могила е включена в
системите на международния културен туризъм.
Край с. Огняново, в подножието на „Бесапарските ридове“, на левия бряг
на река Марица и на около 7 км от град Пазарджик е открито античното селище – наричало се е Бурдапа (Burdapa). В местността „Орешака“ в юзозападния
край на селото е открито известното тракийско светилище на Трите нимфи –
едно от най-големите светилища на територията на Пазарджишка община. В
двете сгради на светилището и около тях са открити огромно количество оброчни плочки на Трите нимфи, на Зевс и Хера, оловни надписани огледалца,
глинени съдове и лампички, теракоти и антични монети.
Пак в района на т. нар. „Бесапарски ридове“ – хълмове в подстъпите на
Родопите, на десния бряг на река Марица и на около 6 км от Пазарджик се
намират останките от тракийското селище Бесапара (в землището на с. Синитево) – по време на римляните е било важна пътна станция по пътя Филипопол – Сердика и столица на древното тракийско племе беси. При разкопките са разкрити основите на сгради, архитектурни и скулптурни детайли и
са намерени плочи, монети и други. В близост се намира и праисторическото
селище Малтепе.
На 15 км югозападно от град Пазарджик могат да се видят още останките
от светилището на Асклепий Земидренски, датирано към I – IV в. от н. е. Светилището се е състояло от квадратна зала с размери 19x19 м, чиито стени са
били изградени от тухли и камъни. Залата е била покрита с дървена конструкция, опираща се на стените, и на вътрешните дървени подпори. В тази зала се
е намирал свещеният извор, известен като светилището на Асклепий. Тук се
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намерени статуйки и скулптурни групи с изображенията на Асклепий и Хигия,
обредна плоча на тракийски конник и други.
Могили от тракийско време има разпознати в с. Ивайло – намира се на 1 км
от общинския център – 18 надгробни могили и остатъци от тракийски селища,
в т. н. Голямата могила, са открити части от погребална колесница; с. Мокрище – в местността Татар мезар е открита делва за съхранение на зърно питос
и керамика, тракийски могили; има запазен мост от времето на римляните и
останки от пътя Сердика (Средец) за Филипопол; с. Пищигово – открити са
17 надгробни могили, строителни материали, делви с остри дъна (тракийски)
и широки дъна (средновековни) и др.; в землището на с. Росен са открити 7
тракийски надгробни могили, северозападно от селото на 2,5 км се намират
две, които се свързват с крепостта „Хисаря“ от късно римско или ранно византийско време, а на 1 км североизточно от селото в м. Абдиец и Брънчев гьол
се намират следи от голямо селище с некропол от една могила; в землището
на с. Сбор – некропол от 2 могили има в местността Балакларе, в местността
Оманларе има некропол от могила с остатък от римска баня, открити делви и
римски монети, източно от селото има некропол от 9 могили; в землището на
с. Црънча са регистрирани над 20 тракийски могили; с. Черногорово – следи от
четири могили в рамките на самото селище; в землището на село Мало Конаре
са пръснати 25 тракийски могили – в тях са намерени монети от император
Гордиан I и се вадят тухлени плочи.
Изброените паметници са в непосредствена близост до общинския и областен център, гр. Пазарджик (до 15 км.), което ги прави лесно достъпни и
реално достижими за провеждане на краткотрайни познавателни турове и такива с учебна цел. Предвид факта, че голяма част от намерените в тях предмети
са експонирани в залите на Регионалния исторически музей, напълно реално и
постижимо е използването на този ресурс.
Обектите от Средновековието, както на много места в нашата страна, са
представени изключително от крепости и църкви.
С национално значение като паметник на културата е храмът „Успение на
Пресвета Богородица“ в гр. Пазарджик, изграден е в периода 1836– 1837 година. Легендата гласи, че някога мюдюрът (управителят) е позволил българите да
си построят църква, но тя да е голяма колкото волска кожа и да не е по‑висока
от джамията. Те пък разрязали кожата на малки лентички и направили с тях
върху земята фигура, която да изглежда като пода на църквата. След като видял
това, турският управник се възхитил от находчивостта на християните и повече не им създавал никакви пречки. Първоначално на това място е имало малка
църква, но българите не се примирили и през 1801 година започнали да строят
нова църква, която по нареждане на шкодренския управител Мустафа паша
е разрушена. Дюлгерският еснаф в града през периода 1834 – 36 г. построява
четвъртата църква със средства, събрани от българското население и обществен заем от Виенската банка. Църквата е шедьовър на самобитната българска
строителна школа и един от символите на града заедно с Часовниковата кула
и Старата поща. Храмът представлява трикорабна базилика, дълга 40 метра и

Оценка на потенциалните възможности за развитие на туризма в...

525

висока 15 метра, изградена е от дялан камък. Има три олтарни абсиди, кръгли
отвътре. Централният олтар е посветен на Света Богородица, северният – на
Св. Харалампий, а южният – на Св. Мина. В западната половина на храма има
два параклиса, посветени на Св. Архангели и Св. Никола. Дърворезбеният иконостас е един от най-добрите образци на възрожденското изкуство на
Балканския полуостров и е дело на майстори от Дебърската школа. Многопластовата ажурна дърворезба, уникалното съчетаване на геометрични, растителни и животински форми с вплетени фигурални композиции, изобразяващи библейски сцени, е издържана в стила на Дебърско-Мияшката школа. Акцентът върху човешките фигури, постигнатата психологическа връзка между
тях, чисто скулптурното им решение излизат извън рамките на ортодоксалния
традиционализъм, характерен за средата на XIX в. Житейският нюанс на сцената е своеобразен летопис на епохата. В храма има икони от различни години,
които са спасени от пожар през 1834 г., като най-новите са от 1914 година. Сред
оригиналните икони три са дело на Станислав Доспевски. Камбанарията на
храма е по проект от 1910 г., но реализиран през 1930 г.
В село Паталеница се намира средновековната църква „Св. Димитър“,
XII – XIII в., чиито стенописи носят ярко изразени ренесансови белези. Нейната
история е пряко свързана със село Паталеница и със съседното село Баткун.
Едно от предположенията е, че църквата е била построена, за да обслужва Баткунската крепост и селищата около нея. Около името на черквата и времето
на нейното изграждане има едно сведение, свързано с преданието, че преди
нашествието на турците църквата е била засипана с пръст и по този начин била
запазена. Църквата е кръстокуполна със запазени фрагменти от стенописите.
Обявена е за архитектурен паметник на културата с национално значение.
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Други църкви и манастири, построени от този период и предоставящи
възможност за посещение, са:
– Баткунският манастир „Свети свети Петър и Павел“ – основан е през
12 век. Левски е основал тук местния революционен комитет. Запазено е негово скривалище в манастира; манастирът е обявен за паметник на културата.
– църквата „Св. Великомъченица Неделя“ е построена през 1761 г. в с.
Дебръщица – в северните склонове на Средните Родопи (рида Каркария). Не
се знае как е изглеждала първоначалната постройка (според преданието е била
вкопана в земята, скрита в дъбова гора), но според Стефан Захариев през 1834 г.
църквата е съборена, за да се построи нова. Храмовият празник на 7 юли, курбанът, който местните хора дават, наличието на общо 11 черковища в землището на селото са достатъчен повод за развитието на регионален туризъм.
– църквата „Св. Пророк Илия“ в с. Величково – построена през 1868 година, осветена през
1896 година.
– църквата „Св. Димитър“ в с. Пищигово е
построена през построена през 1865 г.; знае се,
че тя се е срутила по време на Освободителната война и по време на руското управление през
1978 – 79 г. била построена сегашната, както и специална училищна сграда.
– църквата „Св. Петка“ в Пазарджик, построена е през 1852 г.
– църква „Св. Сотир“ (гръцката църква) в Пазарджик, построена през
1862 г.
Във връзка с политическото и стратегическото положение на региона през
средните векове са изградени и многобройни крепости. На територията на община Пазарджик най-известна е крепостта Баткунион – на 1 км западно от
с. Паталеница. Тук са останките на крепостта на най-големия средновековен
град в Пазаджишко – Баткун, наричан във византийските хроники „Блестящ
и богат“. Издигаща се по средата на северния склон на Каркарийския рид, крепостта е имала изключително благоприятно стратегическо местоположение
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с откриваща се обширна панорама към низината. Според специалистите тя е
представлявала многоъгълник с четири кули и площ около 22 декара, при опасност населението на града се криело в крепостта. През 1189 – 90 г. от тук е минал
Третият кръстоносен поход.
По-малки крепостни станции има открити в южния край на село Мало
Конаре до днешния път Пазарджик – Пловдив – основи на градище-крепостна
станция на римския път за Пловдив. Тази крепост била солидно строена с червен хоросан. Според Гаврил Кацаров около селото трябва да се търси светилище на тракийския конник.
От новото време и съвременността особено внимание заслужава Старата
поща – друг символ на града. Построена е през 1910 г., през март 1994 г. е била
опожарена, но само година след трагедията е възстановена по оригиналния
проект. На 20.03.1995 г. е монтиран и последният детайл – Часовниковата кула.
Регионалният исторически музей е един от най-старите музеи в България.
Създаден е през 1911 г. с решение на Управителния съвет на читалище „Виделина“, а през 2000 г. се преобразува в Регионален исторически музей. По профил
музеят е общоисторически. Експозициите са поместени в специално построена сграда на площ от 1200 кв. м. В музея са представени експонати, отнасящи се
за времето на палеолита (100 – 40 хил. г. пр. Хр.) до средата на XX в. Етнографската експозиция е подредена в най-голямата жилищна сграда в Пазарджик от
епохата на Възраждането, построена през 1850 г. в стила на пловдивската възрожденска барокова къща – къщата на Никола Христович, богат пазарджишки търговец. Обявена е за национален
архитектурно-художествен паметник
на културата. Експозицията представя
етнографските райони Тракия, Средногорие и Родопите. Впечатляваща е
колекцията от всички познати в България народни инструменти, някои от
които взети направо от природата –
крушов лист, пискун от навита върбова кора, ръжени и тръстикови сламки,
свирка от крило на орел и други.
Налични, но в различна степен запазени, са Хаджиатанасовата къща (от
1849 г., национална недвижима културна ценност, с богата дърворезбена
украса); Пожаровата къща от 1856 г.;
Хадживелевата къща – строена на няколко етапа и завършена през 1866 г.;
Измирлиевата къща (от 70-те години
на XIX век, с ценни стенописи); Чорбаджаковото доходно здание (1911 г.),
бившата Популярна банка (1926 г.),
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старата община (1925 г.). Като представител на богатите жилищни сгради от
Възраждането е запазен и реставриран
така нареченият „конак на Акъ бей“ от
средата на XIX век. Представлява затворен комплекс от селямлък и харемлък с интересна архитектура.
Особен интерес и значимост има
къщата музей „Станислав Доспевски“,
построена през 1864 година от брациговски майстори в квартал „Вароша“.
Къщата, единственият в България доммузей на възрожденския художник, е
двуетажна, с еркери и 6 стаи със салон. Притежава богат фонд от творби на
живописта, графиката и скулптурата, представящи българското изобразително изкуство от края на XIX в. до наши дни. Днес къщата на Станислав Доспевски е сред 100‑те национални туристически обекта.
Къщата музей „Константин Величков“ представя личността и делото на
видния възрожденец (1855 – 1907 г.) – забележителен писател, художник, преводач и просветител, активен участник в националноосвободителните борби,
политик и държавник в следосвобожденска България. Сградата е обявена за
архитектурно-художествен и исторически паметник на културата от национално значение.
Къщата музей „Георги Герасимов“ представлява битовия и творческия
свят на художника Георги Герасимов (1905 – 1977 г.).
Към епохата на Новото време попадат и няколко ансамбъла с характерна застройка и силуети в централната градска част – ансамбълът на улиците
Константин Величков и Княз Александър Батенберг и ансамбъл „Мекхемето“
(„Мекемето“ – ул. Асен Златаров).
Ансамбъл ул. Княз Александър Батенберг – по‑голямата част от сградите,
недвижими културни ценности, са от епохата на Новото време; преобладаващите функции са жилищни и жилищно- търговски и не се поддържат в добро
състояние.
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Ансамбъл ул. „Асен Златаров“ – намира се на мястото на старата градска
чаршия – автентично запазен в същинския център на града и пешеходната
зона; преобладаващите функции на сградите са търговски, поддържат се в добро състояние и имат своята социализация.

От обектите с материален характер в общината, потенциален ресурс за
развитие на познавателен и спортно рекреационен туризъм, с най-голяма популярност и лесна достъпност е парк Остров Свобода. Разположен е на площ
от 295 декара върху остров на р. Марица (дължината му е около 750 метра, а
ширината му – около 300 м), той възниква от наносите след голямото наводнение през 1858 г. Старата част на парка датира от 1905 г., но паркът е възникнал
още през 1858 г.; в началото е бил частна собственост, като в него са се отглеждали различни видове добитък, след това бива закупен от градската управа и е
направена реконструкция. Паркът разполага с множество растителни видове,
някои от които редки и уникални за страната. Днес е любимо място за отдих и
спорт – има зоологически кът, влакче за разходка, атракцията на „най-дългата
пейка“ в света – 1111 метра (в „Рекордите на Гинес“), колодрум, динокът, розариум, лятна читалня, детски площадки, възможност за каране на водни колела
и лодки, различни скулптури, търговски обекти, кафенета, ресторант.
Други природни ресурсни фактори за развитие на туризма са защитените
местности Огняновско-Синиевски рид (скален масив в землището на едноимените села, защитена територия с площ 140 хектара; виреят голям брой реликти,
ендемити и други редки видове растения) и „Воденичарска кория“ – в землището на с. Сбор (площ 2,2 ха). Интерес представляват карстовият извор Три водици с дебит 900 л / сек. (свързан е с множество легенди и предания за времето,
когато в древните селища по склоновете на Бесапарските ридове е кипял бурен
живот) и защитени зони за опазване на дивите птици: Бесапарските ридове;
„Рибарниците-Звъничево“; река Марица и за опазване на хабитатите / местообитанията / – „Бесапарски възвишения“; „Овчи хълмове“; „Река Луда Яна“.
Практиката определено показва, че културното наследство може да бъде
запазено единствено чрез умелото му включване в съвременния живот, в съвременната жизнена среда и „насищането“ му със съвременни функции. Следователно стремежът за съхраняване на историческата градска памет, за опазването и популяризирането на културно наследство, неизползвано до момен-
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та, притежава потенциал да задържи част
от туристическия интерес и да привлече
по‑голям инвестиционен интерес в сферата на опазването и популяризирането на
историческия потенциал на средата. В този
смисъл естествен носител на информация
за всички постижения през отминалите
епохи се явява архитектурата. Обемът на
съдържащата се в културното наследство
информация му придава качествата на
Оризарната
паметник. Според направените анализи
особено внимание заслужават няколко обекта, непопадащи под защита до
момента – най-старите индустриални сгради и първите устроени обществени
паркове и градини.
В числото на първите попадат Оризарна (1906 г.), бившите вече текстилна,
оцетна и каучукова фабрика, всички изградени в началото на XX век, помпената станция в с. Ивайло от 1930 г., болница / сиропиталище на доктор Лонг от
1876 г.
Към вторите спадат създадените през първата половина на XX век най-стари градски паркове – Градската градина, градината пред читалище „Виделина“
и парк Остров Свобода. В тези паркови пространства са разположени обекти
на художествено-скулптурната украса на града като паметника на Алеко Константинов, дело на арх. Костадин Мумджиев и скулптура Михайло Парашчук,
паметника на Константин Величков, художествено изработени чешми, спортни съоръжения от началото на XX век. Градските паркове имат голямо значение за съхраняване на зелената памет на Пазарджик и са неделим момент от
цялостната визия и политика по опазване на културното наследство.
Община Пазарджик, и в частност общинският и областен център, разполагат с разнообразно културно наследство на своята сравнително малка територия, но то се нуждае от сериозна и регулирана поддръжка, за да може да се
съхрани и да запази традиционния облик и дух на града. Част от проблемите са
свързани с липсата на финансиране и социализация на недвижимите културни
ценности, друга част е породена от различната собственост върху недвижимите културни ценности, което поражда и различно отношение към обществената значимост на проблема.
Необходими са допълнително проучване, описване и актуализиране на
списъка с културните ценности и обекти на културното наследство, значително по‑активна маркетингова дейност на всички нива и пълноценно използване
на ресурсите на Европейските фондове за подобряване на качеството на туристическата инфраструктура, популярност и качество на възприятията.
В началото на ХХІ-ви век културният туризъм се явява една от най-печелившите индустрии в света. Неговото насърчаване и развитие би донесло
просперитет – обществен и личен – и укрепване на търсените от цялото ни
общество историческо самочувствие и самосъзнание. Въпрос на воля е да се
направи възможното.1
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КОГАТО МИНАЛОТО БЕШЕ НАСТОЯЩЕ, ИЛИ КАК
ВЕСТНИЦИТЕ В ТРЯВНА „ЗАГОВОРИХА“ ЗА ТУРИЗЪМ
Ирина Димитрова
KOGATO MINALOTO BESHE NASTOYASHTE, ILI KAK
VESTNITSITE V TRYAVNA „ZAGOVORIHA“ ZA TURIZAM
WHEN THE PAST WAS PRESENT OR HOW NEWSPAPERS
IN TRYAVNA STARTED “TALKING” ABOUT TOURISM
Irina Dimitrova
Abstract. The article examines the beginning of the tourism development in Tryavna and in particular all
the efforts made by the municipal authorities for its promotion. The research also presents the activities of the companies in the town, and more specifically of the Association for Cultural and Economic Development of Tryavna
in the late 19th – early 20th c., which has a significant role for the transformation of the city into a popular tourist
destination. In the current article impressions of guests, who have visited the cultural and historical monuments
and natural features of Tryavna, are also mentioned.

Като населено място Трявна възниква през XVI в. по силата на султанска
грамота, издадена през 1565 г. Местоположението му определя и неговия статут на дервентджийско селище, за което и жителите му се ползват с известни данъчни и религиозни свободи. Разположено е по северните склонове на
Централна Стара планина, с около 450 м. н. в., обградено с вековни гори и
множество потоци, прорязващи планинските ридове. Близостта до пътища и
проходи оказва благотворно влияние за стопанското и културното издигане на
селището.
Най-богато е културното наследство на Трявна от периода на Възраждането. Градът се издига като стопански и художествен център. Тук още през XVII в.
възниква най-старата художествена школа със своите три направления – дърворезба, иконопис и строителство, а майсторите, творили своите произведения, добиват слава и признание дори извън пределите на някогашната Османска империя. Наследството, което те оставят – черкви, училища, мостове,
часовникови кули, множество икони, къщи с резбовани украси и черкви с величествени иконостаси и владишки тронове, превръща Трявна в един своеобразен музей на Тревненската художествена школа.
Именно с цел опазване и съхраняване на 147‑те архитектурни, исторически, етнографски паметника на културата с национално и местно значение, с
решение на Министерския съвет от 26. VІІ. 1979 г. старинната част на Трявна
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е обявена за архитектурен и исторически резерват. Площадът „Капитан Дядо
Никола“ с емблематичната Часовникова кула от 1814 г. е единственият възрожденски архитектурен ансамбъл, запазен в почти автентичния си вид.1
Всичко това – климатичните и природните условия, богатото историческо минало и запазените старинни паметници – става притегателен център за
любителите на туризма, архитекти, художници, български и чуждестранни туристи. След Освобождението в града започва да се води усилена политика за
привличане на туристи и развитието на Трявна като курортно селище. Наред
с активната общинска политика с това родолюбиво дело се заема и основаното през 1910 г. „Дружество за културно-економическо повдигане на Трявна.“
Дейността на членовете на градското управление и тези на дружеството, както
и множеството инициативи на местното население са отразени на страниците
на местния печат в периода 20 – 40 г. на ХХ в. В продължение на близо 20 години в града излизат 11 периодични издания, между които органи на споменатото по‑горе Културно дружество, ежеседмичници на общината, вестник на
Тревненската популярна банка, за кооперативна и здравна просвета и др.2 Във
всички тях в различна степен се дава отзив на дейността, свързана с превръщането на Трявна в привлекателно място за отдих и туризъм.
Основна е ролята за това на Дружеството за културно-икономическо повдигане на Трявна, което си поставя като главна задача признаване на Трявна за
курорт.3
Това заляга и в чл. 1 от Устава: „Да повдига градеца и околностите му като
летен курорт чрез благоустройство, залесяване, построяване на вили и др“.
Не малко средства дружеството изразходва за реклама на града, издавайки
брошури и картички с изгледи от Трявна. Негово дело е и отпечатаната през
1927 г. книга: „Трявна – курортен център“.4 Дейността на Дружеството подробно описва и в‑к „Тревненско ехо“ в своя извънреден брой от 1930 г., посветен
на 30‑годишнината от основаването му. В него се посочва още, че „дружеството отпечатва във всички столични и провинциални вестници рекламни обявления в полза на курорта Трявна, а рекламният филм, заснет през 1929 г. със
съдействието на Общината, се прожектира по киносалоните на по‑големите
градове в страната.“5
20‑те години на ХХ в. са време, в което градът прави своите първи плахи
опити в курортното дело. Още през 1921 г. Дружеството за културно-икономическо повдигане на Трявна записва в своето периодическо списание развлеченията, предвидени за курортистите – театри, концерти, урежда грънчарски
курс, градински увеселения – и всичко това в сезона на лятото, когато градът
се радва на интерес от страна на множество посетители.6 През 1923 г. пък от
страниците на в‑к „Тревненски балкан“ е публикувана реклама за града, насочена „до многобройните курортисти, почитатели на тревненската природа…“,
в която се съобщава за преимуществата на климата, въздуха и географските
особености на района, които ще доставят истинска наслада и отмора.
„Малките балкански градчета, както казва Л. Брънеков, не бяха подготвени да посрещнат тая вълна от хора, която ги заля изведнъж, и те започнаха
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да се смущават от своите тесни, криви, постлани с едри камъни улици, от
своите къщи, покрити с плочи, издадените еркери, от прозоречните капаци,
от всичко чисто българско, което липсваше в големия град, откъдето бяха летовниците.“7
На 17.05.1927 г. в Кооперативния лист на Тревненската популярна банка
излиза един „Апел към тревненското гражданство“, отправен от въпросното
Дружество. Целта му е с настъпването на курортния сезон жителите на града
да съдействат за по‑пълноценната и приятна почивка на гостите си: „те ще
дойдат – казва вестникът, за въздух, на горското слънце, но ще търсят и удобства и прием… Прием – първопричината на много удоволствия“. Тревненци
биват съветвани още да поддържат добра хигиена около домовете си, да бъдат
щедри откъм продоволствия, необходими за курортистите, и не на последно
място да бъдат умерени спрямо увеличаване наемите на квартирите си, защото
в противен случай това би се оказало пагубно за развитието на курортното
дело в града. Членовете на дружеството твърде присърце приемат ролята на
Трявна като място за възстановяване на физическите сили и здравето на хората, защото в края на „Апела“ се казва още: „Нека помним, че тия, които ще
дойдат скоро при нас, са хора в нужда, а не охолници…“8
За отговорното отношение спрямо хората, искащи да почиват в града, и
пазейки доброто име на Трявна, говори и публикуваната обява, насочена към
летовниците, която цели да ги улесни при наемане на квартири. В нея се съобщава, че за целта трябва да се обърнат към секретаря на Дружеството за културно-икономическо повдигане на града – Алекси Попов, при когото ще намерят списък със „квартиродатели“. Целта на тази услуга е: „да бъдат избегнати
хазяи с лош характер, които в миналото са се държали зле с квартирантите
си…“9
Във връзка с добрите условия, които предлага градът, Министерството на
войната, и по‑конкретно Фондът за подпомагане пострадалите от войните, с
писмо от 12.05.1927 г. отправя молба към кмета на града за предоставяне на
сграда, в която децата сираци от войната да летуват тук в сезона. Подобно искане отправя и Дружеството за борба против туберкулозата, което е взело свое
решение, предвид благоприятните природни условия, в града да се открие детска колония за закрепване здравето на болни деца.
Вероятно след по‑горните запитвания председателят на Културното дружество изисква справка за общото физическо и здравословно състояние на
жителите на града и болестите, които са активни в региона, в следствие на което околийският лекар д-р Кермикчиева излиза със съответното становище по
въпроса, констатирайки факта, че освен болеста „Influenza“ други “ заразни болести не са констатирани“.10
През същата 1927 г. вестник „Курортно дело“ отпечатва впечатлението на
д-р Ив. К. Лекарски от курорта Трявна. В тях лекарят твърде ласкаво се изказва
за красивата природа, „великолепния балкански въздух“, природните и минерални богатства, гостоприемството на тревненци и удобствата, които предлага
градът, в това число добре уредени гостилници и квартири с ниски цени. Не
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на последно място докторът обръща внимание и на положителното въздействие на тревненския въздух: „Болните намират тук бързо подобрение и в много случаи бързо и пълно оздравяване. Анемичния, малокръвния организъм найскоро време добива здрав, румен цвят, дишайки само кръвоносния балкански
въздух,…а нервноразстроения организъм намира пълно уталожване, успокоение и закрепване на нервите си…“
В своето изложение докторът успокоява бъдещите летовници, че числото
на болните „не надминава тази на всички други градове и курорти на Царството…“.11
Въпросът за пребиваването на физически здрави и незаразни хора в града
се превръща в основна политика на властите и лекарите в Трявна. Мълвата за
пребиваването на туберкулозно болни хора широко се разпространява и това
причинява вреда по отношение на броя на гостите на града и респективно на
икономическия просперитет на селището. Това става проблем на цялото тревненско население, ангажирано с осигуряване на квартири за почиващи, а от
друга страна, туберкулозно болните в града застрашават и здравето на жителите му.
С този основен въпрос се занимава и Общината, която на 31.05.1929 г.
свиква заседание на общинския хигиеничен съвет под председателството на
кмета Н. Захариев. Първа точка от въпросното заседание предвижда „Размяна
на мисли по санитарни въпроси.“ След множество дебати относно опасността,
която носят туберкулозно болни в града не само за местното население, но и на
почиващите, се взема следното решение:
„1. Забранява пребиваването на туберкулозно болни в града, по причина, че
не разполагаме по настоящем с помещение за уединение на такива болни.
2. Вменява в дълг на гражданите-наемодатели да изискват на гостите –
курортисти да удостоверят своята здравословност, а при съмнителни случаи
да съобщават веднага на санитарните и общински власти.
3. В помещенията, които се установи, че живеят болни, ще се предприема
най-щателна дезинфекция, налага карантина и съставят актове за укриване“.
Тези решения се обнародват във в‑к „Тревненско ехо“ и така стигат до знанието на всички граждани и заинтересовани лица.12 Няколко месеца по‑късно обаче на страниците на същия вестник излиза уточнение, че причината за
ограничаването на „гръдноболни“ в града е липсата на условия за лекуването
им. Именно влажният климат в региона би се оказал пагубен за здравето на
тези хора. Дискутира се и въпросът за постройка на санаториум извън границите на града, който да послужи за лечебно заведение, но тази идея се отхвърля
отново поради липса на подходящи климатични условия. Тревненци не стоят
встрани от идеята за построяването на почивни станции, но само на такива, в
които ще са възстановяват физически изтощени и нервноболни лица. На цитираното по‑горе заседание в общината се стига и до пожеланието за учредяване
на един „общоградски комитет за курортно повдигане на Трявна“, който да се
занимава с курортната политика в града.13
Освен като място с красива природа и благоприятен климат, идеята за привличане на повече летуващи в града още в началото на ХХ в. налага и въпроса
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за благоустрояването, промяната на регулационния план, действия по изграждане на водопровод и електрификация, постройка на вили, хижи, хотели и т. н.
павилиони, които да са в удобство на почиващите.
Безспорно градът започва да добива по‑широка популярност като курортен център с добри климатични условия. На много места в пресата се изказват становища, че посещаващите града хора идват само и единствено заради
чистия въздух и „природната хубост на този вълшебен край“, чийто климат
въздейства благоприятно върху здравето на летовниците. Изборът на място за
летуване, според отзивите на курортистите, трябва да е определен от лекуващия лекар, който, от своя страна, вземайки предвид комплексно природните
особености на региона, би насочил пациентите си към най-подходящото за тях
място. В-к „Тревненско ехо“ съобщава за човека, който има най-голяма заслуга
да се работи в посока превръщане на Трявна и околността в курортно място,
и това е бившият търновски управител Иван Драсов, който години наред посещава Трявна със семейството си и остава доволен от добрите положителни
резултати върху своето здраве.14
Много активно от страниците на местната преса се дискутира и темата за и
против запазване старинния облик на Трявна като едно от най-ценните £ притежания и като притегателен център за много хора на изкуството и културата,
които черпят вдъхновение за творбите си от архитектурния облик на града.
„…въпросът за запазване старинния характер на нашия градец е една въпиюща нужда и че в тая посока ние трябва да направим всичко възможно…да
се спаси града от разрушение и да се запази като самобитен старинен български град…“.15
В защита на възрожденския изглед на града се включват и художникът Ив.
Христов, резбарят П. Кънчев, поети, журналисти, както и хора, пребивавали
за известно време в Трявна. Техните впечатление са на страниците на вестниците през целия разглеждан период: „…вие няма да създадете, а ще разрушите онова, направеното от старите майстори. Защото в Трявна ний идем да
видим нашето – българското, себе си,…а щом го махнете – прогонвате ни за
винаги…..“16
Твърде актуални за съвремието ни звучат и думите на д-р П. Брънеков,
един от създателите на Дружеството за културно-икономическо повдигане на
Трявна: „Зеющи кървави рани са новите къщи с червените си керемиди, с гладките си стени като прости кутии без всякакви украси – без душа в тях. Чуждо
тяло в нашият здрав организъм, и ако не се опомним, чужденци ще сме след
време в нашата страна.“17
От страниците на в‑к „Общински вестник Трявна“ неговият редактор
Б. Даскалов изказва становище в защита на благоустрояването на града, събарянето на старите паянтови постройки, които според него правят лоша реклама на Трявна. Той твърдо стои зад позицията, че най-голямата ценност тук
са планината и нейният здравословен въздух. Не оспорва факта, че някои от
старите сгради като Даскаловата къща, къщата на А. Кънчев, на проф. П. Райков трябва да се запазят, „но, каква старинна ценна архитектурна стойност
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представляват останалите стари, паянтови, построени с плет и кирпич
къщи…? Даскалов твърди още, че благоустрояването на града ще увеличи и
броя на туристите, които търсят и удобства по време на своя престой. Както
е видно от публикацията, тези мисли са споделени и от част от тревненското
население, излагайки всичко това в писмен вид на молба до Министъра на благоустройството.18
През 30‑те г. на ХХ в. общинската политика е насочена главно към благоустрояването на града, изграждане на водопроводна мрежа, електрификация и
строеж на почивни домове. Благоустрояването обаче не бива да става за сметка
на разрушаването на старите постройки, защото това би се оказало пагубно
върху колорита на града. В протокол № 11 от заседание на Общинския съвет
през 1933 г. се обнародва решение за благоустрояването, в т. ч. изграждане на
водопровод, канализация на улиците, павиране на градските площади и улиците. От страниците на в‑к „Пробуда“ се апелира към запазване на старинния
облик на горната част на града, който ще „служи като паметник на миналото.“19
През 1937 г. Тревненският общински съвет излиза с решение за изготвянето на общ благоустройствен план, който да превърне Трявна в модерен, добре
развиващ се град, но същевременно този план да кореспондира със старинния
му облик. Той трябва да запази вътрешния и външния старинен стил на града,
съгласуван с новите нужди на модерното общество. Затова и общината моли да
бъдат привлечени компетентни лица за целта. Градоначалниците изискват да
бъдат отчуждени и запазени къщите на Пенчо Славейков и Ангел Кънчев като
сгради с културно-историческа и архитектурна стойност.20
Първият регулационен план на града е приет през 1908 г.21, по‑късно този
план е променен и вместо предвиденото разширяване на улиците в старинната
част на града, които трябвало да станат 12 м, по новия ще бъдат намалени на
7 м и така ще се запазят много постройки от разрушение. Отхвърлят се предвидените по стария план нови площади поради факта, че такива в действителност не съществуват и това ще противоречи на автентичния облик на града.22
За благоустрояването на града за 1938 г. Общината предвижда 475 000 лв.,
което е 15 % от общия бюджет на същата. За сравнение само ще посоча, че за
предходната 1937 г. са отпуснати 22,5 % от общия общински бюджет.23
Благоустрояването се явява като естествена необходимост на съзнателния
човешки живот. То разширява и усъвършенства усета към естетика на човешкото общество и същевременно издига неговото културното ниво. Като важна
съставна част се явяват и усилията, насочени към поддържане на хигиената и
чистотата на населеното място. В тази връзка са и многобройните апели към
жителите на Трявна за предпазване от замърсяване на улиците и обществените
места, защото това е дълг на всеки тревненец да представи града си в приличен
и изряден вид пред неговите гости.24
Освен хигиената, в града се поставя и въпросът за развлеченията на курортистите, които наред с почивка имат нужда и от разнообразяване на времето. На летовниците трябва да се предоставят не само удобни и модерни квар-
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тири, но също така евтина храна и транспорт.25 С тази задача се заема отново
въпросното Културно дружество, и то още през 1933 г. Предвид наличието на
минерални води в района дружеството подема инициатива и за изграждане
на плувен басейн, като най-подробно описва своите виждания по направата
му.26 През същата година инициатива в тази насока предприема и курортното
дружество в града, което предвижда инсталиране на лятно кино, а също така
заедно с Ловното дружество се лансира и идеята за изграждане на „въздушна
линия за пътници“.27
Усилията на всички заинтересовани институции относно привличане на
повече курортисти, осигуряването на добри условия за тяхното пребиваване и
превръщането на града в предпочитано място за отдих и туризъм са увенчани
с успех. В продължение на 26 години броят на летовниците в Трявна непрекъснато нараства и ако през 1912 г. годишно градът е посетен от 302 души, то броят
им за 1937 г. нараства на 963 души.28 През същата 1937 г. със Заповед № 356 от
Главната дирекция на Народното здраве към МВРНЗ и въз основа на Правилника за лечебните и почивни места в България Трявна е призната за почивно
място. Това се случва след обстойно разглеждане на искането на тревненския
кмет. Комисията, излъчена за целта от Министерството на благоустройството,
дава свои препоръки, свързани с благоустрояване и хигиенизиране на населеното място. Едно от условията за признаване на Трявна за почивно място е
прилагане изискванията на правилника за курортните и почивни места.29 Във
въпросния се регламентират задълженията на курортната комисия, квартирното бюро, чиито задължения са свързани с: изготвя списък с квартиродателите, съблюдава за предлаганите удобства в квартирите и доброто отношение
на хазяите към своите гости, проучва качествата на предлаганата храна, мероприятията, свързани с удобствата в курорта, определя еднократната курортна такса за наемодателите според категорията на стаята и др. Предвижда се
също и деклариране на получения наем в едномесечен срок, в противен случай данъкът се събира тройно.30 Добрите условия на летуване в града предизвикват множество отзиви от летовници на страниците на местната преса. За
това допринася и ясното и категорично становище и на здравните власти, на
общината, на културното дружество, че в града е недопустимо пребиваването
на туберкулозно болни по силата на постановлението на закона за народното
здраве, в който категорично се изтъква, че присъствието на туберкулозно болни в курортните места е абсолютно забранено. Според мнението на лекарите,
базирано на дългогодишни наблюдения: „Трявна е летовище за слабокръвни,
реконвалесцентни, лимфатични, изтощени, нервно изморени…“31 Всеки нуждаещ се би трябвало да намери най-подходящото за него място, съобразено с
интересите и необходимостите му, и всичко което го компрометира неоснователно спрямо другите курорти се оказва пагубно за развитието на туризма в
региона.
Разгръща се широка рекламна кампания за града Трявна, като почти във
всеки брой от неговите вестници са поместени стари снимки с изгледи от града, на къщи, шедьоври на архитектурата и същевременно исторически и кул-

Когато миналото беше настояще...

539

турни забележителности. В изобилие са и изгледите от планинската околност.
Това именно според Б. Даскалов са „Двата бисера на Трявна“ – старинната му
възрожденска архитектура и красивата му природа със свеж и благоприятен
климат, което прави Трявна „курортен и музеен град“.32 Всичко това отново налага въпроса за запазване на старинния облик на града, отчуждаване и поддържане на къщи с архитектурна и историческа стойност като къщата на Даскалови, Славейкови, на проф. П. Райков, която по силата на „нивелационния план
стои зарината и обезобразена“. Поставя се и въпросът за необходимостта от
създаване на музейна сбирка. Последната се реализира отново под покровителството на Културното дружество. Основите £ се полагат през 1929 г., когато Държавното столарско училище излиза с апел към гражданите, в който се
съобщава за изграждане на музейна сбирка с произведения от тревненските
майстори. Основен за жителите на града стои въпросът за къщите на Даскалови и Славейкови. Последната е обявена за народна старина още през 1926 г. и
е под закрилата на закона за запазване на старините. Изтъква се нуждата тази
къща да бъде отчуждена и в нея да се изложи сбирка от ръкописи, текстове и
снимки на Славейкови.33 Подобен е проблемът и с Даскаловата къща. Обявена
за старина също през 1926 г., нейната архитектура и прочутите £ резбовани
тавани са обект на вниманието на множество изследователи още от 1901 г. За
посещението на царското семейство – цар Борис ІІІ и царица Йоана, съобщава
на страниците си „Общински вестник“ от 1938 г.
В първата книга, заведена още през 1910 г., личат техните подписи. Къщата
е посещавана от министри, депутати, художници и др., които писмено изказват
възхищението си от майсторството на строителите и резбарите още от нач. на
ХХ в.34
Навсякъде във вестниците са поместени добри и положителни отзиви за
курорта Трявна и оказаното благотворно влияние върху здравето на летовниците. Изтъкват се красивият облик на града, работата на общинското ръководство за благоустрояването и превръщането му в модерно селище, подчертава
се и гостоприемството на тревненци, опитите да се създадат развлечения на
гостите на града и не на последно място благотворното влияние на климатичните дадености за лекуване и възстановяване. Разбира се, важно е да споменем, че наред с положителните се срещат и негативни отзиви, като например:
оповестяването на смъртта на различни хора с камбанен звън „тормози и помрачава настроението на живите“, „многото черни листове и некролози…“,
залепени по портите на красивите къщи, както и слабата реклама за курорта
Трявна също са част от недобрите изказвания за града. Тези мнения имат пожелателен за в бъдеще характер и могат да бъдат отстранени без излишни средства от страна на Общината, което още повече би повишило славата на града
като добър курортен и туристически център.35
В заключение бих искала да цитирам отново общинската преса, която казва, че „туризма създава здраво, естетическо чувство и усет към хубавото и…
ако искаме да привлечем вниманието на даден посетител, трябва да възбудим
въображението му, да го заинтересоваме, да го приемем и убедим“.
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КЪМ ВЪПРОСА ЗА ПЪРВОТО „МАРКЕТИНГОВО“
ПРОУЧВАНЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА КУРОРТНОТО ДЕЛО
И КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ В ТРЯВНА
Даниела Тодорова-Дабкова
KAM VAPROSA ZA PARVOTO ,,MARKETINGOVO“
PROUCHVANE ZA RAZVITIETO NA KURORTNOTO
DELO I KULTURNIYA TURIZAM V TRYAVNA
THE ISSUE OF THE FIRST “MARKETING” RESEARCH
FOR THE DEVELOPMENT OF RECREATIONAL AND
CULTURAL TOURISM IN TRYAVNA
Daniela Todorova-Dabkova
Abstract. Among the tasks for the future development of Tryavna, which are set by the established in 1910
Association for Cultural and Economic Development of Tryavna, is the development of the town as a resort center.
In 1912 the head of this organization assigned a task to two of its members – Nikola Chushkov and Dobri pop
Zlatev. They had to make a survey about what satisfies the tourists’ needs and what are their expectations when
visiting Tryavna. The following year Nikola Chushkov presented the results and suggested a plan, showing the
directions in which everyone needed to put efforts in order to make the place more attractive to tourists.

В началото на ХХ век в много български градове се създават дружества за
културно-икономическо развитие. Техни общи цели са съхраняване на историческата памет и популяризиране на културното наследство, благоустрояване
на съответните селища. Такова дружество се създава през 1910 г. в Трявна1.
Китната Трявна, известна със златните ръце на възрожденските си майстори
занаятчии, все по‑трудно осигурява поминъка на своите граждани. „Иконопиството, казаслъка и мутафчилъка в старо време у нас са хранили почти три четвърти от населението на градеца ни, ако не и повече, а дюлгерството и до сега
храни близо половината от селското население на тревненската околност.“ Днес
първите три занаята се практикуват от по 2 – 3 семейства, а „предприемач-майсторите“ дюлгери, останали със старите си практически познания, при съвременните държавни закони днес са по‑скоро „надзирател- майстори“. От друга
страна, красивата природа, чистият и прохладен балкански въздух привличат
през летните месеци все повече летовници. „Самият град, с обширните си дворове и градини, представлява естествен парк“2. Идвайки в Трявна, те търсят
удобството, тишината, пълноценно прекарания отдих. Първоначалният интерес към здравословното въздействие на природата се допълва от добиващото
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популярност художествено наследство в селището. Публикация на арх. Георги Козаров през 1901 г. в Списание на инженерно-архитектурното дружество
привлича интереса на посетители от цяла България към Даскаловата къща с
двата резбовани тавани – слънца, засилен от последвалите публикации на арх.
Торньов и инж. арх. Тодор Златев през 1925 г. и 1937 г. От 1910 г. Даскаловата
къща приема първите си посетители, записали впечатленията си във водената
от Даскаловата фамилия „възпоменателна книга“. Откриването на жп линията
до Трявна през 1909 г. осигурява удобен транспорт на желаещите да отморяват тук, в полите на планината. Но дали тревненци имат готовността да окажат гостоприемство и накарат тези хора да се връщат отново всяко лято тук.
Още много въпроси, отговор на които се опитват да намерят предприемчиви
тревненци, обединени в Дружеството за културно-икономическо повдигане на
Трявна. То става инициатор да се въведе организация в развитието на курортното дело в селището. В отпечатания през 1911 г. Устав на Дружеството Член 2.
гласи: „Дружеството се грижи за реализуването на следните мероприятия: А)
Да повдигне града и околностите му като летен курорт чрез благоустройство,
залесяване, построяване вили, чрез привличане и улесняване външни посетители и пр.“
На едно от първите заседания на настоятелството на Дружеството на
26.07.1911 г. неговият председател Христо Даскалов предлага „да се направи регистър, един вид статистически сведения за посетителите на Трявна и околностите, като курорт“. Идеята му е подкрепена от друг член на настоятелството,
учителя Добри поп Златев – активен и идеен човек: „Подобни сведения са много важни, стига да се събират добре. Уместно е да се напечата книга за статистически сведения, като еднообразни листове се раздават на всички посетители
за надлежно попълване. Статистиката да бъде само цифрова.“ Настоятелството
определя комисия в състав Н. Богданов, Добри поп Златев и Белчо Брънеков,
която да изработи образец на тази книга и да го предложи на настоятелственото събрание. Пак по инициатива на Добри поп Златев е разработен годишен
план за работа на настоятелството. Още на следващото събрание на 8.08.1911 г.
планът е предложен за обсъждане. Част от него е „3. Привличане на гости, със
задачи: а) създаване на квартирен комитет, който да държи списък на всички годни за наем квартири за летния сезон; б) повече квартири. Средства за
постигане на тези цели: а) пропаганда между притежателите на квартири; б)
реклама чрез печата“. Очертаните насоки за работа се подкрепят и от други
членове на настоятелството. На заседанието на 11.07.1912 г. Кирев поставя въпроса „градът да се рекламира като курортен център, като се изнесат публично
всички условия за тази цел“. Ал. Косатев смята, че трябва да се обърне внимание на „чисто хигиенните условия на града и неговата здравословност. Иска
подробното им проучване.“
Така се стига до момента, в който с писмо № 6 от 5.08.1912 г. Дружеството
възлага на Никола Чушков и Добри поп Златев – активни членове на същото,
да направят проучване сред почиващите, за да се набележат основните насоки,
в които тревненци трябва да работят, за да направят селището си по‑госто-
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приемно и интересно за дошлите през летния сезон гости. Проучването прави
само Никола Чушков в края на сезон 1912 г.
Резултатите от направеното проучване са обобщени една година по‑късно
и са изнесени на общото годишно събрание на дружеството на 13.09.1913 г. в
„Доклад на комисията, натоварена от настоятелството на Дружеството за културно-економическото повдигане на града Трявна“, за изучаване положението
на курортния въпрос у нас – в града Трявна и околността“3. „Почитаемо събрание! Като се явявам през вас днес, аз ида повече като ваш мандатор по изучаване положението на един от високо и твърде важно значение въпрос, който
засяга дълбоко една из между многото важни страни на нашия бит, развиващ
се респективно в града Трявна и близката му околност.“ Никола Чушков анализира западането на занаятите в Трявна, липсата на развой на промишлеността и търговията: „Достатъчно е да направите една бегла разходка от горния
до долния край на градеца ни, да надникнете в всяко отворено дюкенче и да
влезете напълно в преценка на трагизма, който цари в промишлено занаятчийската област у нас туй напълно можем в резюме да го кажем и за търговията в
градеца ни.“ Следват критичните думи за застоя в дейността на читалището,
музикалното дружество, хора, пчеларското, юнашкото, туристическото дружество. „Ето тази е картината, която градецът ни Трявна представлява тъкмо по
това време, когато високо-културната железо-пътна мрежа, носяща с себе си
промишленост, наука и култура, хвърля един свой съобщителен нерв тъдява
из нашите могили…“
Съществената част от този доклад са приложените резултати от направените сред летовниците проучвания по различни показатели. Обобщени са в
три таблици като „Статистически сведения за странните гости/ посетители / в
гр. Трявна и околността му през летния сезон на 1912 г.“. Показателите, по които е направено проучването, не биха отстъпили на критериите на съвременните „маркетингови“ проучвания. От запазените документи не става ясно дали
те са разработени от Никола Чушков, или от предложилия идеята Добри поп
Златев. Първата таблица е с най-общите сведения – от кои места са гостите,
къде са се настанили (като селище и като място – частна квартира, хотел, хан);
таблицата позволява да се направи анализ кои места предпочитат курортистите според месечните си възнаграждения; причини за летуването – почивка или
лечение. Анкетирани са 302 души. Ето част от резултатите: най-често гостите
са от Русе – 85, Търново – 16, София – 10, както и от Разград, Бяла, Тутракан.
Новооткритата жп връзка със Северна България вече оказва положителното си
влияние върху броя на летовниците. Места, където се настаняват / освен в хотели и ханове / : в квартири в Трявна – 33 семейства, Плачковци – 10 семейства,
с. Койчевци – 10 семейства, Рашевите, Ганев хан, Бъчварите, Късовци, Нейковци, Стоевци, Горни Плачковци. От общо 302 летуващи в района на почивка са
били 293, а с оздравителна цел – 9. Таблица 2 очертава „Професии на главите
на гостите изобщо“. От изброените: учители, чиновници, доктори, архитекти,
студенти, адвокати, търговци, домакини, преобладаващи са учителите – 30,
домакини – 21, чиновници – 16, търговци – 7 и др. Наблягайки на необходи-
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мостта да се използват възможностите на жп съобщенията, Чушков отбелязва:
„Външните хора, които започнаха да на посещават, търсят не само една дива и
девствена природа, която действително е прекрасна у нас, но те търсят и една
подходяща за техните вкусове и наклонности среда в общество, при което те да
се приближат и да поживеят с него, макар и временно… Ще можем ли да приемем цивилизацията, която нашите гости посетители ще ни донасят ежегодно –
това трябва да бъде задачата за решение на нашето културно-економическо
дружество…“. Някои от посоките, в които трябва да се работи, Чушков определя с показателите в Таблица 3 „Впечатленията на гостите по семейства изобщо“ с въпрос „От какво изобщо не са доволни гостите: 1. От скъпите наеми; 2.
Липса на вода за проливане; 3. Липса на местни продукти; 4. Злепоставяне на
хазаи; 5. Скъпотия в продоволствието; 6. Лоша обстановка в помещението.“
От 83 от летувалите в Трявна семейства през 1912 г. 53 са останали доволни по
горепосочените показатели. Отчитайки това, Чушков обобщава: „Тези статистически данни говорят добре, по мое схващане, за началото на курор(т)ството
у нас… Моето мнение е: културното дружество да тури и това между многото
други негови задачи за разрешение: да се постарае да въздейства в широката
маса върху най-главните неудобства, които според мнението на самите гости
трябва да се премахнат, а те са: скъпите наеми, липса на вода за проливане (за
селските места), липса на местни продукти, злепоставяне на хазаите, скъпотията в продоволствието и лошата обстановка в помещенията“.
„Последующите тук статистически сведения ясно илюстрират положението, в което курортния въпрос у нас е поставен в своето начало.“
Докладът, изнесен от Никола Чушков на годишното събрание на дружеството, поражда полемика сред членовете на същото, която продължава и
през следващите години. Първоначално е приет с ръкопляскание от общото
събрание. Председателят Христо Даскалов изказва благодарност от името на
настоятелството за доброто проучване на въпроса. На следващите заседания
през 1913 г. на настоятелството се взема решение докладът да се отпечата и разпространява на минимална цена от 20 ст. Срещу критичните бележки в доклада протестират членове на Овощарското дружество, както и някои членове на
настоятелството на дружеството. Самият Добри поп Златев, който на практика
не участва в проучването, намира, че „с доклада се компрометират начинанията на дружеството“. На заседание на настоятелството от 27.02.1914 г. е решено печатането и разпространението на доклада да бъде спряно: „Като се взе
предвид, че в него са описани само отрицателните страни на всички културни
наченки в Трявна и че причината за незадоволството на гостите, които посещават през летния сезон град Трявна и околността му са проучени в такава една
форма, че отричат най-необходимите условия за един курортен център, с което
ако се разпространява този доклад всякой след прочитането му ще се разколебае да посети Трявна и околността, реши да се спре продажбата на доклада до
общогодишно събрание, което да се занимае с този въпрос да се разпространи
ли доклада или не…“. Полемиката да се разпространява ли докладът в този вид,
или не продължава и на следващи заседания. На общо събрание на дружество-
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то на 3.08.1914 г. с председател Ив. Киселов се разглеждат въпросите: „1. Да се
продава докладът на всички и всякъде; 2. Да се продава само на тревненци;
3. Дали докладът да се продава;” С болшинство е решено докладът да се продава на всички всякъде.
Макар и оспорвани, изводите в доклада пораждат размисли и нови идеи за
действие. На общо събрание на дружеството през юли 1915 г. Иван Брънеков
отново поставя въпроса „да се рекламира града ни като курорт“, А. Косатев
предлга да се направи „статистическа анкета на посетителите през курортния
сезон“.
Общо е мнението, че в годините на войни все по‑трудно дружеството работи с общината и събира членовете си на събрания. В протоколните книги
няма записвано от юли 1915 г. до август 1920 г. 20‑те и 30‑те години на ХХ век
са времето на най-активна дейност на дружеството по реализиране на идеята
Трявна да добие облика и да бъде призната за курортно селище. То, съвместно
с общината, съмишленици, тревненци, живеещи в други градове, работи в няколко насоки. Още през 1912 г. започва залесяването на околностите на Трявна.
Залесява се с бор, акация, смърч. До 1929 г. вече са залесени Лясков дял, Св.
Илия, Криви дял, Над болницата, Чернева поляна, м. Блъснатото. Отчитат се и
резултатите – „Знайно е, че Трявна се предпочита пред Плачковци и Дряново
само че има близо хубави борови гори“4. Тъй като околностите на Трявна са
любимо място за разходка както на тревененци, така и на летовници, започва изграждането на леки слънцезащитни постройки, впоследствие и бюфети
с разхладителни напитки на най-посещаваните места. Трявна се рекламира
като приятно място за почивка и лечение. Отпечатват се и се разпространяват пощенски картички с изгледи от Трявна и околността; получено е разрешение за поставянето на рекламни табла във вагони на пътнически влакове. През
1929 г. Константин Щъркелов посещава Трявна и „рисува две картини с типични части от града, които ще покаже на изложба в София“, предвижда се изложба с „картини със сюжети от Трявна да направи в София и художника Иван
Христов“5, в различни градове гостуват изложби с картини от Трявна, отпечатват се реклами във вестници и списания. Със съдействието на дружеството е
издадена книгата на Юрдан Несторов „Трявна – курортен център“. През 1929 г.
е направен филм „Трявна – старинен и курортен център“. „Филма за Трявна,
изпратен из градовете, се прожектира с голям успех и прави силно впечатление
на гражданството“6. В рекламите се акцентира на красивата природа и лечебното действие на тревненския въздух и минералните води. Възрожденското
богатство на Трявна – дърворезба, архитектура, иконопис, стават обединително ядро на далновидни тревненци да запазят от събаряне и „модернизиране“
знакови за града къщи. Селището се благоустроява и се създава приятна обстановка за посрещане на гостите. От 20‑те години се работи за електрификацията на Трявна и околните села, от 1939 г. започва работата по прокарването
на нов водопровод и направа на канализация. Строят се хотели, места за развлечение. Тодор Янков, бивш училищен инспектор, пише в спомените си: „Повечето от новите постройки са скъпи, но типични съвременни здания, когато
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много от старите се отличават с оригиналност и картинност. Между новите
прави впечатление големият и твърде красив „Гранд хотел“, който повече би
подхождал за София или Пловдив хотел „Борис“, в който пребивавах няколко
дни – заведението е идеално чисто, храната отлична, съдържателят и прислугата – учтиви и услужливи…“7. Подобряват се условията в квартирите, в които
се настаняват почиващи. Създават се регистър на утвърдените от специална
комисия квартири и регистър на летовниците. Като потвърждение: чрез „Общински вестник Трявна“8 се съобщава на тревненци: „До 15.06.1940 г. всички,
които ще дават квартири, да ги декларират пред курортното бюро в общината.
На 19,20 и 21 юни курортната комисия ще мине да ги одобри и определи наемите. Нерегистрираните ще се глобяват“. Вестник „Курортни вести“ от 1927 г.9
препоръчва на гостите на града да наемат проверени от курортната комисия
квартири: „Дружеството има списък на квартиродатели. Такъв има и секретаря на дружеството Алекси Попов. Желателно е чрез дружеството да се наемат
квартири за гаранция за качество“. Какво показват „Сведения за курортния
сезон през лято 1920 г.“, обобщени от Богомил Даскалов на база сведенията
от квартирните листи на Тревненската градска община10: Осъществената през
1913 г. жп връзка с Южна България осигурява удобния достъп на курортисти.
Затова след Русе – 19 семейства, летовници идват от Стара Загора – 14, София – 12, Пловдив – 11 семейства. Има гости също от Варна – 10, Шумен – 4,
Свищов – 2, Търново – 2, общо 87 семейства, посетили Трявна през лятото на
1920 г. Статистиката очертава педлаганото и предпочитанията на летовниците
по следните показатели: Колко стаи се наемат от летуващите: 1 стая – 44 семейства, 2 стаи – 24; 3 стаи – 11; 4 стаи – 3 семейства. Наети квартири: с прислуга
и покъщнина – 27 семейства; само с покъщнина – 7 семейства; без прислуга и
покъщнина – 44 семейства. Платен наем – от 80 до 900 лв. Продължителност
на престоя – от 5 до 120 дни, като най-често са 23 – 30 дни. Брой членове на семейство – от 1 човек – 13, от 2 души – 23, от 3 – 13, от 4 – 14, от 5 – 12, от 6 – 10, от
7 души – 2 семейства, общо 87 семейства, които са 288 летовници. Възрастта
им е от 1 до 80 години. По занятие ученици са 82, домакини – 75. Представяйки
Трявна като курортен център, Богомил Даскалов пише11: „Най-голямо число
летовници е имало през 1921 – 22 година, когато по улиците на града се слушали
най-разновидни говори: еврейски, гръцки, арменски, турски и пр. на летовници от Пловдив, Бургас, Ямбол, Варна, Русе и др.“ За тези години се помни,
че нямало незаета стая в Трявна и околността. Растящият брой курортисти се
потвърждава от статистиката за 1936 – 1938 година12. Преобладаващо летовниците са от Русе, София, Варна, Бургас, Търново, Горна Оряховица, Ямбол,
Сливен, Стара Загора – общо от 166 градове и села. Броят им нараства от 768
през 1936 г. на 1270 през 1938 г. Възрастта им е от деца до 80‑годишни, като
преобладават тези в ученическа възраст и между 30 и 40 годишни (предполага
се семейства с деца) . Между 100 и 150 души годишно пребивават в Трявна с цел
лечение при подходящ климат, 125 ученици годишно летуват в ученическите
колонии. От края на 1939 г. е открита и автобусна линия Трявна – Габрово13,
осигуряваща още една възможност за пътуващите към Трявна.
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Активно се работи Трявна да бъде официално призната за курортно селище. Установяват се правила и ред за осигуряване на условия за отдих на почиващите първо със заповеди на кмета на общината, а през 1937 г. и с приемането на Правилник за курорта Трявна, одобрен с писмо № 17139 / 11.08.1938 г.
от Главната дирекция на Народното здраве, гр. София. С признаването на
Трявна за летовище особено внимание се отделя на организацията за посрещане и настаняване на курортистите14. В Правилника точно са определени функциите на Курортната комисия и Курортното бюро, представляващи курортното / летовищно / управление. Комисията, с председател кмета или назначено от
него лице, отговаря за осигуряване на общите условия за настаняване и отмора
на курортистите – проверка и категоризация на квартири, заведения, осигуряване в определените часове на тишина и спокойствие в града, налага глоби при
нарушения. За посрещането, настаняването, развеждането из града отговарят
служителите на курортното бюро, чийто брой зависи от нуждите през сезона.
Те са пряко подчинени на Курортната комисия и имат отличителен знак – бяла
шапка и на лявата ръка трицветна лента с надпис „Курортно бюро“15. За изпълнението на Правилника стриктно се следи от всички административни,
общински и полицейски органи16.
През 1938 г. във в. „Днес“17 пише: „Трявна – първостепенно летовище и
музей на битова архитектура и фини занаяти. Трявна е едно от най-добре уредените наши планински летовища.“ А в броя от 25.07.1939 г. в статията „Трявна – приказната царица на Балкана“ градът е представен така: „Квартирите в
Трявна са нечувано евтини. Освен няколко хубави хотела, от които един голям
модерен, в който една стая с прислуга и всички удобства не струва повече от
900 лв. месечно. Чисти и много хубави квартири могат да се намерят 300– 400
до 500 лв. месечно“. Отзивите за Трявна като летовище показват, че избраната
от тревненци посока е правилна, по направените в Доклада от 1913 г. препоръки, колкото и спорни да са били, се е работило и резултати са постигнати.18
БЕЛЕЖКИ

Тодорова-Дабкова, Д. 100 години от създаването на Дружеството за културно-икономическо повдигане на Трявна, сп. „Минало“ 2010 г., кн. 3, стр. 79 – 86 [Todorova-Dabkova,
D. 100 godini ot sazdavaneto na Druzhestvoto za kulturno-ikonomichesko povdigane na Tryavna,
sp.,,Minalo“ 2010 g., kn. 3, str. 79 – 86]
2 Общински вестник Трявна, бр. 22 – 23 / 10.06.1937 г. [Obshtinski vestnik Tryavna, br.
22 – 23 / 10.06.1937 g.]
3 Фонд на СМРЗИ, ОИст 1138 [Fond na SMRZI, OIst 1138]
4 В. Тревненско ехо, бр. 7 / 22.06.1929 г. [V. Trevnensko eho, br. 7 / 22.06.1929 g.]
5 В. Тревненско ехо, бр. 22 / 16.10.1929 г. [V. Trevnensko eho, br. 22 / 16.10.1929 g]
6 В. Тревненско ехо, бр. 38 / 30.04.1930 г. [V. Trevnensko eho, br. 38 / 30.04.1930 g..]
7 Янков, Тодор. Пътеписи с кратки исторически сведения и спомени, т. 3, 1939 г., с.
45 и 51 [Yankov, Todor. Patepisi s kratki istoricheski svedeniya i spomeni, t. 3, 1939 g., s. 45 i 51]
8 Общински вестник Трявна, бр. 130 / 15.06.1940 г., с. 6 [Obshtinski vestnik Tryavna, br.
130 / 15.06.1940 g., s. 6]
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Курортни вести, бр. 1 / 18.06.1927 г. [Kurortni vesti, br. 1 / 18.06.1927 g.]
Териториална дирекция Държавен архив – Габрово, ф 455 К а. е. 807 [Teritorialna
direktsiya Darzhaven arhiv – Gabrovo, f 455 K a. e. 807]
11 В. Родно огнище, бр. 7 – 8, 15.07.1933 г. [V. Rodno ognishte, br. 7 – 8, 15.07.1933 g.]
12 Общински вестник Трявна, бр. 100 / 20.05.1939 г., с. 6 [Obshtinski vestnik Tryavna, br.
100 / 20.05.1939 g., s. 6]
13 Общински вестник Трявна, бр. 120 / 30.12.1939 г. [Obshtinski vestnik Tryavna, br.
120 / 30.12.1939 g.]
14 Тодорова-Дабкова Д. Щрихи към историята на Трявна от края на 19 и първата половина на 20 век, Известия на СМРЗИ, т. 1, 2008 [Todorova-Dabkova, D. Shtrihi kam istoriyata na Tryavna ot kraya na 19 i parvata polovina na 20 vek, Izvestiya na SMRZI, t. 1, 2008]
15 В архива на Културното дружество са запазени разписки за заплатени суми за работа на служители в бюрото. Териториална дирекция Държавен архив – Габрово, Фонд 760
К, а. е. 9, 1938 – 39 г. [V arhiva na Kulturnoto druzhestvo sa zapazeni razpiski za zaplateni sumi za
rabota na sluzhiteli v byuroto. Teritorialna direktsiya Darzhaven arhiv – Gabrovo, Fond 760 K, a.
e. 9, 1938 – 39 g.]
16 Общински вестник Трявна, бр. 99 / 30.04.1939 г., стр. 7 [Obshtinski vestnik Tryavna, br.
99 / 30.04.1939 g., s. 7]
17 В. Днес, бр. 689, май 1938 г. [V. Dnes, br. 689, may 1938 g.]
18 Използвани архивни материали: ДА гр. Габрово, Фонд 760 К; Основен исторически
фонд на СМРЗИ, инв. № 1138, „Доклад на комисията, натоварена от настоятелството
на Дружеството за културно-економическото повдигане на града Трявна“, за изучаване
положението на курортния въпрос у нас – в града Трявна и околността“; Вестници „Пробуда“,
„Ехо от Трявна“, „Тревненско ехо“, „Родно огнище“, „Общински вестник Трявна“, „Курортни
вести“ [Izpolzvani arhivni materiali: DA gr. Gabrovo, Fond 760 K; Osnoven istoricheski fond na
SMRZI, inv. № 1138,,,Doklad na komisiyata, natovarena ot nastoyatelstvoto na Druzhestvoto za
kulturno-ekonomicheskoto povdigane na grada Tryavna“, za izuchavane polozhenieto na kurortniya vapros u nas – v grada Tryavna i okolnostta“; Vestnitsi,,Probuda“,,,Eho ot Tryavna“,,,Trevnensko
eho“,,,Rodno ognishte“,,,Obshtinski vestnik Tryavna“,,,Kurortni vesti“]
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Трявна, Средната махала, началото на ХХ век

Трявна, Горната махала, началото на ХХ век
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Училище „П. Р. Славейков“, Гранд хотел и бившия конак, 20-те г. на 20 век

Училище „П. Р. Славейков“, Гранд хотел и новият парк, 30-те години на 20 век
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Устав на Дружеството от 1911 г

Доклад на Никола Чушков пред
дружеството за курортното
дело в Трявна, 1913 г
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РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН

Известия, книга 16, 2014

ИДЕИ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ –
ОМУРТАГ И ПРЕВРЪЩАНЕТО МУ В ПРИВЛЕКАТЕЛЕН
ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ
Мирослав Тошев
IDEI ZA PREUSTROYSTVO NA ISTORICHESKI MUZEY –
OMURTAG I PREVRASHTANETO MU V PRIVLEKATELEN
TURISTICHESKI OBEKT
IDEAS FOR THE RECONSTRUCTION OF THE HISTORICAL
MUSEUM – OMURTAG AND ITS TRANSFORMATION INTO
AN ATTRACTIVE TOURIST DESTINATION
Miroslav Toshev
Abstract. In order to attract a significant number of tourists the museum should present either golden objects in large amounts or restorations of crafts and customs. Since the gold items are not easy to find, this instantly
leads to the second option. The proposed reconstruction of the museum in Omurtag will be formed as a compound
of craft workshops and the last standing building in the city, which housed the cafeteria-pub. The goal is to make
it possible for tourists to see the work of the craftsmen and to feel the atmosphere of the past when drinking the
fildzhan coffee or a cup of the famous rakia from Omurtag in the last standing cafeteria-pub.
At the same time the museum will construct new buildings for depository, hall for visiting exhibitions and
will form a wide inner courtyard suitable for outdoor concerts, reenactments of traditional customs or events from
the historical past.
The end result to be achieved is the combination of classical type of museum with showcases, exhibits, depositories and a real-functioning part that provides certain type of attractions. Thus the role of the museum as a
center for preservation and research of the historical past will be maintained, and the reenactments mentioned
above will attract visitors whose priority is not the strict knowledge of the past years.
The financial resources for implementation of the ideas for reconstruction will be raised through projects
presented to the republican, European and international funds and via the system of public-private partnership.

Исторически музей – Омуртаг е един „малък“ музей в един малък град,
разположен далеч от столицата и не твърде близо до големите градове1. Както и останалите културни институции, той не може да избегне проблемите на
днешния ден – икономическа и духовна криза, демографски срив, неразбиране на обществената му роля, агресивното настъпление на „чалга културата“,
конкуренцията на иманярите, на търговците на антикварни предмети и т. н.
Същевременно няма как да се пренебрегне музеят, тъй като той е паметта на
града и до голяма степен „лицето“ на града – не случайно всяка чуждестранна делегация неизменно го посещава. Следователно, музеят като необходима и
554
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неизменна част от общественото житие-битие трябва да се развива и усъвършенства, за да може да продължи да изпълнява своята културна, просветна и
представителна роля.
Предлаганата разработка представя идеен план за преустройство на музея,
чието осъществяване ще доведе до превръщането му в привлекателно място
за посещение и сериозен научноизследователски център, имащ добри възможности за проучване и съхраняване историческото наследство на гр. Омуртаг и
прилежащите му покрайнини Герлово и Тозлука.
Към ден днешен Исторически музей – Омуртаг разполага с три сгради и
обширен двор, обединени в архитектурен ансамбъл.
Централната музейна сграда (№ 1)2 е двуетажна къща, строена в началото
на ХІХ в. В периода 1969 – 1973 г. тя е частично реставрирана. В нея се помещава
общоисторическата експозиция на музея.
Втората музейна сграда (№ 2) също е двуетажна. Тя е реставрирана из основи – ремонтните дейности са завършили през 1987 г. В нейния втори етаж са
разположени етнографските експозиции „Селски бит“ и „Градски бит“. Първият етаж е разделен на две помещения. В едното се помещава фондохранилище,
а второто се използва за стопански нужди.
Третата музейна сграда (№ 3) е двуетажна, реставрирана из основи и е завършена през 1987 г. На първия £ етаж има сравнително обширно помещение
и санитарен възел без връзка с уличния водопровод и канализация. Използва
се за фондохранилище. Вторият етаж на въпросната сграда е разделен на две
помещения. В едното се помещава археологическата експозиция, а второто е
работен кабинет на музейния колектив.
Музеят разполага с обширен двор, разделен приблизително на две равни
половини от денивелацията на терена и от укрепващ подпорен зид. Северозападната му половина е разположена между музейните сгради и е покрита с
каменни плочи. Югоизточната част на двора все още е неизползваема – проектите за вертикална планировка от 1983 г. не са изпълнени.
Предлаганият идеен план за действие може да се раздели на 3 части:
• Първо – необходимо е да се разшири в максимална степен съществуващият музеен комплекс, тъй като в сегашните си граници той няма нужната
площ, върху която да разгърне своята дейност и да привлече повече посетители.
• Второ – строеж на допълнителни сгради, оформящи цялостен музеен
комплекс.
• Трето – организиране на музейното пространство, развитие на музейните експозиции и осъществяване на дейности, които да привлекат посетители.
Да започнем с първия етап:
Основната задача по пътя към реализирането на идейния план за преустройство на музея е откупуването на жилищната сграда, находяща се на ул.
„Генерал Тотлебен“ № 51 (№ 4). Тя е съседна на музейния комплекс в посока
североизток, като една от стените £ е част от оградния зид на музейния двор.
Въпросната сграда от около 15 години е необитавана и е започнала да се руши.
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Ценното при нея е все още запазеното помещение на дюкян-кръчма-кафене,
което се явява последното оцеляло питейно заведение от стария Осман пазар3,
подминато от урбанистичните вдъхновения на обществото през втората половина на ХХ в. Старите граждани на Омуртаг все още си спомнят за него.
Към въпросната сграда има сравнително обширно дворно място.
Второ – да се откупи парцелът на ул. „Генерал Тотлебен“ № 57 (№ 5). Постройките, изградени върху него, понастоящем са в руини и целият район се е
превърнал в сметище.
С въпросните две откупки приключва първият етап. Чрез реализирането
му музейният комплекс ще разшири своите граници до възможния максимум
и вече ще има обширна площ, която да послужи като добра основа за бъдещо
развитие.
Втори етап, който ще включва строителни дейности:
На първо място – построяване на сграда с неправилна Г-образна форма в
южната половина на музейния двор. Тя ще заеме неговата югозападна, южна и
югоизточна страна (№ 6). Сградата ще бъде на два етажа.
Второ – построяване на двуетажна сграда (№ 5) в откупения парцел на ул.
„Генерал Тотлебен“ № 57. Тя ще остане извън рамките на музейния комплекс –
по‑нататък ще бъде разяснена нейната роля в музейната дейност.
Трето – събаряне на разделителния зид между съществуващия музеен
двор и двора на откупената сграда № 4. Така дворните площи на двата обекта
ще се съединят и ще се създаде доста обширен свободен терен. По-нататък той
ще бъде оформен по подходящ начин с оглед извършване на определени музейни дейности.
На следващо място – изграждане на санитарен възел в югоизточната част
на двора (№ 7).
Прокарване на водопровод и канализация на сгради № 3, 6 и 7 и съединяването им с градската водопроводна и канализационна мрежа.
Постройка на оградни каменни зидове около целия музеен комплекс.
Реставрация и адаптация на откупената сграда № 4.
Посочените основни строителни дейности ще придадат завършен вид на
музейния комплекс и ще осигурят много добри условия на музейния колектив
за извършване на научноизследователска и популяризаторската работа.
Трети етап – организиране на музейното пространство:
Нека започнем с основата на музейната дейност – опазването на фондовете. Не случайно музейната институция е призвана да съхранява паметта на
нацията, а и ако не успее да съхрани културните ценности, какво ще покаже на
туристите?
Новопостроената сграда № 5 ще бъде предназначена и съоръжена изцяло
за фондохранилище. Тъй като тя ще бъде издигната из основи, а не приспособена, както често се случва в наши дни, при изграждането £ ще бъдат спазени
всички международни изисквания за опазването на движимите културни ценности. В добавка, теренът е подходящ – разположен е на високо и няма опасност сградата да бъде залята от атмосферните води, каквито случаи има и в
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международното музейно дело. Така ще се реши проблемът с фондовете, който
е може би най-болният въпрос на музейната дейност в национален мащаб.
С така изградената материална база вече може да се развият дейности и да
се реализират възможности за привличане на повече посетители – местни хора
и туристи в Исторически музей – Омуртаг.
Важна роля в музейните дейности се отрежда на новопостроената двуетажна сграда № 6.
На нейния първи етаж ще бъдат съоръжени две или три действащи занаятчийски работилници. Предвижда се голямото продълговато помещение да
бъде разделено с подвижни стени, които лесно да се преместват и да отделят
различни по големина части-модули, които да отговарят на нуждите на конкретните ползватели.
В работилниците, поне през летния туристически сезон, ще работят истински майстори-занаятчии, произвеждащи вещи и използвайки техники по
българския традиционен културен модел. Имайки примера с безспорния успех
на АЕК „Етър“ и Етнографски ареален комплекс „Златоград“ в привличането
на посетители, с голяма доза сигурност може да се твърди, че и в Омуртаг ще
могат да се привлекат туристи, разбира се, в несравнимо по‑малки мащаби. Тук
вероятно ще се повдигне въпросът откъде ще дойдат въпросните майстори-занаятчии? Към момента в района все още има стари майстори, които имат желание да работят, щом им се предоставят необходимите условия. Същевременно
с течение на времето и с увеличаването на туристическия поток, а оттам и на
приходите за майсторите, то млади кандидат-занаятчии не ще липсват.
Вторият етаж на сграда № 6 ще представлява обширно продълговато помещение. В него ще се устрои видео център, в който ще се прожектират филмови
материали за исторически събития и исторически проблеми, касаещи местната, националната и световната история. Филмите ще бъдат съпроводени с
паралелни обяснения от специалист, който в момента да разяснява видяното
на екрана, да поставя проблемите и да отговаря на въпросите на зрителите.
По този начин ще можем да конкурираме интернет мрежата – при нея няма
присъствието на истински жив лектор, не е възможно да размениш мнения с
истински живи събеседници и ти се налага да контактуваш само с на практика
анонимната виртуалната „реалност“.
Чрез видео центъра в музея ще се привлекат местните любители на историята, учениците и студентите. При добро развитие на идеята той би могъл да
стане и реален клуб за хора със сходни интереси. В отделни случаи центърът
ще бъде от полза за привличане на туристи със специфични, конкретни интереси към местната история и природа.
Наред с филмовите прожекции въпросното помещение ще може да се използва за изложбена зала, за провеждане на конференции, за изнасяне на камерни концерти, за представяне на камерни театрални постановки и т. н.
По-нататък нека разгледаме мястото на реставрираната сграда № 4 в бъдещия музеен комплекс.
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На първо време тя ще се ремонтира, а на по‑късен етап тук ще се разгърне
пространна етнографска експозиция за ежедневния градски живот в стария
Осман пазар.
Основното внимание в сграда № 4 ще се фокусира върху оцелялото помещение на кафенето-кръчма. То ще се реставрира и представи във вид, максимално
близък до оригиналния, за да може туристите в действителност да почувстват
духа на отминалите години. Предвижда се кафенето да бъде действащо по поръчка – ако туристите имат желание, ще могат да опитат традиционното татлъкафе (сладко кафе), бяло сладко или чашка от прочутата омуртагска сливова
ракия. Същевременно те ще могат да усетят как са се чувствали дедите ни тук
преди 100‑тина години в това тясно, ниско и одимено кафене, но и уютно, защото всички са се познавали и са били все „свои си хора“.
Предвижда се посудата и инструментариумът да бъдат разделени на две –
оригинални и нови, изработени максимално близки до оригиналните. Първите
ще формират една миниекспозиция, а във вторите ще се сервират напитките.
Така посетителите ще могат сами да сравнят и да се уверят, че всичко около тях
е максимално близко до реалността на отминалите години, като идеята е да се
създаде един своеобразен духовен мост между миналото и настоящето.
На следващо място – на първия етаж на сграда № 3 е най-подходящо да
се устрои съвременно действащо кафене. Въпросното помещение е вкопано в
земята и там винаги е влажно, което го прави неподходящо за експозиционна
или изложбена зала или за фондохранилище. Докато, ако там има кафене, в
него ще се влиза всеки ден – питейните заведения са на почит в наши дни – и в
резултат ефектът от влагата ще се притъпи до голяма степен.
Целите, които ще се постигнат със създаването на съвременно действащо
кафене, са поне две:
На първо място – то ще се посещава от местни хора, което ще оживи музейния комплекс. В добавка, тук могат да седнат майки с деца – музейният двор
е ограден и децата им има къде да си играят, без да се излагат на опасност от
автомобилното движение, безстопанствени кучета и т. н. Майките ще са спокойни на кафе и сладка приказка, а децата им отрано ще се научат и ще видят,
че в града има музей.
На второ място – туристите ще могат да извършат един „времеви скок“ от
миналото в настоящето, като изминат само 40 – 50 метра. От старото кафене в
сграда № 4 с филджаните и бялото сладко, в новото кафене при кока-колата,
чипса и кафе машините. Подобно вплитане на времевите линии прави впечатление и подбужда към размисъл по фундаменталния въпрос „преди и сега“.
Следваща стъпка – съединените дворни места на сега съществуващия музеен ансамбъл и на сграда № 4. Те ще оформят обширна свободна площ, която
вече ще даде възможност да се организират по‑мащабни прояви. Става дума за
възстановки на събития – например освобождението на стария Осман пазар
от османска власт; на различни традиционни обичаи като коледуване, огньовете на Благовец, лазаруване и т. н. През летния сезон на открито ще могат да
се организират концерти или камерни театрални постановки.
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Погледнато общо – в резултат на изброените дейности ще се оформи обширен музеен комплекс, разделен на три части – класическа музейна част,
действаща част и просторен двор. В североизточния, северния и северозападния сектор ще са разположени три сгради с класически музейни експозиции и
реставрираното кафене, действащото по желание и по поръчка на туристите
(№№ 1, 2 и 4). На югоизток, юг и югозапад ще се обособят съвременно кафене и
действащи занаятчийски работилници-дюкяни (№№ 3 и 6).
Следващият по ред въпрос е за подходяща инфраструктура и подход към
музейния комплекс. В непосредствена близост до музея е разположен църковният храм „Свети великомъченик Димитрий“. Пред него има площад, който,
макар и не твърде обширен, дава възможност за паркиране на автобусите с
туристи. Така се съчетават музей и църква, като се оформя общ културно-исторически комплекс. Той ще може да привлече и любителите на религиозния
туризъм, тъй като храмът има с какво да събуди интереса на посетителите.
Църквата е построена през епохата на Българското възраждане и е била единствената християнска култова сграда в един твърде обширен район, населяван
по онова време почти изцяло от мюсюлмани4. По време на Освобождението е
опожарена и още същата година е превъздигната5.
След като сме оформили материалната база на бъдещия музеен комплекс,
идва ред да помислим за експозициите. Ще си позволя да споделя някои общи
размисли, без да изпадам в подробности.
През последните години е модерно да се рекламират и дори да се издигат в
култ „виртуални“, „дигитални“, „интерактивни“ и прочие методи за представяне на музейната дейност и музейните ценности. Буквално преди няколко дни
един представител на Министерството на културата ми разказваше как в Солун, в „Бялата кула“, имало изложени само „три панички“, а всичко останало
било представено чрез виртуални технологии – натискаш копчетата и можеш
да видиш каквото си поискаш и да отидеш където си искаш… Аз мисля, че
подобно залитане по модата е дълбоко погрешно, поне по отношение на „малките“ музеи… Защо?
Младото поколение, тоест бъдещият поток музейни посетители, е свикнало, или по‑точно се е „сраснало“ с Интернет и неговата виртуална „реалност“.
Дали младежът ще има желание да стане от удобния стол пред клавиатурата и
да отиде в музея, където ще му се предложи да види същата виртуална „реалност“? Защо да го прави, щом Интернет и музеят му показват все едно и също?
Наред с това от година на година възможностите на Интернет нарастват и ще
нарастват, тъй като зад него стоят огромни корпорации и мултимилиардни интереси. Следователно количеството и качеството на предлаганите в глобалната
мрежа продукти ще бъдат неизмеримо повече и по‑добри в сравнение с музейните виртуални продукти, или поне със създадените от „малките“ музеи – те
никога няма да бъдат конкурентно способни! Защо тогава бъдещият музеен
посетител да се разделя с мекия стол на колелца, да отиде в музея, да си плати
билет…?
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Поради посочената особеност на днешната душевна нагласа в голяма част
от обществото, смятам, че в бъдещите стратегии за развитие на „малките“ музеи е по‑добре да се заложи на подобрени класически експозиции, съчетани с
реални, постоянни възстановки на традиционни дейности, които за младото
поколение вече са станали непознати като възприемане – за него виртуалната
„реалност“ е познато и привично ежедневие, но свидетелствата за „живия живот“ под формата на керамични гърнета, каменни ножове, железни ножици,
свещи, газени лампи или налбанти, шиещи кожа с игла и навосъчен конец, ковачи опушени от дима на огнището, са нещо ново и непознато, което определено ще предизвика повече интерес.
Оптималният резултат от съвременната музейна дейност трябва да бъде
съчетаването на класическия тип музей, който има витрини, експонати и фондохранилища, с реално действаща част, която да предлага, най-общо казано,
определен вид атракции. Така ролята на музея като център за опазване и проучване на историческото минало ще се запази, а същевременно той ще привлича и посетители, чийто приоритет не е строгото познание за отминалите
години.
В посочения ред на мисли, крайната цел на предвижданото преустройство
на Исторически музей – Омуртаг е той да започне да действа и да се възприема като „жив организъм“, а не само като неподвижно, безжизнено и застинало
през времето „нещо“, поставено във витрина под стъкло.
Дейността на музейния комплекс трябва и ще бъде насочена към най-широк спектър от посетители с най-разнообразни интереси. За любителите на
класически музейни експозиции ще има витрини и експонати; за хората, желаещи да видят истински занаятчии, са предвидени действащи работилницидюкяни; ценителите на концерти и театър ще могат да се насладят на любимото
си изкуство; желаещите да се доближат до отминалите събития и духовни традиции нека заповядат на възстановките или в реставрираното кафене; който
желае да почерпи още знания, ще си поръча съответния филмов материал във
видеоцентъра и ще може да зададе веднага своите въпроси на специалиста, а на
„обикновените“ посетители, неизкушени от дебрите на историческото познание, ще предложим чашка еспресо и „сладки“ приказки по тукашните наболели проблеми в новото кафене.
След като оформихме материалната база на бъдещия музеен комплекс и
определихме насоките в организирането на музейната работа, стигаме до същинския „въпрос на въпросите“ или как финансово да обезпечим дейностите
по създаването на привлекателен туристически обект. Процесът определено
ще бъде изпълнен с трудности и най-вероятно ще продължи твърде дълго.
В конкретния случай вече са направени първите стъпки – още от 2003 г.
има изготвена Проектосметна документация за изграждане на санитарен възел в Исторически музей – Омуртаг. Необходимо е само да се актуализират
количествено стойностните характеристики съобразно днешните ценови параметри.
Иначе, най-общо казано, финансови средства за реализиране на идеите за
преустройство ще се набавят чрез защитени проекти пред републикански, ев-
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ропейски и международни фондове, както и чрез системата на публично-частното партньорство. За пример – в момента сме спечелили проект по програма
„Красива България“ на стойност няколко десетки хиляди лева. Общините Попово и Карнобат спечелиха проекти за по няколко милиона лева, които към ден
днешен се реализират. Тоест, ако общината има желание да развива туризъм,
финансови средства може да се намерят! А ако няма желание, то тогава изобщо
няма смисъл да се говори по въпроса – всъщност само ще си говорим и ще
строим въздушни музейни замъци.
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Прил. 1. Схема на музейния комплекс в гр. Омуртаг през 2014 г.

Прил. 2. Схема на музейния комплекс и сградите, предвидени за откупки.
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Прил. 3. Идейна схема на музейния комплекс в гр. Омуртаг след осъществяване
на бъдещото преустройство.

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН

Известия, книга 16, 2014

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО
И КУЛТУРНИЯT ТУРИЗЪМ В ЧИПРОВЦИ
Анюта Каменова-Борин
KULTURNO-ISTORICHESKOTO NASLEDSTVO
I KULTURNIYAT TURIZAM V CHIPROVTSI
THE CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE
AND THE CULTURAL TOURISM IN CHIPROVTSI
Aniuta Kamenova-Borin
Abstract. Nowadays tourism is a massive socio – economic phenomenon. By its large range, it is one of the
leading sectors in the world economy.
Chiprovci is a destination in Bulgaria, which provides great opportunities for tourism development.
The Historical Museum in Chiprovci develops cultural, cognitive, religious tourism, which is influenced by the
cultural and historical heritage (archaeological, architectural, and ethnographic).
In addition, subject of this study is the inclusion of the cultural heritage not only in museum exhibitions, but
also in the implementation of projects, aimed at showing it through cultural tourism.

Днес при световната глобализация на нациите силната и стойностна култура е белег за икономически растеж на отделните народи, запазвайки своята
идентичност и многообразие в съвременния свят.
Определението за национална култура на дадена страна е съвкупност от
ценности, убеждения и норми, възприемани от болшинството.
Появата на специализирани форми на туризъм първоначално се явява
като самостоятелна подсистема на креативните и развлекателни пътешествия – културен туризъм, екологичен туризъм, адвенчър туризъм (приключенски), селски туризъм, спортен и експертен туризъм.
От своя страна културният туризъм също се диференцира на: етнографски, поклоннически (религиозен), кулинарен (народна кухня), туризъм, свързан с традиционните обичаи, обреди и фолклор (песни и танци, изразени във
фестивали, празници, надпявания).
Развитието на културния туризъм повишава стойността на уникалните
културни продукти1. Запознаването с историята на културата на конкретен
район или общност засилва чувството на уважение и признание към техните
представители 2.
В днешно време в периода на глобализация, в който живеем, културният
туризъм е един от основните фактори за разширяване на културните контакти
и сближаване на народите.
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Чипровци заема западната част на обл. Монтана, в подножието на Чипровска планина в Западна Стара планина. Склоновете на Язова планина опират в
последните къщи на града. Селището има завидни природо-географски и исторически дадености. В тия места има регистрирани артефакти от праисторическо, тракийско, римско, славянско и късно средновековно време.
Чипровци се намира на 550 м надморско равнище и над него са най-високите върхове на Западна Стара планина (в. Миджур 2168 м), Мартинова чука,
Три чуки 1938 м (Вража глава) с изградена екопътека „Деяница“. Освен върхове, водопади, флора и фауна, Чипровци е уникална смесица от периоди и
история, килими и занаяти (рударство, златарство), наследствени аристократични фамилии, типичен турлашки говор, песни и танци. Община Чипровци
е член на БАСЕТ, БААТ, РЕЦ на ЦИЕ, „Северозападен Балкан“. Общината попада в зоната на влияние на процесите по трансграничното сътрудничество
с Р. Сърбия и Р. Румъния. В Стратегията за развитие на общината значително
място е отделено за туризма. Тук има условия за развитие на няколко вида
туризъм. Общината работи по проекти, отнасящи се за устойчивото развитие
на туризма.
Исторически музей – Чипровци развива музеен туризъм като част от
културния туризъм. Той обаче включва в себе си и познавателен, религиозен,
туризъм, мотивиран от културно-историческото наследство (археологически,
архитектурен, етнографски).
Културно-историческото наследство на Чипровци взема активно участие
в развитието на културния туризъм. Предмет на нашето изследване са последните проекти в община Чипровци и Исторически музей, касаещи включване
на чипровското културно наследство в проявите на културния туризъм.
Културният туризъм означава събуждане на интерес и отношение към исторически събития и факти. В същото време този вид туризъм трябва да е обхванат от една загадка, мистика, почивайки обаче на историческа истина. Отивайки на място, стъпвайки на историческата територия на дадена общност,
туристът неминуемо поема душевността на тези хора. Докосването става чрез
местните обичаи, обреди и вярвания, чрез местния диалект, песенен и танцов
фолклор.
А с осъществяването на проекти между съседните на България държави
Румъния и Сърбия по трансграничното сътрудничество в сферата на туризма
още по‑широко ще се популяризира българското културно-историческо наследство.
В последните години присъствието на културното наследство и туризма
в България е значително засилено в рамките на програмите, финансирани от
Структурните фондове на ЕС. Проекти с преобладаващо културен и Проекти
с преобладаващо културен и исторически характер спомагат за създаване на
нови работни места и са интегрирани в регионалните и местните стратегии за
развитие. А това означава, че тук ще трябва да се инвестират човешки и финансови ресурси.
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Според времето, за което се извършва туристическа дейност, може да се
прави ежедневен, краткотраен, дълготраен туризъм. А според начина на организация на туризма тук се организира повече индивидуален и семеен, а така
също и групов туризъм. Всички проекти са свързани с устойчивото развитие
на туризма в тази общност.
Чипровци се явява една прекрасна дестинация за туриста. Има големи
предимства по отношение на планински, екотуризъм, който от своя страна се
допира с опознавателния, историческия и религиозния такъв в този район. Неговото благоприятно и интересно географско положение, заедно с богатството
на културно-историческите и природни ресурси предлагат богат избор от възможности за инвестиране в туристическия сектор и развиването на форми на
туризма на територията на община Чипровци, създавайки туристически продукти, интегрирали в себе си благоприятно географско положение, уникални
туристически ресурси, бит в духа на старите традиции, богата история и атрактивен фактор.
Във връзка с обогатяването, развитието и популяризирането на културноисторическото наследство и фолклора в община Чипровци, както и използване на празнично-обредната система бе защитен и спечелен проект „Център на
местни традиционни занаяти и демонстрационна площ гр. Чипровци“. Неговата цел е създаване на благоприятни условия, които ще спомагат да се развива
местната икономика, както и да се развият различните видове туризъм (екологичен, социално ангажиран, селски, поклоннически, културно-исторически
и спортен туризъм). От своя страна това ще доведе до формиране на местен
туристически продукт и ще подобрява маркетинга и рекламата на туристическия продукт на общината. Този проект е насочен към повишаване качеството
на живот на жителите на Чипровци, всички туристи и гости на община Чипровци.
Чипровци е стар занаятчийски център, особено през ХVІ-ХVІІ в., както
и през ХVІІІ-ХХ в. И до днес са запазени старите наименования на махалите:
Сребрил, Пазар, Табак и др. Тук са работили прочутите чипровски златари,
кожари и търговци през ХV-ХVІІ в., а по‑късно ковачи, налбанти, дърворезбари, грънчари, табакчии, килимари, мутафчии и др. Центърът, за който става въпрос в нашия случай, ще демонстрира занаяти – дърворезба, иконопис,
грънчарство, народна кухня – точене на „обгье“ (производство на традиционни кори за баница).
Очакванията са да се увеличи годишният приток на туристи със 7500 души
за годината. Основната цел на този проект е създаване на атракция за гостите
на общината с места за отдих и почивка, посетителски центрове за информация и обучение, както и получаване на информация за исторически, културни
и туристически забележителности на общината. Развивайки се, тези демонстрационни работилници ще доведат до създаване на нови експогрупи, касаещи
определени чипровски занаяти, които ще представляват историческото културно наследство и природните дадености на община Чипровци.
Културният туризъм като неделима част от идеята за регионален туризъм
е свързан с предимствата на богатото културно наследство, с което Чипровци

Културно-историческото наследство и културният туризъм в Чипровци 567

е известно – това са Чипровска книжовна школа от ХVІІ в. и ХVІІІ в. (в изгнание), с нейните видни представители – Петър Богдан, Петър Парчевич, Филип
Станиславов, Еузебии Ферменджин, Кръстьо Пейкич и др. Произведенията
на Чипровската златарска школа са широко известни на Балканите и Европа:
чипровските чаши, мощехранителници, кръстове, потири, накити, обкови са
уникални ювелирни изделия. Вече над 300 години, а може и повече чипровският килим е основен занаят в Чипровци. Той е известен в целия свят с неповторимата си цветна хармония, древна орнаментика и съвременна експозиция.
Багренето на материала за тъкане на килимите с естествени багрила е атракция
и традиция. Този занаят се допълва и от дърворезбарите, иконописците и от
грънчарите, наследили традицията на Чипровската керамична школа от ХVІІ в.
С този проект се очаква традиционната материална култура на чипровчани да доведе туристическия поток и засили интереса към тях.
Чипровци е дестинация с налични природни и културно-исторически дадености и възможности. Културно-историческият туризъм може да представи на туристите уникалното място, в което се намират, посещавайки Чипровци.
Това е неразривно с природните забележителности на Чипровци: красивата
природа на Чипровския дял на Стара планина, защитената територия „Копрен – Деяница – Калиманица“, природната забележителност пещерата „Мишин камък“, високопланинската екопътека „Деяница“, Чипровския водопад и
Чипровската екопътека. Освен това в Чипровци има условия за приключенски като вид алтернативен туризъм, свързан с екологичен, и селски туризъм.
Тези видове туризъм са неразривно свързани с тематичен туризъм, свързан с
културно-историческото наследство, религиозни култови места на поклонение
(манастири, оброци). Това последното пък може да се свърже с традиционната
народна профанна и обредна храна и с пряко включване в честване на местните обичаи и практики: правене на курбан на оброците в селището. Неразривно свързана част от селския туризъм (престой в къща или база) е брането на
билки, планински плодове и зеленчуци „църни муж“ – див чесън, боровинки,
малини, дренки, шипки и др.
Това в най-общи линии определя целта на следващия проект в община
Чипровци „Изграждане на атракционен парк в м. Мангесина ливада, община
Чипровци, област Монтана“. Конкретната цел на този проект е да се изгради
инфраструктура, която предразполага към здравословен и жизнен начин на
живот в селските райони, подобряване на социалната и трудовата интеграция
на хората в неравностойно положение. А така също той ще спомогне да се увеличат възможностите за отдих и прекарване на свободното време на открито
на различни възрастови групи.
Културният туризъм в този проект ще намери своето място в посещение
на Гушовския манастир от Средновековието, оброчен кръст и курбан; крепостта (Римска и Средновековна) „Градището“.
Неразривно свързан с културния туризъм е и проектът „Изграждане атракции на посетителите и места за отдих и развлечения в нископланински
ландшафтен парк „Широка планина“ с. Превала, община Чипровци, област
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Монтана“. Целта на този проект е този парк да се обособи като социално-културна и туристическа дестинация. В същото време ще се повиши привлекателността на това място като част от община Чипровци, за работа и отдих, а така
също и ще засили местната икономика и за ограничаване на миграцията от селото. На първо място изграждането на такъв парк ще подобри инфраструктурата на общината със създаване на атракции за гостите на общината с места за
отдих и почивка, те ще получават информация за историческите, културните
и туристическите забележителности на общината и селото. Това ще се изрази в
изграждане на достъпни и лесни за поддържане места и съоръжения за спорт,
отдих и туризъм във всичките му разновидности: велосипедни и пешеходни
маршрути. Ще се поставят и информационни табла, пътепоказатели и друга
информация, нужна на посетителите на този парк.
През 2013 г. по проект на Бизнесцентър Монтана по ТСГ Сърбия – ИПП на
ЕС – България се осъществи проект Ниш – Монтана (България) по изработване на седем туристически маршрута. Те обхващат: културен туризъм (култура,
обичаи и традиции – историята през вековете), екотуризъм, религиозен, кулинарен, спа и балнеоложки; бизнес и събитиен туризъм; занаяти и фолклор.
Исторически музей Чипровци беше един от партньорите в този проект.
По първи маршрут: „Култура, обичаи и традиции – историята през вековете“. Направен е нов, разширен опит да се представи културното наследство –
не само паметниците на културата, но и традиционни земеделски практики,
социални събития и традиции, местни кухни и занаяти, ценности, формиращи
културната среда. Културното наследство е показано в нова светлина като духовна ценност, която трябва да се опазва, но и като уникален ресурс, който е
нужен за устойчивото развитие на туризма. Като основен инструмент за това е
културният туризъм.
Главен елемент на културния туризъм са традиционното културно наследство и съвременното културно богатство – архитектура, литература, изкуство.
В проекта се отчита ролята на историческата територия, която притежава
дадена идентичност, която включва следи от миналото в археологическо, историческо, научно, художествено социално и техническо отношение. Събрани заедно, тези стойности правят историческите територии поле за култура
и туризъм. И така оформен, културният туризъм се явява самостоятелен вид
туризъм. Този вид туризъм заема важно място в основната класификационна
схема на туризма. То се осъществява чрез пътуване извън местоживеенето на
туриста и посещение на места и обекти с определящ културно-исторически
аспект. Културният туризъм е силно застъпен в рамките на Европейския съюз.
В него се инвестират човешки и финансови ресурси. Чрез културния туризъм
се помага на културния живот да се превърне в инструмент на идентичност и
интеграция.
В маршрут № 1 – „Култура, обичаи и традиции – историята през вековете“,
място заемат културно-историческите обекти: музей, читалище; в атропогените (културно-исторически и религиозни символи) традиции и занаяти (традиции на местните торлаци). В първия маршрут е заел място Историческият
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музей с археологически находки от неолита до Късно средновековие; чипровското рударство, чипровска златарска школа; мястото и ролята на католицизма
през ХV – ХVІІ в., просветна и дипломатическа дейност на висшето католическо българско духовенство и аристократическо съсловие.
Важно събитие е Чипровското въстание от 1688 г. и пътят в изгнание на
чипровчани, а така също: чипровските килими, икони и църковна живопис. В
Катеринина къща – Бит и култура на турлаците, багрилна градина.
Във втори маршрут – Антропогенни туристически обекти (културноисторически и религиозни символи), Чипровци присъства с представяне на
турлашкото население като наследник на древни траки, архитектура, облекло,
занаяти и поминъци.
По тематичен маршрут № 2 „Екотуризъм – природа и красота“ са използвани принципите на устойчивото развитие на туризма и пътуването сред
природата. То е средство за опазване на природните и културните ресурси и
биоразнообразие. В същото време екотуризмът задължително опира и до културното наследство.
Обектите в Чипровци са: Екопътека „Деяница“, която описва пълен кръг
от Чипровци – Деяница – водопад и се връща отново в Чипровци. Между с.
Горна Лука и с. Бели мел е пещерата „Мишин камък“, обявена за природна забележителност
Тематичен маршрут 3 – „Религията – духът на Балканите“, заляга сериозно на религиозния туризъм, който в Чипровци има голям потенциал. Това е
специфична ниша на туристическото търсене и част от съвременната туристическа индустрия. Този вид туризъм е в пряка връзка с културния, познавателния, деловия, круизния, спортния, пешеходния туризъм тук. Тук може да
се извършват еднодневни посещения, почивка в манастир, религиозни тържества, посещение на църквите. Това включва посещение на един от най-старите
православни манастири Чипровският манастир „Св. Иван Рилски“ от преди Х
в. Освен че е религиозен обект манастирът е едно от първите средища на просвета, и най-вече в борбата срещу османските поробители (Кулата-костница).
В архитектурно отношение интерес представлява манастирският комплекс с
църква и параклис. Освен това обект на туристически интерес са църквите в
околните села. Това, което прави Чипровци уникална дестинация, е симбиозата между православие и католицизъм. Интерес представляват останките от
католическата църква в с. Клисура, католическата катедрала от ХІV в. „Санкта
Мария“ на Историческия хълм, православната църква „Св. Никола Летни“,
Шарената чешма и др.
Тематичен маршрут № 4 „Кулинария – тайната на Балканските вкусове“ е
направен с цел да покаже, че все повече в туризма се обръща внимание на храната. Кулинарният туризъм, макар и все още ново явление, набира потенциал
и има бъдеще. В къщите за гости тук може да се вкусят характерни гозби за тоя
край. В Исторически музей – Катеринина къща може да се чуе и види какво
ядат турлаците и с каква покъщнина се обслужват.
По тематичен маршрут № 5 – „Балнеология, спа, спорт и рекреация“ – Чипровци може да развива много добър туризъм, но за съжаление, това е непъл-
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но използваем ресурс в момента. В момента се популяризират планинарство,
велоспорт. Чипровци, намиращ се в подножието на в. Три чуки (1938 м.) и
склоновете на Язова планина, предлага туризъм, свързан с посещение на върховете Миджур (2108 м), Мартинова чука (2026 м). Оттук водят началото си р.
Огоста и р. Лом. Чипровският дял от Западна Стара планина е почти непознат
за туристите. Тук има прекрасни ливади, гори, горски плодове, боровинки, къпини, известния див чесън „цръни муж“. Чипровският водопад с височина 18
м се намира в разкошна букова гора и до него може да се стигне по екопътека
„Деяница“.
В маршрут № 6 – „Бизнес и събитиен туризъм“, е отчетено, че в България –
Сърбия е налице значителен потенциал за развитие на конкурентноспособна
дестинация за такъв вид туризъм не само в региона, но и в световен мащаб.
От тях в Чипровци се случват: научни конференции и симпозиуми. Те
са ежегодни, свързани с годишнини от Чипровското въстание 1688 година,
известни личности от ХVІІ в. и съвремието. Освен това се правят различни
обучения, свързани с развитието на туризма; изложби, панаири: на килими,
тъкани, гоблени, дърворезбарство, плетива, на печени кори, изработени килими и сувенири, чипровски местни сладка, баници, сирена. Тяхната основна цел
е въвеждане на нови продукти, продажба, сключване на договори, създаване на
бизнес контакти и реклама
Тематичен маршрут 7: „Занаяти и фолклор пътуване през мистика“: Обичаи предполагат етнографски и фолклорен туризъм. Занаятите и фолклорът в
Чипровци битуват от общия туристически продукт тук. Прочутото чипровско
килимарство в Чипровци може да се види в домовете, където се тъче килим, и
в ателиетата. Демонстрация на тъкане на чипровски килим се извършва в музея в Чипровци – килимена зала и в експозиции „Бит и култура на торлаците“.
Традиционно боядисване с естествени багрила туристът вижда в експозиции в
Катеринина къща и в градината – живи багрила. Курсове по боядисване има в
училището и къща за гости „Торлаци“.
Чипровският говор – турлашки може да се чува непрекъснато, да се чуват
стари турлашки песни и танци. Други стари занаяти като рударство, златарство, грънчарство туристът вижда в залите на музея.
Бюрото по труда организира курсове за обучение в тъкане на чипровски
килими. Правят се изложения на чипровски килими по време на събития, провежда се Фестивал на килима. По този начин се дава възможност на туристите
с атрактивни умения да вземат участие в тъкане и боядисване на чипровския
килим
От регулярните редовни събития важно място заемат ежегодната Седмица
на музеите 18 – 24 май и Нощта на музеите, което представлява голяма атракция за жители и гости на града и в музея.
На 6 септември (Летен Архангеловден) на Гушовския манастир, известен
като епископска резиденция на Софийския викариен епископ от ХVІІ в., е
празникът на града. Прави се курбан на оброка, велосъстезание, има концертна програма.
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Задължително за общината е празнуването на Сирница, Лазарица. Йордановден е общ празник, най-масовият от празниците след Празника на Балкана. Събитие е и провеждане фестивал на килима. Празнуването на тези събития дава възможност за организиране на еднодневни уикенди и седмични
маршрути съобразно датите на провеждане. Места за настаняване и храна дават възможност за провеждане на тези събития. Това може да стане в Павлова
къща, къща за гости „Торлаците“, „Гостоприемница“ „Сухиндол“ и „Кипровец“.
Ставайки домакин на събитие, Чипровци като дестинация получава престиж,
което е и скрита реклама за това селище. Протичането на всяко делово събитие дава възможност за опознаване на дестинацията. Това се получава чрез съпътстваща програма, свързана с приходи и културно-исторически атракции.
И по този начин участниците в това събитие ще бъдат информирани за възможностите за ваканционен туризъм тук. Те ще могат да се възползват от това
в бъдеще за себе си, както и да го рекламират пред другите хора.
В днешно време се забелязват важни тенденции в развитието на културния туризъм:
– Културно-историческото наследство започва да разширява своето съдържание: освен паметниците на културата (недвижими и движими), то
включва и социални събития и традиции, местна кухня и традиционни занаяти, формиращи културната среда.
– Културното наследство разширява все повече своя териториален обхват,
включващо в себе си освен културни обекти и исторически градове, културни
пейзажи, културни маршрути (локални, национални, континентални и междуконтинентални).
– Културното наследство, освен като духовна ценност, нуждаеща се от
опазване, се явява и един уникален ресурс, необходим за устойчивото развитие на икономиката и пазара. Основен инструмент на тази схема всъщност се
явява културният туризъм.
Чипровци е място, където съществува туризъм на художественото наследство от миналото (килимите), както и туризъм на съвременното културно
производство (съвременни произведения в областта на килимопроизводството – тъкани гоблени, пана), организиране на художествени изложби и пленери.
Културният туризъм за това селище съчетава два елемента на културния
туризъм: начин на живот на тази общност, изразена чрез традиционни вярвания и обичаи, песенен фолклор, народна кухня, народен мироглед и вяра (оброците). Това се съчетава със съвременното – медии, забавления, дизайни и др.
Събрани заедно, тези два елемента дават възможност да се дефинират няколко
подкатегории културен туризъм:
• туризъм на наследството
• туризъм на изкуството
• творчески туризъм
• местен културен туризъм
• градски и селски туризъм
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Културно-историческото наследство заедно с туризма дават една определена историческа територия. Тя включва в себе си обекти с историческо, археологическо, етнографско, социално, художествено значение. По този начин
историческата територия представлява определена културна среда (единични,
групови културни ценности, пейзажи, селища, маршрути, приложни среди).
В маршрути в гр. Чипровци се включва Историческият музей, намиращ
се на Историческия хълм в града. Тук могат да се видят: католическа катедрала „Санкта Мария“ от ХІV в., православна църква „Св. Възнесение“ – ХІV в.,
останки от католическия манастир и първо училище от 1624 г., старо училище
„Отец Милети“ от ХІХ в. и основно училище. Историческият музей е с общоисторическа експозиция. Музеят е разположен в пет зали: археология от неолита
до Късно средновековие; рударство; Чипровска златарска школа; Чипровско
пред Възраждането – аристократичните фамилии, образование в Чипровци,
Италия; история на католицизма, чипровски дейци от ХVІІ в., Чипровска книжовна школа, Чипровско въстание 1688 г., изгнаничество; Чипровски килими
и възрожденско изкуство. Цялата експозиция представя събития и процеси, открояващи Чипровци на общобългарското и европейското историческо
пространство. Специализирана етнографска експозиция „Бит и култура на
турлаците“, която разкрива историята и културата на тази етнографска група.
Старата чипровска архитектура може да се види при посещение на Пункова
къща, Катеринина къща, църква „Св. Никола“, Шарена чешма.
Освен това голям интерес предизвиква маршрут „Оброците в Чипровци“,
които се обслужват целогодишно и отразяват почитта към природата.
В ателиета за тъкане на чипровски килими, магазини за продажби на килими може да се види как се тъче килимът от 300 години насам.
В читалището могат да се чуят автентичен чипровски фолклор и говор, да
се видят празници на живо – Лазаровден, Сирница (Покладе), които възстановява читалището всяка година. В училището туристите могат да видят деца,
които творят и боядисват прежди за килимите.3
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Abstract. The present article aims to highlight the leading natural and anthropogenic resources for the
development of various forms of alternative tourism in Avren Municipality. The Black sea municipalities, which
develop recreational tourism, including the examined municipality, will continue to play a priority role in the attraction of large tourist flows. In this relation, the detailed examination of the tourism resources and the revealing
of the opportunities for their usage, would contribute not only to the tourism development in the region but would
also help for the overall economic development. The focus is primarily on the potential opportunities, because at
this stage Avren Municipality is not yet differentiated as independent tourist area.

***
Община Аврен (от 1935 до 1964 г.: Момино) се намира в Североизточна
България и заема централната част на Варненска област, като обхваща 380 km2
площ. На север тя граничи с общините Варна, Белослав и Девня, на запад с
община Провадия и на юг – с община Долни Чифлик. На изток има излаз на
Черно море, като бреговата ивица на община Аврен е с дължина около 20 km.
Природните ресурси са основният фактор, който определя и формира отрасловата структура на общината – рекреативен туризъм, отдих, риболов, селско и горско стопанство, като това влияе пряко върху заетостта на населението. Надморската височина е един от факторите, повлияли на формирането на
населените места в общината. Селата, които са разположени в долинната югоизточна част (Дъбравино, Синдел, Царевци), са по‑добре развити във функционално отношение от разположените по билната част и са се оформили като
най-големите села в общината.
От природно-географска гледна точка разглежданата община попада в
Черноморската област (зона).
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Крайбрежието на Черно море в рамките на нашата страна представлява
прекрасна ивица земя, която с външния си вид, със своята природа, със специфичните си особености е еднакво привлекателна както за почиващите, така и
за учените природоизследователи, за обикновените любители на природата, за
всеки, който има известно отношение към нея.
Защитените територии представляват около 4% от територията на общината, разположени в източната част и свързани с устието на р. Камчия и
морското крайбрежие – резерват „Камчия“, защитена местност „Камчийски
пясъци“, особено привлекателни за туристите са устието на р. Камчия и лиманът „Паша дере“. Спазването на ограниченията е запазило в значителна степен
района от застрояване, което е характерно за морските курорти. Това предимство, съчетано с природните и антропогенните дадености, представлява отлична възможност за развитие на специфичен туристически продукт, който да
отговаря на принципите на устойчиво развитие.
Освен привлекателните природни туристически ресурси, община Аврен
разполага и с антропогенните туристически ресурси, които също привличат
туристите, обогатяват културата и им действат емоционално по време на техния престой в дадената дестинация. За разлика от природните, те нямат сезонен характер и обикновено са леснодостъпни, най-вече в населените места.
Това ги прави икономически по‑изгодни.
От културно-историческо наследство община Аврен разполага с 85 паметника на културата от регионално и местно значение, между които един манастир, 3 църкви, 2 джамии, 8 антични селища, 54 възрожденски къщи. Интерес
представляват античните селища и могилните некрополи край селата Бенковски и Болярци. В близост до Аврен се намират средновековният скален манастир „Кешишлик“ и средновековната крепост „Петрич кале“ от XI – XIV век,
построена върху основите на ранно византийска крепост от V век. Запазени са
останки от крепостните стени, изсечени в скалите водохранилище и стълба,
понастоящем е обявен за национален паметник на културата. Интересен туристически обект представлява къщата музей „Йордан Ноев“. В с. Царевци се
намира музейният комплекс „Св. св. Константин и Елена“, който се състои от
църква от 1825 г. и килийно училище с килимарска работилница. В с. Приселци
се намира комплекс от реставрирани стари къщи – хан „Хаджи Кольо“, в който
можеш да се насладиш на селския уют и на традиционни ястия от българската
кухня.
Край с. Бенковски са открити останки от Римската цивилизация. Такива
останки има на Авренското плато около р. Камчия. В село Царевци функционира етнографски музей, друг архитектурен паметник в селото е музеят „Пеньовата къща“.
Община Аврен се отличава и с богати фолклорните традиции. Традиционно се честват празниците Бабинден, Трифон Зарезан, Лазаровден и други общобългарски празници. Гордост за общината са групите за автентичен фолклор в селата Аврен, Здравец, Садово, Царевци, Дъбравино, Приселци и Близнаци, които не веднъж са печелили призови места на събора в град Копривщица.
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Тяхната дейност години наред спомага за съхраняването и предаването на богатите фолклорни традиции на младото поколение.
На територията на общината функционират 15 читалища, които имат съществено значение за културния живот във всички населени места. Към читалищата са създадени самодейни групи за изворен фолклор, вокални групи,
детски танцови състави. Формациите редовно участват в ежегодните културни
прояви както от общински, така и от регионален и национален мащаб.
Общината организира и провежда общински фолклорен събор „Аврен пее
и танцува“ и „Фестивал на автентичен Аврен“.
Фестивалът на автентичен Аврен се провежда в три последователни дни
през месец май, на него се представят и се предават от поколение на поколение традиционни занаяти като тъкане на традиционна връхна женска дреха
„Кича“, тъкане на ромски рогозки от камъш, везане на накити, тъкане на рогозки от беленка на царевица, наплитане на съчеци и приготвяне на автентични пити. Пресъздава се обичаят „Джалма и Мария“ чрез ръчна изработка
на уникални накити на авренските жени „Въйкови“ и ромите. Освен това се
представя и популяризира занаятът за изработването на традиционни рогозки
от ромската култура. Някои от занаятите датират отпреди 150– 200 години. За
тридневния фолклорен фестивал „Автентичен Аврен“ в общината пристигат
много участници – над 1000 от над 50 фолклорни състава и над 40 индивидуални изпълнители. Провеждането на фестивала привлича повече от 3 000 гости
и участници, като с всяко следващо провеждане на фестивала броят на посетителите се увеличава. Те могат да се насладят на фолклора и традициите на
живеещите в тази малка и прекрасна община.
По време на фестивала „Аврен пее и танцува“ в програмата са включени фолклорен събор, местни певчески танцувални ансамбли, представяне на
традиционни местни специалитети и други. Първият фолклорен събор „Аврен
пее и танцува“ се провежда едновременно в селата Аврен и Дъбравино през
месец октомври 2012 г. Проведен е конкурс за най-автентична носия и надиграване между български и ромски групи за автентичен фолклор. За разлика от
първия, вторият фолклорният събор „Аврен пее и танцува“ се провежда през
месец октомври на следващата година едновременно в Камчия и Дъбравино.
На техните сцени се изявяват местни колективи за автентичен и обработен
фолклор, групи за стари градски песни, детски певчески и танцувални състави
към читалищата на община Аврен, които от поколение на поколение предават
и съхраняват богатите фолклорни традиции. Проведен е конкурс модно дефиле „Най-автентичен костюм“, съпроводено от кратки анонси за представените
носии. Чуждестранните жители на общината активно се включват с участие
в надиграване „Авренски ритми и английска тропанка“ и успяват да увлекат
публиката в танците. В Дъбравино надиграването е проведено под наименованието „Лазар Дъбака и Христина“. Изявите и на двете места са предавани на
видеостени, монтирани на сцените. Гостите на събора могат да опитат характерни за региона кулинарни изделия като обредни летни пити „Катини пити“,
„Платеки“ и „Питка под чувен“, традиционното ястие „Аладжи кокошка“ и напитката „Суоклук“.
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Потенциалът на община Аврен за развитие на традиционни и нетрадиционни туристически продукти и услуги определя и широкия обхват от положителни последствия от развитието на сектора. Условията за развитието на
различни видове туризъм на територията на община Аврен са много добри.
Наличието на добра плажна ивица в съчетание с уникалните природни дадености на Камчийския резерват – устието на р. Камчия и лимана Паша дере – са
оценени още в близкото минало като привлекателни за осъществяване на туристическа дейност.
От друга страна, културно-историческите ресурси също имат голямо значение за вътрешния и международния туризъм, особено за познавателния туризъм. Нашият народ е наследил културата на древните траки и гърци, много
старини от римско-византийския период, от Възраждането и др. България е
богата на старини, свидетелстващи за различните култури, цивилизации, съществували у нас, гробници, църкви и др.
Само по себе си обаче културно-историческото наследство не може да се
смята за фактор за развитие на културен туризъм в община Аврен, но в съчетание с морските дадености на общината то дава възможност за организиране
на допълнителни атракции, като например кратки историческо-познавателни
турове, което би допринесло за повишаване стойността на комплексния туристически продукт.
На този етап в изследвания регион туризмът е сравнително слабо развит.
Разгледаните възможности за осъществяване на алтернативни форми на туризъм на територията на община Аврен засега са предимно допълващи основния туристически продукт, развиван в курортен комплекс „Камчия“. От друга
страна, наличието на сравнително богат природен потенциал в съчетание с
някои исторически и културни забележителности представляват стабилна основа и дават реални възможности за по‑добро бъдещо развитие на туризъм в
общината. Това може да провокира твърде активно развитието както на масовия (традиционен) туризъм, така и на различни видове алтернативен туризъм
тук – рекреативен, културно-познавателен, лечебен, ловен, селски, екотуризъм
и др.
Всички тези предимства изграждат представата за община Аврен като туристическа дестинация, в която качествено в рамките на един туристически
престой могат да бъдат задоволени разнообразни туристически потребности –
отдих, лечение, съпреживяване, естетическа наслада и пр.1
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ЗА ВЕЛОСИПЕДНИЯ ТУРИЗЪМ В ТУТРАКАН И РЕГИОНА
Даниела Иванова
ZA VELOSIPEDNIYA TURIZAM V TUTRAKAN I REGIONA
CYCLING TOURISM IN TUTRAKAN AND THE REGION
Daniela Ivanova
Abstract. Object of the current report is the development of the cycling tourism in Tutrakan and the region
from the period of socialism until today.
The cycle tourism is a low priced and healthy way of tourism; it is type of alternative tourism and is being
practiced in Tutrakan from the 70 – 80‑ies of 20th century. With the establishment of the Municipality Association of
tourism in Tutrakan, it has become a manner for relaxation and recreation for the young generation in the town.

Обект на настоящото съобщение е развитието на велосипедния туризъм
в Тутракан и региона от периода на социализма до днес. Основни източници,
които са използвани за събиране на необходимата информация, са Териториален държавен архив – Силистра, в. „Тутракански глас“, а емпиричният материал е събран от жители на Тутракан, които са били ученици през периода на
социализма.
Според Закона за движение по пътищата „велосипед“ е пътно превозно
средство най-малко с две колела, което се привежда в движение с мускулната
сила на лицето, което го управлява, с изключение на инвалидните колички.
За да участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване,
всеки велосипед трябва да има изправни: 1. спирачки; 2. звънец и да няма друг
звуков сигнал; 3. устройство за излъчване на бяла или жълта добре различима
светлина отпред и червен светлоотразител отзад; допуска се поставянето на
устройство за излъчване на червена светлина отзад; 4. бели или жълти светлоотразители или светлоотразяващи елементи отстрани на колелата. И водачът
на велосипед е длъжен да се движи възможно най-близо до дясната граница на
платното за движение. Днес по света има над един милиард велосипеда, което
прави колелото най-масово разпространеното транспортно средство.1
Велосипедният туризъм е форма на алтернативния туризъм, който обединява туристически пакети или отделни туристически услуги, които се определят като алтернатива на масовия туристически продукт по начин на предлагане, протичане и ангажирания човешкия ресурс.2 Велотуризмът е един сравнително евтин и здравословен начин на туризъм. За него е характерна сезонността, практикува се от пролетта до есента. При самостоятелното пътуване
с колело се избягва масовостта на другите видове туризъм. Велосипедистът е
580

За велосипедния туризъм в Тутракан и региона

581

в центъра на случващото се, сам определя темпо за скорост и местата, които
желае да посети или не, негово е желанието къде ще нощува.
За интегрирането на велотуризма в цялостната туристическа политика на
общината е необходимо да се включи развитието и подпомагането му в общинския план за развитие на община Тутракан.
С протокол № 1 от 21 ноември 1957 година в Тутракан се изгражда временен дружествен съвет на Българския туристически съюз, а на 18.02.1958 година в Тутракан туристическото дружество се именува „Алеко“, с основна задача
да популяризира и масовизира туризма в Тутракан. Решение, което заляга в
дейността на новообразуваното туристическо дружество, „задължава туристическата организация да разработи съвместни мероприятия с масовите организации в града във връзка с колопоходи от местен характер“.3 В доклада за
едногодишната дейност на туристическото дружеството „Алеко“ за 1960 г. се
отчита, че „има условия за развитието на…колотуризма…ние имаме не лоша
материална база за развитието на колотуризма и мототуризма, които имат
своята привлекателност и могат да бъдат упражнявани от много трудещи
се и младежи. Нужно е само да се положат повече усилия, за да стане това.“4
Организирани мероприятия, които залягат в местния календарен План на туристическото дружество за проявите на туризъм и алпинизъм през 1961 г., е
Дружествен пионерски колотуристически поход от Тутракан до с. Дунавец
през месец юли и Участие в окръжен пионерски колотуристически поход през
месец август Дулово – Силистра.5 За съжаление, всичко остава само на хартия
и в отчета за дейността на дружество „Алеко“ за 1961 година не е отчетен колопоход, не са посочени причини за нереализирането му.
В календарния план за проявите по туризъм и ориентиране, посветени на
20- годишнина от Социалистическата революция в България през 1964 г., отново е предвиден Дружествен колопоход през месец юни. Организатор на мероприятието е туристическото дружество в Тутракан.6 В отчета на дружеството
липсва информация дали е проведен колопоходът.
В интервюта с жители на гр. Тутракан, които са били ученици през периода
на социализма през 60‑те – 70‑те г. на ХХ в., споделят, че не са провеждани масово организирани колопоходи7, а ученици от 80‑те г. на ХХ в. разказват, че се
организират велопоходи, които имат самоинициативен характер на ученици от
различни класове. Дестинации са близки до Тутракан обекти като: Антимовско ханче, Боблата, с. Пожарево.8
По повод 110‑та годишнина на Априлското въстание е проведен „Поход
по стъпките на четата на Таньо войвода“ от 16 до 22 май 1986 г. от окръжните
съвети на БТС в Разград, Силистра и Търговище, с участието на потомци на
войводата и на някои от неговите четници. Походът по пътя на четата на Таньо
войвода е най-мащабната туристическа изява на територията на Силистренска, Разградска и Търговищка област. Участниците в него отдават почит и уважение към делото на шепата самоотвержени патриоти, тръгнали да дадат живота си за свободата на България. Походът се утвърждава като четиридневен и
се провежда ежегодно от 30 май до 2 юни, едновременно с похода по Ботевата
алея. Редом с регламентирания пешеходен четиридневен поход, ежегодно се
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движи и съпътстваща колона от колоездачи.9 През годините походът израства
в Национален колопоход „Таньо войвода“ ІV кат. по НСК, който се провежда от
27 май до 2 юни и е включен в Държавния и международния спортен календар
за 2013 г. и 2014 г. на Българската федерация по туризъм. На територията на
Тутракан и региона колопоходниците посещават Тутракан, след което се насочват към мястото, където са слезли на българския бряг четите на Панайот
Хитов и Таньо войвода, преминават и през чешмата при Антимовското ханче.
На Националния колопоход „Таньо войвода“ през 2013 г. ръководител на колоездачите е д-р Пламен Бужев10 от град Попово. Той разказва за похода: „За 28‑и
път проведохме този колопоход. От ветераните останахме малко. Началото бе
в Попово на 26 май с маршрут: Преслав – Шумен – Исперих и т. н. Участват
общо 20 души, 8 от които възрастни, останалите са деца. В минали години сме
стигали 30 души, с децата сме били 50 – 60 души. Става дума за преходи от 520
км. На ден минаваме 70 – 100 км. Така за осем дни покоряваме трасето. Няма
друга патриотична проява в Североизточна България…Всяка година разнообразяваме похода, за да бъде в различни посоки…11
След влизането на България в Европейския съюз по пътищата на общината през пролетта и лятото пътуват с велосипеди туристи от Германия, Швейцария, Австрия, Франция… Те са велосипедни туристи на дълги разстояния,
с предимно шосейни или туристически велосипеди, преодолявайки големи
разстояния от порядъка на стотици до няколко хиляди километри между няколко държави. За съжаление, липсва статистика точно колко колотуристи са
посетили Тутракан, а и под въпрос би се поставила достоверността £, защото
някои от туристите само преминават през града, а друга част от тях посещават
културно-историческите ни обекти: Исторически музей, Етнографски музей
„Дунавски риболов и лодкострене“, Мемориален комплекс „Военна гробница-1916 г.“, Античен кастел „Трансмариска“ и др. Малцина от походниците отсядат в местните хотели. Те се движат индивидуално или в малка група до 2 – 3
човека. Посещението им в Тутракан и региона не е случайно, а причина за това
е, че Община Тутракан граничи с река Дунав, което я поставя на пътя на европейския проект „Евровело-6“. Той е част от мрежата „Евровело“, създадена по
инициатива на Европейската федерация по велосипедизъм (ECF) през 1994 година. ЕвроВело 6 е един от дванадесетте маршрута от мрежата ЕвроВело. През
България преминават два от тези маршути: ЕвроВело 13, който се движи по
протежението на Желязната завеса, и ЕвроВело 6, наречен Маршрут на реките, защото следва 3 от най-големите европейски реки – Лоара, Рейн и Дунав.
Маршрутът започва от град Нант на устието на р. Лоара и се движи на изток по
реката през цяла Франция. Продължава към Боденското езеро в Швейцария,
след което тръгва по протежение на р. Дунав през Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Сърбия, България, където преминава през обявения за световно наследство от ЮНЕСКО биосферен резерват „Сребърна“ и през Румъния, достига делтата на Дунав и завършва в град Констанца, на Черно море. За
улеснение на велотуристите има сайтове, в които са представени интерактивни
виртуални карти на маршрута, интересните обекти по него, както и информация за отделните отсечки.12 Издаден е пътеводител Дунавски велосипеден
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път (bikeline Donau-Radwed 5) на пет езика на хартиен носител с обозначени
на него пътища, културно и природно наследство, места за отдих и почивка13.
Разбира се, в тях присъства и гр. Тутракан, като информацията за обекти на
територията на общината е подадена от служител на Исторически музей – Тутракан. През Тутракан преминава път, обозначен със знаци като веломаршрут
част от Евровело 6. Велоалеята съвпада с асфалтираната част на пътя, по който
преминават и други превозни средства.
През 2009 г. Община Тутракан защитава проект „Да изградим „мостове“
през реката“, финансиран по програма ФАР Трансгранично сътруднчество ВГ
2005 / 017 – 455.01.02‑Устойчиво развитие и запазване на биологичното разнообразие. Едни от дейностите са изграждане на велоалея; доставка и монтаж
на информационен център (модулен павилион).14 В новоизградения туристически информационен център на самия бряг на реката туристите получават
описание на всички възможни маршрути в района, някои от които по суша –
удобни за пешеходен преход или велотуризъм. На туристите се предлагат и
велосипеди под наем, с които могат да разгледат Тутракан и региона.
На 12 май 2010 г. в офиса на СТС – Калараш, Румъния, Агенция за регионално развитие и бизнес център – Видин подписва договор за финансиране
на проект 1 – 3.1 – 9 „Дунавски Вело маршрут“ по Програмата за Трансгранично
Сътрудничество Румъния – България, Проектът продължава съществуващия
велосипеден маршрут по река Дунав от Будапеща до Черно море, развива и
популяризира различни форми на туризъм по река Дунав и промотира велотуризма по поречието на реката между България и Румъния като туристическа
дестинация.15
През 2000 г. се създава СНЦ „Общинско сдружение за туризъм – Тутракан“16, реализирано с финансовата подкрепа на ААМР чрез ФРМС14*. Председател на сдружението е Камелия Златанова, която през този период е и
зам.‑кмет на Община Тутракан. Предмет на дейност на сдружението е да подпомага развитието на Тутракан и на общината като туристическо, почивно и
екскурзионно селище. Извършване на информационни, консултантски, координиращи, рекламни и технически услуги, свързани с алтернативния туризъм
в Община Тутракан. През 2012 година сдружението, съвместно с Исторически
музей – Тутракан, организира велопоходи до близки дестинации с цел опознаване на местни културни и природни забележителности, привличане на повече
велотуристи и насърчаване на екологичния туризъм.
Първият организиран велопоход е на 5 май 2012 година. Дължината на
маршрута е 30 км. Възрастта на походниците е от 15 до 55 години, общият
им брой е 40 души, придружава ги и медицинско лице. Маршрутът включва
асфалтов велопреход през старата градска част на Тутракан – Къщата на Теодорови (дн. Исторически музей), Гъзурковата къща, Старата гимназия (дн.
Обреден дом), църквата „Св. Николай“, площад „Чатала“, Калевата чешма, Вила
Вета и стария път за Силистра. В пределите на град Тутракан походниците са
ескортирани от полицейска кола на РПУ – Тутракан, след което колоната излиза на главен път Русе – Силистра – в посока Силистра, отклонение в посока
Пожарево. Велосипедистите се движат по асфалтов път, обозначен със знаци
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като веломаршрут част от Евровело 6, преминават покрай мястото, където четата на Таньо Стоянов – Войводата слиза на българския бряг и тръгва по своя
славен път до Керчан баир, Поповско. Преминават през село Дунавец, където
ги очаква екип на Общинското сдружение по туризъм – Тутракан с освежаващи напитки. След което достигат до крайната точка с. Малък Преславец, след
кратка почивка част от велопоходниците поставят колелетата си в товарна кола
и следва пътят обратно. В Тутракан, в Дунавския парк, походниците ги очакват
печена прясна риба и наденички на барбекю.
Вторият организиран велопоход е на 16 юни 2012 година. Маршрутът е по
посока Тутракан – Зафирово – Малък Преславец. Датата не е избрана случайно, на 16 юни 2012 година се провежда за пети пореден път Празник на водните
лилии в Защитената местност „Блатото Малък Преславец“. Целта на велопохода е да се популяризират природното богатство ЗМ17 и фестивалът. В похода
се включват 30 души, с автотранспорт пристигат до с. Зафирово, след което
следва велопоход до ЗМ, походниците се връщат в Тутракан по стария римски
път, който е успореден на р. Дунав. Организатор на събитието са отново Общинското сдружение за туризъм в Тутракан и Историческият музей.
Третият поход за 2012 година се провежда на 2 септември и дестинацията
е Тутракан – Мемориален комплекс „Военна гробница – 1916 г.“ Маршрутът е с
дължина 8 км и е организиран по повод 96‑годишнината от Тутраканската епопея и ежегодния Народен събор – Възпоминание, който се провежда винаги
в първата неделя на месец септември на Военната гробница край с. Шуменци.
Организатори са отново Исторически музей – Тутракан и ОСТ – Тутракан. На
всички велопоходници са подарени рекламни тениски с лого „96 години Тутраканска епопея“.
На 28 февруари 2013 година е регистрирано НПО18 Сдружение за развитие на туризма в региона на Тутракан с председател Милен Филипов. Основни
цели на организацията са: Популяризиране на региона на Тутракан като привлекателно място за зелен бизнес; Насърчаване предлагането на туристически
атракции, свързани с опознаването на местната природа, културните и историческите забележителности, традициите и новостите… Една от дейностите,
които развива сдружението, е еднодневен велопоход до природни и културни
забележителности в региона.
На 6 май 2013 година по повод тържественото честване на Гергьовден и
Деня на храбростта и празник на Българската армия се открива велопоходният
сезон с дестинация отново Тутракан – Мемориален комплекс „Военна гробница – 1916 г.“ На мемориала се организира тържествено честване на празника и
освещаване на бойни знамена. Групата е от 30 души, като преобладават ученици. Организатор е Сдружение за развитие на туризма в региона на Тутракан.
За привличане на все повече любители на велосипедния туризъм са отпечатани рекламни материали и плакати, публикувана е информация за събитието в
местната преса и интернет пространството.
На 1 септември 2013 г. Сдружението за развитие на туризма в региона на
Тутракан и ИМ19 организират велопоход по маршрут Тутракан – Военна гробница, съчетан с ежегодния Национален събор възпомение.
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На 22 септември 2013 г. Сдружението за развитие на туризма в региона на
Тутракан организира велопоход по маршрут Тутракан – Защитена местност
„Калимок – Бръшлен“ (местността „Тръбата“) – Тутракан. Колоната от велосипедисти има водач, както и придружаващ автомобил. Преходът е основно по
черен път, по Дунавската дига. Дължината на прехода е около 15 км. В инициативата се включват 10 души.
На 6 май 2014 г. ще се проведе вече превърналият се в традиция велопоход
с маршрут Тутракан – Военна гробница, с. Шуменци, съчетан с тържествено
честване на Гергьовден. Организатори са: ИМ-Тутракан и СРТ.
Велосипедният туризъм, който се практикува от тутраканци, е социално
събитие, което е еднодневно, основно през почивните дни, тръгване от центъра на града сутринта и прибиране в късния следобед. Той е характерен за
природолюбителите и хората, които обичат да се откъсват от градската среда и
да прекарват почивката си в активно спортуване, отдъхвайки от ежедневието,
те натрупват и нови познания. С основаването на Общинското сдружението за
туризъм в Тутракан, той се утвърждава като една от формите за отдих и рекреация в Тутракан основно сред младото поколение.
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РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН

Известия, книга 16, 2014

ВОЕННАТА ГРОБНИЦА ПРИ С. ШУМЕНЦИ,
ОБЩИНА ТУТРАКАН – ОБЕКТ НА DARK ТУРИЗЪМ
Екатерина Николова
VOENNATA GROBNITSA PRI S. SHUMENTSI,
OBSHTINA TUTRAKAN – OBEKT NA DARK TURIZAM
THE MILITARY TOMB IN THE VILLAGE OF SHUMENTSI,
TUTRAKAN MUNICIPALITY – OBJECT OF DARK TOURISM
Ekaterina Nikolova
Abstract. The battle fields and places, associated with the memory of past events, carry a peculiar sensitivity, related to the local, national and regional history. Through such places we gain the opportunity to reach
emblematic historical events. One of them was the battle of Tutrakan in 1916, during the World War I, remained for
the generations as the „Tutrakan epopee“.
In 2014, 100 years have passed since the beginning of the Great War and in 2016 is awaiting the celebration
of the 100th anniversary of the Epopee of Tutrakan. Regardless of the historical changes, the interest in the visits
of the Memorial Complex „Military tomb-1916“ has not stopped. This is a sacred place for tourists from different
nationalities, whose individual or group visit becomes a strong emotional experience. The memorial complexes
have great potential for inclusion in military and historical routes and the popularization of the military history
will contribute for the understanding of past and present, as well as for the stimulation of the interest in the future.

През последните години към традиционните морски, планински и културно-исторически туристически маршрути се прибавиха и нови форми на нетрадиционен туризъм, които удовлетворяват търсенията и потребностите на съвременния човек. Сред тях се откроява т. нар. dark или тъмен туризъм, свързан
с посещения на места, свързани с катастрофи, природни бедствия, трагични
инциденти, смърт, посещения на гробища, затвори, концентрационни лагери,
места с паранормални явления, места с военни действия и др. Понятието е въведено неотдавна1 и не е особено популярно в България. Като едно от направленията на този вид туризъм авторите посочват посещения на бойни полета,
мемориали, военни гробища, места, които са свързани с отминали военни събития, с Първата или Втората световна война.2 В България този вид туризъм
е ориентиран по‑скоро към местата, които пазят паметта за българското националноосвободително движение3, Руско-турската освободителна война от
1877 / 78 г.,4 Първата световна война.5
През периода 2014 – 2018 г. се навършват точно 100 години от Първата световна война. В много европейски държави се предвиждат редица мероприятия
като научни форуми, дискусии, изграждане на паметници, мемориали, създа588
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ване на интернет портали с дигитализирани архивни документи, 3D модели на
съществуващи паметници и др. От друга страна, още преди отбелязването на
стогодишнината, в държави като Франция, Великобритания, Белгия, Холандия
и други има активизиране по отношение изготвянето на туристически маршрути, включващи посещения на музеи, мемориали, военни гробища и други
места на паметта, конкретно свързани с Първата световна война.6 В други държави този въпрос е поставен и на високо държавно ниво и се работи в посока
популяризиране на военноисторическото наследство7.
В България липсват официална позиция и подкрепа от всички заинтересовани страни по отношение на туризма, свързан с посещението на бойни полета, военни гробища, места на паметта за отминали военни събития. Темата е
все още слабо позната, въпреки наличието на ресурси8.
Независимо от времето, което ни дели от военните събития по време на
т. нар. Голяма война, човек все още може да се потопи в атмосферата на бойните полета и военните гробища и да усети следите на войната. Разбира се,
тези търсения на съвременния турист задоволяват специфични потребности,
свързани с интереса към военната история, разширяване знанията за културното наследство, подхранване на патриотизма, търсения на родовата история,
чувства за благодарност, признателност, дълг, почит към свято място, любопитство, носталгия, състрадание, образование, колективна памет и др.
Един от обектите в България, свързан с Първата световна война, е Мемориалният комплекс „Военна гробница – 1916 г.“. Обектът е част от структурата
на Исторически музей – Тутракан. Посещенията на това място не са новост, а
датират още от времето непосредствено след събитията, разиграли се на Добруджанския фронт. Мемориалът е един от най-големите паметници от войните за национално обединение на територията на страната. Намира се на около
8 км от Тутракан в южна посока на мястото на форт № 6 от румънската крепост
Тутракан, сочена в литературата като „малкия Вердюн на Балканите“. Именно
тук на 5 и 6 септември 1916 г. е нанесен главният удар срещу крепостта от
ударната групировка на българската армия под командването на генерал-майор Пантелей Киселов. Битката, останала в паметта на поколенията като Тутраканската епопея, става символ на героизъм, храброст, бойно майсторство и
военен талант. Във военните действия загиват над 8000 души – българи, румънци и германци. Щабът на 4‑та Преславска дивизия взема решение всички
загинали да се погребват във форт № 6 край с. Шуменци. Цялото население на
града и околните села дни наред погребват в отделни братски могили знайните и незнайните воини. До края на войната е създадена само т. нар. „Братска
могила“, въпреки че е решено изграждането на национален парк с костницапараклис. 9
На следващата година (1917 г.), с панихида на 5 и 6 септември, е първото организирано отдаване на почит към участниците в Тутраканската епопея,
което се превръща в национално честване. Присъстват хиляди близки на загиналите воини от различните народности, войските, взели участие в сраженията, както и представители на съюзните държави и Главното командване. 10
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На 28 октомври с. г., в условията на военновременна обстановка и всеобща
криза, Щабът на 4‑та Преславска дивизия учредява фонд „6 септември 1916 г.“
за издигане на паметник на загиналите за освобождението на града и Добруджа, където да се приберат техните кости.11 През 1918 г. група родолюбиви тутраканци основават дружество със същото име „6 септември 1916 г.“ за увековечаване паметта на падналите за свободата офицери, подофицери и войници
от Българската армия при щурмуването на Тутраканската крепост през 1916 г.
Започват да се събират средства чрез доброволни дарения за изграждането на
мемориал-костница, построява се арка и се издига голям каменен кръст за храброст на мястото, където падат най-много загинали.12 За съжаление, България излиза от Първата световна война като губеща страна. Тутракан и Южна
Добруджа отново попадат под румънска власт за цели 22 години. Няма много
информация за това дали са полагани грижи за мемориала през този период.
Известно е, че през 1922 г. се изгражда паметник-обелиск с надпис „Чест и слава на тия, които са знаили да мрат геройски за техното отечество“ на четири
езика – български, румънски, немски и турски.13 Малкото запазени румънски
документи свидетелстват за отбелязване „Ден на героите“ (Възнесение Господне) на 17 май 1923 г. Организатор е дружество „Гробища на героите“ – филиал Тутракан и се отбелязва почитта към героите, „паднали за създаването на
Велика Румъния“. Програмата е тържествена и съдържа религиозна процесия
и факелно шествие.14 Усилената румънска пропаганда се отразява върху психиката, езика и националното чувство на етническите българи тук.
След Крайовския договор и възвръщането на Тутракан в пределите на
България през 1940 г. става възможно българите спокойно и открито да изразяват преклонение пред подвига на участниците в Епопеята. Въпреки обстановката на разруха и потъпкването на изконни права при размяната на
населението15, на 29 септември 1940 г. на военното гробище при с. Шуменци
се отслужва панихида за успокоение на духовете на загиналите в битката за
тутраканската крепост и молебен за живите участници в нея. На 5 и 6 септември 1941 г., въпреки световния военен конфликт и близостта на зоната на военните действия, по особено тържествен начин е отбелязана 25‑годишнината от
Тутраканската епопея. Поканени са министри, народни представители, всички
войскови части, взели участие в боевете през 1916 г., германска рота, наследниците на загиналите, местното население, различни организации и разбира
се, много живи участници в сраженията. От Русе с автобуси и с новия модерен
български кораб „Царица Йоанна“ пристигат много граждани и ветерани. На
военното гробище се стичат над 10 000 души.16
През следващите години се запазва традицията всяка първа неделя на месец септември да се събират хиляди хора, които отдават почит към падналите
в битката за Тутракан. До 60‑те и 70‑те години на ХХ в. на военното гробище
все още идват останалите живи ветерани, участвали в боевете. Не липсват и
куриозни случаи, когато жив ветеран идва на поклонение и установява, че на
един от надгробните кръстове е изписано името му.17 В периода до 1989 г. обаче
чествания на национално ниво не са организирани поради криворазбраните
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добросъседски отношения с Румъния. Грижи за мемориала през тези години
оказва предимно местното население от с. Шуменци и от Тутракан.18
Едва през 1986 г., по повод 80‑годишнината от Тутраканската епопея, започва реализирането на проект за реставрация на мемориала. През 2001 г., пак
във връзка с годишнина, започва да се оформя паркова зона, построена е сцена
за официални чествания, монтирани са две гаубици „Круп“, оформя се Алея
на славата. На 5 май 2007 г. е осветен параклис „Св. Георги Победоносец“ от
Н. В. Пр. русенски митрополит Неофит. От тогава на всеки 6 май – Гергьовден,
на Военната гробница започва отбелязването и на Деня на храбростта и Празника на българската армия.
Освен граждани от региона, на възпоменателните чествания през май и
септември пристигат представители на патриотични организации от България
и Румъния, присъстват и последните останали живи ветерани от Втората световна война, дипломати, политици и др. По различен повод на тези ритуални
траурни тържества присъстват делегации от Румъния, Турция, Германия, Австрия, Русия, Франция и на практика възпоменанията излизат извън националните ни граници, а историческите факти се превръщат в поука и символ.
От 2012 г., във връзка с популяризирането на местните забележителности,
Сдружението за туризъм в Тутракан, съвместно с Историческия музей, започва да провежда велопоходи по маршрут Тутракан – Военна гробница – Тутракан.19 Такъв тип туризъм може да се комбинира с алтернативен, екологичен,
воден и други видове туризъм, които са подходящи за практикуване в региона
на Тутракан.
На 1 септември 2012 г. в панихидата на Военната гробница за първи път
вземат участие румънски свещеници от с. Кирнодж, което се намира на отсрещния бряг срещу Тутракан.20 Засилва се интересът към посещенията от
румънска страна, предимно с религиозен характер.21 Така например през април 2013 г. български и румънски свещеници отслужват панихида в памет на
загиналите български и румънски воини. Всички участници в религиозното
събитие получават паметен диплом за участие, връчен лично от кмета на с.
Кирнодж.
Организират се възстановки на бойните действия с участието на клуб „Традиция“ от българска страна и „6‑ти Доробански полк“ от румънска страна.22
Тази „жива история“ е важна съставна част от военноисторическите маршрути – нагледно се показва реконструкция на военни действия. Това привлича не
само любители на историята и клубове за исторически възстановки, но води и
до формиране на положителен имидж на обекта като център за патриотично
възпитание и обогатяване на знания.
В момента Мемориалният комплекс „Военна гробница – 1916 г.“ е разположен на 24 дка площ. До него се стига по третокласен път в много добро състояние, част от републиканската пътна мрежа, която свързва областите Разград и
Силистра. На около 2 км южно от Мемориала се намира с. Шуменци, община
Тутракан. На входа на комплекса, от северната страна, каменен стълб с надпис
посреща посетителите. Надписът гласи: „Пътниче, отбий се и се поклони пред
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костите на падналите герои за свободата на този край“. Мемориалът е разделен
на няколко зони – вход, входна алея, паркова зона, официална сцена, параклис,
гробище с две общи могили и индивидуални гробове, Алея на славата с изписани имената на всички загинали български воини, паметник-обелиск. Заедно
с Музея на Дунавския риболов и лодкостроенето в Тутракан, Военната гробница е един от 100‑те национални туристически обекта на Движението „Опознай
България“. Към днешна дата тече процедура по обявяването £ в паметник на
недвижимото културно наследство от историческо и архитектурно-строително значение в категория от национално значение.
В Историческия музей в Тутракан продължение на откритата експозиция
на Мемориала е експозицията „Тутраканска епопея“, открита през 2004 г., която
представя развоя на събитията през септември 1916 г. както от дипломатическа, така и от военна гледна точка. Под вещия разказ на екскурзовода, посетителят може първо да придобие представа за фортификацията на румънската
крепост Тутракан на макета в експозицията и след това да посети на място
Военната гробница.
Войната от преди почти 100 години, която промени света и която продължава да задава въпроси, продължава да напомня за себе си. Покрай брега на р.
Дунав в околностите на града все още могат да се намерят гилзи от онова време,
а в полето до местността „Къмпинга“ и в гората до с. Старо село могат да се
видят останки от бетонните укрития на румънската артилерия. В района на с.
Шуменци, на мястото, където са настъпвали българските войски, има чешма,
която местните наричат „Кървавата чешма“, а в района западно от Тутракан
могат да се видят траншеи.
В паметта на поколенията е жив споменът за участниците във войната.
Участвалите в сраженията мъже, независимо от етническата си или националната си принадлежност, са считани за герои. Много от участниците се завръщат по домовете си с неизлечими физически и психически травми. Преживяванията на фронта те препредават на своите деца и внуци и тези устни
истории са съществена част от родовата памет. Все още близки и потомци на
загиналите търсят следите на своите предци, за да попълнят петната в родовата
си история. Те пътуват стотици километри, за да видят името на своя прадядо
на надгробната плоча във Военното гробище или за да видят местата, на които
се е сражавал. През 2003 г. излезе от печат първото музейно издание „Тутраканската епопея“ с приложен списък на всички загинали български войници
и офицери – плод на многогодишна изследователска и събирателна работа на
музейните специалисти.23 Изчерпаният тираж наложи отпечатването на второ
издание през 2010 г.24 Това издание е ценен извор не само за тези, които търсят
родовите си корени, но и за изследователи по военна история, военни специалисти, журналисти, студенти и др.
В България все още, за съжаление, няма издадени пътеводители с програмирани маршрути по бойните полета на Първата световна война. В това отношение можем да научим повече от държави като Франция, Белгия, Великобритания, Италия, Турция и др. Например Вердюн за французите, както и Сома за
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британците са символи на колосална и извънмерна човешка саможертва. Вердюн например се посещава ежегодно от 600 000 туристи.25 Обектите са добре
благоустроени и поднесени на публиката по атрактивен начин. Ежегодно се организират възпоменателни церемонии, които привличат хиляди посетители от
далечни дестинации. Успешни са и изданията, които представят съдържанието
на всички музеи, свързани с Първата световна война, подредени по страни и
региони, които си поставят задачата да открият това историческо наследство
и да спомогнат на читателя в организирането на едно истинско историческо
пътешествие. Военната гробница при Тутракан достойно представя България
в един такъв пътеводител.26
Днес Мемориалният комплекс е най-голямото военно гробище на територията на страната от войните за национално освобождение и обединение, тъй
като другите емблематични битки и сражения на българската армия са извън
днешните български граници и гробовете на героите са заравнени и заличени. Амбицията на местните власти и на музейните специалисти е Мемориалът
да се превърне в притегателен център и любима туристическа дестинация за
наши и чуждестранни туристи. Развитието на туризма, свързан с посещения
на такива обекти, ще доведе не само до съхранение на колективната памет, историята и културно-историческото наследство, но също така ще допринесе за
опазването на моралните и етични ценности на съвременното общество. По
този начин ще осъществим на практика призива на главнокомандващия Трета
българска армия по време на Първата световна война ген. Стефан Тошев: „Тутракан е българският Йерусалим – икона, която следва да пазим и ценим.“
В бъдеще военноисторическите маршрути, свързани с Първата световна
война, биха могли да се разширят, включвайки обекти не само в България, но
и в Северна Добруджа.27 Пътуването през историята е и пътят на откриване
на нови и интересни, доскоро и непознати дестинации. Такъв род посещения
са емоционални и провокиращи мисленето, с моменти на ужас и състрадание,
но поднесени с достойнство и уважение към паметта на жертвите. Оставаме с
надеждата, че туроператорите ще погледнат по нов начин на новостите в туристическото предлагане и ще оценят потенциала на военноисторическите
маршрути в създаването на туристически продукт.
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ПО СТЪПКИТЕ НА КОЛЬО ФИЧЕТО ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(И / ИЛИ ОПИТ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ)
Стела Дерменджиева
Боянка Димитрова
PO STAPKITE NA KOLYO FICHETO VAV VELIKO TARNOVO
(I / ILI OPIT ZA OBUCHENIE PO KULTUREN TURIZAM)
IN THE FOOTSTEPS OF KOLYO FITCHETO IN VELIKO TARNOVO
(AN ATTEMPT FOR TRAINING IN CULTURAL TOURISM)
Stela Dermendjieva
Boyanka Dimitrova
Abstract. The regional insight into the national appearance of the tourist sites suggests a focus on empirical
problems. It presumes introduction to the genesis, the manifestation and the effect from the existence of objects,
created from the ancestors.
The activity and the creative product of Kolyo Fitcheto are an adequate reason for emphasizing on the construction genius of the artist in order to take actions with cultural- tourist multiplying effect.
The suggested option for a route on the territory of Veliko Tarnovo is a step towards the enrichment of the
scientific and historical knowledge, as well as of the practical cultural and historical aspect.
The same aspect is within the frames of the curriculum in „Cultural tourism“ with a view to its practical nature.

Като дейност туризмът съществува много отдавна. В някои източници,
основавайки се на разбирането, че той е вид опознаване на света, началото се
търси още в далечните времена, когато човечеството опознава заобикалящите
територии не с цел наслада, отдих или обогатяване, а с цел оцеляване – намиране на храна и опознаване на опасностите.
Като организирана дейност, феномен на стопанския живот, туризмът се
свързва с първата половина на ХІХ в. когато са налице най-вече икономически
предпоставки за масовизирането му.
Организираните пътувания на „аристократи“ към местата на древни цивилизации през ренесансовия период на развитие на обществото все още не са
туризъм в настоящото разбиране на явлението. Това обаче, което е свързващата линия в тези различни по своя характер епохи и до днес, е културно-историческото наследство, концентрирано и съхранено в различни по разположение,
териториален и времеви обхват, интериор и експозиция музеи.
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Думата музей произлиза от латинската дума музеум (museum), която пък
произлиза от гръцката музейон (μουσεῖον). Подобно на туризма, като явление в
модерната си форма той възниква през Ренесанса като колекция от предмети
или картини, собственост на членове на богатата прослойка на обществото,
които биха могли да предизвикат интереса и любопитството, да повишат социалния статус на притежателя си. За първи път думата музей се използва за
съвкупността от сграда и експонати през 1682 г. в Англия, когато Елиас Ашмол
дарява колекцията си на Оксфордския университет. Не случайно е избрано
мястото за първата експозиция – първоначално функцията на музеите е обучение и изследване (18 в.). Едва в следващите векове се развиват развлекателната
(19 в.) и търговската (20 в.) функция.
В България началото на музейното дело е през втората половина на ХІХ
век – 1856 г. в Свищов.
Днес музеите са превърнати главно в средство за привличане на туристи и
за съжаление, участието им като обучителен ресурс е незадоволително.
В най-широк смисъл музеите се разбират като институция, която събира,
документира, запазва, тълкува, съхранява и показва материални доказателства
и свързаната с тях информация за по‑близки или по‑далечни епохи и събития / лица, свързани с тях. В разговорния език думата се употребява както за
съдържанието на експозициите, така и за самата сграда – материалната среда,
в която е разположена тази експозиция.
Всяка музейна експозиция носи в определена степен двойствена характеристика – от една страна, идеята е да се представи обективната истина за определено явление, събитие, лице. От друга страна – всяка експозиция е плод на
нечия човешка идея и преценка за важно, ценно, дори понякога и достоверно –
и в тоя смисъл всяка експозиция носи своето послание, което не би могло да не
носи в себе си заряд от гордост и внушения.
Със своите характеристики и внушения Велико Търново е един голям музей на открито. Основната му слава е свързана с времето на Втората българска
държава, но и в годините след това и до днес в него могат да бъдат открити и
видени следи от героични времена и велики българи.
Затова – и е трудно, и не е да се използва потенциалът на града за провеждане на обучение на студенти от специалността „Културен туризъм“ във
Велико Търново.
Един от изпробваните варианти е „По стъпките на Колю Фичето във Велико Търново“. Една легенда разказва, че децата си играели около реката в
Дряново. Правели мостове, които после замеряли с камъчета, за да видят кой
мост е най-здрав. Когато Кольо направил моста си, той бил толкова красив и
изящен, че децата не пожелали да го разрушат. Тогава минал и търновски майстор-строител. Когато разбрал, че мостът е направен от 10‑годишното момченце, бил още повече изумен. Отишъл при майката на Кольо и измолил от нея да
даде момчето при него да го изучи на занаят.
Основанията за нашия избор са много и все основателни – самобитният
архитектурен талант, майсторството на аршина и мистрията, фактът, че Кольо
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Фичето е една от най-ярките фигури на българското Възраждане. Монументалните строежи, излезли изпод неговата ръка – църкви, мостове, часовникови
кули, конаци, манастири, излъчват чисто български дух, което ги превръща в
мощно оръжие на българския народ в борбата му за национално достойнство
и независимост.
Кратката справка показва, че от популярните 24 обекта 9 са във Велико
Търново (Ханът Хаджи Николи; църквите „Св. св. Константин и Елена“, „Св.
Спас“, „Св. Никола“, „Св. св. Кирил и Методий“ („Св. Атанас“), „Св. Богородица“, Конакът, Къщата с маймунката на Никола Коюв, фабриката на Ст. Карагьозов за коприна) и още няколко (Преображенски манастир, Плаковски манастир, църквата „Св. Илия“, църквата „Св. Димитър“, Лясковец, църквата „Св.
Богородица“, с. Присово, църквата „Св. Никола“, Горна Оряховица, манастир
„Света Троица“) – в непосредствената близост до града.
Факт е, че младите хора имат нужда някой да ги поведе и да им разкаже
за историята, за трудностите и славата, за всеотдайността и гордостта да носиш името си. Смятаме, че специалността „Културен туризъм“ във ВТУ „Св. св.
Кирил и Методий“ чрез теоретичното и практическото обучение не само дава
добър начален професионален старт, но и формира тези граждански черти, за
които всички така мечтаем.
Нашето пътуване започна от кате‑
дралния митрополитски храм „Рож‑
дество Богородично“. Той се намира се
намира в старата част на Велико Търново, в т. нар. „Болярска махала“, и е издигнат през 30‑те години на ХХ в. на мястото
на разрушената от земетресението през
1913 г. едноименна църква, изградена
от Кольо Фичето. Самата стара черква
„Рождество на Пресвета Богородица“ е
издигната в периода 1842 – 1844 г. от Уста
Кольо Фичето на мястото на по‑стара,
малка, ниска, каменна, вкопана в земята църква. Построена е със средства, събирани от населението по махали. Подновяването £ станало със съдействието
на турския управител на Велико Търново и на кожухарския еснаф (заради това
е била наричана още кожухарската черква). Характерен за нея бил големият
главен корниз в двойна фичевска кобилица, изработен от камък и червени тухли. Църквата била трикорабна, без камбанария и кубета. В притвора £ е бил
погребан митрополит Климент Търновски (Васил Друмев). На 25 юни 1877 г.
в нея бил отслужен благодарственият молебен по случай влизането на руските
войски в града, а на 29 юни 1877 г. и за пристигането в града на главнокомандващия руските войски – великия княз Николай Николаевич. В храма са се черкували княз Александър Батенберг, княз Фердинанд и княгиня Мария Луиза.
По време на земетресението на 1 април 1913 г. църквата е съборена до основи.
Фасадата £ е възстановена по чертежите и макета, изработен от Леон Филипов
преди земетресението. Днес старата църква не съществува.
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Настоящата Катедрална (Съборната)
църква „Рождество Богородично“ е строена от майстора строител предприемач дядо
Грозю през 1933 г. – 1934 г. На 30 м западно от нея е построена камбанарията, също
иззидана от дялан камък. Подът е застлан с
мраморни плочи. Най-оригиналното във вътрешността на храма са двата реда капители.
Сводовете са направени от тухли и хоросан.
Освен главния вход, храмът разполага с още
два странични, симетрично разположени, през които се излиза във външните
аркади. Камбаните са руски, изработени стилно и отбелязващи чрез надписи
преминаването на река Дунав от руските войски. От стенописите интерес представляват тези с исторически сцени – покръстване на българския народ, Св.
св. Кирил и Методий и техните ученици Св. Климент, Св. Наум и Св. Сава,
Св. Горазд и Св. Ангеларий, както и сцените, свързани с историята на Велико
Търново – изпращането на Св. Патриарх Евтимий на заточение и Търновската
книжовна школа на Теодосий Търновски.
При проекта и строежа на новата катедрална църква е търсена близост със
софийската катедрала „Св. Александър Невски“, което е изразено в изобразяването на двете църкви в притвора на днешната катедрална църква.
Поемайки към центъра на града, в непосредствена близост се озоваваме в
района на сградата на бившия конак, днес Музей на възраждането.
„Поръча ми го самият Али бей. Един ден проводи хора и ме викна на оджака
си да пием кафе. Там ми рече как е решил на мястото на стария конак да прави казарма. Ама стана доволно сложна работа, щото точно там мястото е
много стръмно – направо урва към реката. А той поиска голяма, тежка сграда.
Пък и отдолу е твърда скала – трудно се копаят основи.“
Сградата е емблематична за нашата история по няколко причини. Това е
една от най-впечатляващите сгради на майстор Кольо Фичето. Построена е
през периода 1872 – 1875 година и е един от последните строежи на майстора.
От юг е четириетажна, а на север, където е централният вход, са само два етажа. Така е решен проблемът с терена. За представителност входът е оформен
като шестоъгълна аркада на
колони. От горната им страна
майсторът поставил подписа
си – типичния красив Фичевски мотив – двойната кобилица.
В нея е разпитван Васил
Левски. Тук се е помещавала
градската управа. През 1879 г.
в нея се провежда учредителното събрание, което изра-
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ботва и приема Търновската конституция. В тази сграда заседава и Първото
Велико народно събрание, което избира Александър Батенберг за монарх на
България. Разказват, че Кольо Фичето отивал в сградата и следял дебатите. В
момента в сградата се помещава музеят „Възраждане и Учредително събрание…“
Непосредствено до музея в знак на признателност е изграден паметник на
гениалния майстор.

  
Църквата „Свети Спас“ („Възнесение“), или по‑скоро това, което е останало от нея, е на скалистия хълм Халваджибаир, в непосредствена близост
западно от стария конак, където в миналото са били къщите на най-големите
търговци и занаятчии. Тя се намира между сградите на Регионалния исторически музей и Старопрестолната гимназия по икономика.

  
Строена е през 1859 – 1863 г. на мястото на стара дървена църква. Под нея
е имало малка църква-гробница. Църквата е трикорабна, зидана от ломен камък, отвън е била измазана с оранжево-червена варова мазилка, а камъните
са фугирани с варов разтвор. Източното и западното лице били опасани от
главния дъгов корниз, който представлява двойна фичевска кобилица – днес
този корниз не е запазен.
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Интерес представляват вградените четири фасадни полуколонки и вградените по‑късно на северната и южната фасада мраморни надгробни плочи с
гръцки надписи, взети от гробищата на старата църква, намираща се на същото място. В периода на борбите за църковна независимост „Св. Спас“ се явява
важно звено от „Българския Великден“. В търновските църкви „Св. Спас“ и
„Св. Никола“ през 1862 г. е анатемосан гръцкият патриарх в отговор на гръцката анатема върху Иларион Макариополски. Към храма е било изградено българско килийно училище.
Храмът пострадал сериозно при земетресението през 1913 г., когато рухнал и впечатляващият дъгов корниз на източното и западното лице. Разрушени са изцяло покривът и източната апсидна част. Църквата остава в руини до
началото на 30‑те години на XX в.
На около 50 м непосредствено от другата страна на Старопрестолната гимназия по икономика е църквата „Св. Константин и Елена“, известна още
като църквата с въртящите колони (построена през 1872– 1873 г. под ръководството на Кольо Фичето). Тя е и последната църква, построена от Кольо Фичето. За нея майсторът споделя, че му харесва най-много от съградените църковни сгради в града. Най-голямата £ отлика е осемстенната камбанария.
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Изградена е на мястото на стара, ниска и паянтова черквица, която се намирала източно от
сегашната; на самия скалист склон над р. Янтра –
на 14 стъпала по‑високо от „Свети Спас“ и на 50
стъпала по‑ниско от главната градска улица. И
сега, и особено в миналото се откроява спрямо останалите, някога паянтови градски къщи
в квартала. Според краеведа Йордан Кулелиев
храмът е съществувал вероятно от времето на
Втората българска държава. Реални свидетелства за култовата сграда са налице от 20‑те и
30‑те години на XIX в. В тогавашната ситуация
тя има документирано битие и голяма просветна
дейност. Старата църква е действала до 5 октомври 1873 (тогава е записана последната служба в
нея), а на 7 октомври 1873 г. в изключително тържествена обстановка е осветен
новият храм.
Църквата е трикорабна, много светла и красива. По някакъв начин тя
илюстрира стремежа на българите за по‑разкошни по‑достолепни храмове.
При изграждането £ майстор Колю Фичето успял много умело да съчетае разнообразни архитектурни форми и елементи като полуцилиндрични, елиптични и кръстати сводове, полукръгли и сплеснати арки. При главния £ вход от
двете страни на външната врата са поставени две въртящи се колони, които
показват здравината и устойчивостта на сградата. Под църквата е параклисът
„Св. Архангел Михаил“.
Разположена в края на улица „Гурко“ (срещу Самоводска чаршия), в нея са
се венчавали, кръщавали и били опявани първенците на Търново през XIX в.
През 1858 г. общата стая при църквата „Св. св. Константин и Елена“ става канцелария на образуваната Градска община.
При земетресението от 1913 г. претърпява значителни разрушения. През
20‑те години на ХХ в. храмът е възстановен под името „Свети цар Борис“.
На южната фасада са поставени богато орнаментирани надгробни плочи
на видни търновски граждани. В откритото преддверие също има надгробни
плочи, сред които и статуята на Погонианския владика Панарет Рашев (поч.
21.03.1887 г.), изваяна от Йон Джорджеску. От двете страни на входа са две
гробници. Едната е на сина на Уста Кольо Фичето.
Другата гробница е на х. Николи, когото свързваме със следващия обект –
ханът на хаджи Николи, построен на Самоводската чаршия от Колю Фичето
през 1858 г. Ханът е емблематичен и сантиментално обвързан с историята и
жителите на старата столица. Значим е и поради факта, че е единственият оцелял през годините хан от всички 70, съществували в града през 1877 г. Ханът
е построен по образец на големите цариградски балкапани по онова време. За
разлика от дървените постройки, които търновци правели по онова време, ханът е здрава, каменна сграда и станал най-представителното здание в Търново
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по онова време. Бил използван за склад за различни стоки – внасяни от Европа, Близкия изток или произведения на търновски майстори и занаятчии, с
които е търгувала фирмата „Хаджи Минчо, хаджи Николи и Евстати Селвели“.
Няколко години преди Освобождението ханът е ползван и за фабрика за преработка на тютюн, а след 1878 г. отделни стаи са ползвани за работилници за
дребни занаятчии. Построен е с изход на две улици, като от едната страна има 3
етажа, а от другата – един. В архитектурно отношение пространствената структура е решена със стъпаловидно оформени обеми, характерни архитектурни
мотиви и профили на корнизите, парапетите и каменния им цокъл, елиптична
линия на сводовете и арките. Тесен надлъжен двор се огражда от три страни: от
североизток – двуетажно крило с приземие; от югоизток – едноетажно крило с
приземие; от югозапад – приземно ниво с магазини към улицата и проход към
двора. Плановата схема се състои от самостоятелни помещения по етажите,
които през годините са били складове за стока и работилници. На първо ниво
към улицата има дюкяни, които се ползват по предназначение и до днес. Конструкцията е масивен градеж от тухли, естествен камък и желязо. Стените са
носещи, изградени от ломен и грубо обработен камък, а подовете – от масивни
плоски тухлени засводявания. С големия си обем и фасадата към улицата ханът оформя възрожденската българска част на града – с разнообразна фасада
от каменни колонки, завършващи с капители, свързани с ритмично повтарящи се арки. Каменни конзоли оформят зида на приземния етаж, а аркадните
коридори са украсени с извити железни парапети. Каменният под на откритите галерии на всеки етаж е издаден напред и образува вълнообразна линия,
която придава естетика и жизнерадост. Майсторството и вътрешният усет на
строителите превръщат обикновена, с чисто стопанско предназначение сграда
в паметник на духа и таланта на българина, която много оприличават на изяществото на венециански палати.
Досега ханът е претърпял няколко промени. През 1929 г. се засяга югозападното крило, за да се прокара улица по плана от 1907 г. и да се построи старата поща. Демонтираните каменни колони са били апликирани към стената на
магазините. Изграден бил каменен надзид с елиптични слепи арки и дървена
стряха, а магазините били приспособени за гаражи. В някои от помещенията сводовете са били закрити, а на подовете било поставено дюшеме предвид
използването им за бекярски жилища. През 1967– 69 г. е направена частична
реставрация и до 1987 г. ханът е отворен за посетители като етнографски музей, след което е предоставен на Националния музей на архитектурата, а дюкяните – на АЕК „Самоводска чаршия“. През 1992 г. е реституиран и предаден на
наследниците на Хаджи Никола Минчев. През април 2005 г. започва неговото
възстановяване и през март 2010 година е открит своеобразен център, съчетаващ културни и развлекателни функции – комплекс от изложбени зали и галерия, лятна градина, луксозен ресторант с четири различно декорирани салона,
кафене и вино бар. При възстановяването на хана автентичната фасада и обем
са изцяло запазени и съхранени. Изцяло е подменена покривната конструкция,
като за препокриване са използвани автентични старобългарски керемиди.
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Колоните са консервирани, арките – конструктивно укрепени. В интериора са
използвани естествени материали – дъбов паркет, италианска подова керамика, дървена дограма, врати и мебели от масивно дърво.

Продължавайки през чаршията, стигаме до Къщата с Маймунката –
така е известна къщата на търговеца Никола Коюв, изградена от през 1849 г.
от Уста Кольо Фичето. Името £ идва от поставената високо над входната врата скулптура на скулптура на маймуна. Къщата е построена на тесен терен, с
лице около 6 м и дълбочина около 15 м като триетажна сграда с функционално
различни помещения – магазини, складове, жилища. Подобно на много търновски къщи от онова време, и тя е с изход на две улици. В жилищната площ се
влиза от към улица „Въстаническа“, а чрез вътрешно стълбище се осъществява
връзка с другия етаж. Избата е използвана за склад на търговеца. На първия
етаж, където се намират магазините, входовете са с арковидна форма и точно
над тях е разположена седналата маймунка. Той е леко издаден (около 26 см)
напред със заоблен трапецовиден еркер. Вторият и третият етаж са жилищните помещения. Издаден напред е и вторият етаж. На него се намира вътрешен
вестибюл, като светлината за него идва от прозорците на тавана на вестибюла
на горния етаж.
И за двата етажа преходът е художествено оформен; външната фасада е
оформена от тухлена облицовка с изпъкнал пълнеж, което според някои е
„донесено“ от майстора Кольо Фичето.
На стената има по 5 прозореца на всеки етаж, като 3 от тях са на еркера.
Продължавайки през кривулиците на Самоводската чаршия, достигаме
до известния храм „Свети Никола“,
построен през 1835 – 1836 г. Строежът е започнал под ръководството на
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майстор Иван Давидата. Поради заболяването му градежът бил довършен от
неговия калфа Кольо Фичето, тогава все още млад майстор, който се справил
отлично с работата, като получил похвала и парична награда от владиката Иларион Критски, а турската власт го признала за майстор.
„Райчо, владиката дойде, налей му в стъкленицата от студеното вино,
че се е запотил, докато се изкачи от Самоводската чаршия. И иди да викнеш
Фичето, отзад е, бъркат хоросан с неговите хора. Иларион е много доволен от
това дето видял, казва, че така камбанарията от реката в ниското се виждала. Иска да поздрави майстора.“ Така калфите вместо да извикат оздравелия
вече Давидата, посочили истинския майстор на църквата – Никола Фичев. Владиката му връчил парична награда, а еснафът признал уменията му.
Църквата е разположена в източната част на махалата Варош и представлява трикорабна базилика без куполи, с обширно преддверие, което първоначално е било отворено от запад и юг. Вътрешно църквата е изградена с дървени колони и дъсчени тавани, средният от които имитира цилиндричен свод.
Състои се от притвор, който се намира под женското отделение, и наос. Над
южната църковна врата има текст на гръцки и български, който разказва за
ситуацията, при която е изграден храм „Свети Никола“. В него е отразено, че
разрешението е издействано от Иларион Търновски.
Външната архитектура на църквата е грижливо изпълнена с много хубава
каменна зидария и скулптирани детайли около прозорците и вратите. Трите
апсиди са включени в общо тяло – по‑ниско от тялото на църквата. Вътрешният интериор е изящен и богато украсен.
В двора на храма са Неделното училище от 1895 г. и старата камбанария,
построена през 1872 г.
И назад в историята, и сега освен с чисто религиозните си функции, храм
„Свети Никола“ е известен и като просветен център, в който обучението се
извършва на български език. Преподаватели са изтъкнатите даскали Петко П. Николов, Никола Златарски и др.
Храмът „Свети Кирил и Методий“ е построен в разгара на борбата за
църковна независимост и породените конфликти с гърка-владика Григорий, на
някогашното най-високото място на града – квартал Вароша (Кошарската махала). Строителството е започнало на 10 март 1860 г., както е записано в Църковната кондика; в нея към името на майстора уста Никола Фичев е добавено
„архитект“. Изграждането на тази църква е свързано с историята на преселниците, които заживяват в Търново, пристигнали от различни планински градчета. Кварталът тогава се нарича Кошарската махала и
неговите жители са събирали дарения за издигането на храма. На това място преди много години хората са правили курбан на свети
Атанасий, който е закрилник на всички преселници. До днес е запазен камъкът, на който
е извършен жертвеният оброк. Това е първи-
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ят храм в търновската духовна околия, който носи
името на Св. св. Кирил и Методий. Когато църквата
е построена, в нея се е служило на български език и
това е било 10 г. преди българската църква да получи официално независимостта си.
Храмът е кръстен на светите братя Кирил и
Методий, но тя е известна и с името Свети Атанасий, на когото е наречен вторият олтар. Третият е
свързан с името на Св. св. Петър и Павел.
Храмът е уникален и с това, че в неговата килия е роден П. Р. Славейков. Той е инициатор и на
първото честване на храмовия празник на 11 май
през 1869 г.
В храма е и първата църква с лята камбана.
Тя се е намирала в камбанарията, изградена през
1885 г. Камбанарията е с великолепна украса и беше възстановена благодарение на благодетели.
Резултатът? – Прекрасен ден, върнал групата ни във времето. Възхищение от майсторството и себеотдайността на хората, изграждали историята на
днешна България. Всеки от нас научи по още нещо и погледна любимия град с
други очи. И разбира се… конкретизирана задача за приключване на делото!1
БЕЛЕЖКИ
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Нурков. Велико Търново. Пътеводител, Наука и изкуство, С., 1965.; Радев И. История
на Велико Търново, XVIII – XIX век“. В. Търново, Слово, 2000.; Музейното дело в България – http://www.museum-system.com / muzeino-delo-v-bulgaria. html; По следите на
Първомайстора – http://radulov.blog.bg / turizam / 2009 / 06 / 17 / po-sledite-na-pyrvomaistora.
350050;
http://radulov.blog.bg / turizam / 2009 / 06 / 16 / po-sledite-na-pyrvomaistora.
349686;
http://zaw12929.blog.bg / politika / 2013 / 11 / 21 / kakvo-e-postroil-koliu-ficheto-po-godini. 1209250;
http://www.hanhadjinikoli.com /
[Draganova T., S. Popova, Y. Todorov. Veliko Tarnovo. Patevoditel, Meditsina i fizkultura, S., 1989.; Nedeva T. Staro Tarnovo. Arhitekturnite shedyovri na Kolyo Ficheto vav Veliko
Tarnovo – v. Borba, br. 193 / 2013‑10‑07 – http://www.borbabg.com / ?action=news&news=29148;
Nikolova Ya., T. Draganova, Hr. Nurkov. Veliko Tarnovo. Patevoditel, Nauka i izkustvo, S.,
1965.; Radev. I. Istoriya na Veliko Tarnovo, XVIII – XIX vek“. V. Tarnovo, Slovo, 2000.; Muzeynoto
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МОДЕЛИ ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ И КУЛТУРНИ МАРШРУТИ
С УЧЕБНА ЦЕЛ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО
НАСЛЕДСТВО, РЕАЛИЗИРАНИ В СЪТРУДНИЧЕСТВО С МУЗЕИ
И ОБЩИНИ
София Василева
MODELI ZA STUDENTSKI PRAKTIKI I KULTURNI MARSHRUTI S
UCHEBNA TSEL V OBLASTTA NA KULTURNO-ISTORICHESKOTO
NASLEDSTVO, REALIZIRANI V SATRUDNICHESTVO S MUZEI I
OBSHTINI
MODELS OF STUDENT PRACTICES AND CULTURAL ROUTES FOR
EDUCATIONAL PURPOSES IN THE FIELD OF THE CULTURAL AND
HISTORICAL HERITAGE, IMPLEMENTED IN COLLABORATION
WITH MUSEUMS AND MUNICIPALITIES
Sofia Vasileva
Abstract. The report presents the results from conducted student practices and cultural routes for educational purposes. The exhibition is structured in two parts. In the first part is developed a theoretical frame of the
conceptual model for practical training of students in the field of the cultural and historical heritage. There are
elaborated models of student practices and cultural routes for educational purposes, as well as shared experience
from their practical implementation that aim to stimulate innovative methods of training in the field of cultural
heritage and tourism, increasing the awareness of the benefits from decentralized partnership between educational, cultural and community institutions.
A research thesis is this kind of innovative training to be developed and implemented as an integrated system of scientific studies, teaching, theoretical and practical training that includes different groups – students and
masters; doctorate and assistants; professors and associate professors, research groups and specialists from scientific and museum institutions.
The second part of the report presents a developed program of the student practice (museum, guiding and
archaeological) and shared experience of its practical application as a model of learning in the field of the cultural
heritage, encouraging the development of the scientific researches, cultural tourism, museum attractions, provoking a strong and permanent interest in the cultural heritage of the widest possible range of social groups.

Образователната интеграция е значим приоритет в съвременните политики на международни организации като ЮНЕСКО и Съвета на Европа. Тя е насочена към стимулиране на комуникационни връзки между научно-изследователската дейност, теоретичните и практическите форми
на обучение, последователно изграждане на научна и информационна инфра606
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структура и създаване на общо пространство за междукултурен диалог, координация и сътрудничество на разнородни институции. Тези нови условия значително променят изискванията за качеството на образованието и обучението
в посока към адаптирането им в реалната среда и пазара на труда и разкриване
на възможности за получаване на необходимата съвременна професионална
квалификация.

В доклада са представени резултати от проведени студентски практики и културни маршрути с учебна цел. Изложението е структурирано
в две части. В първата част е разработена теоретичната рамка на концептуален модел за практическо обучение на студенти в областта на културно-историческото наследство. Разработени са модели за студентски
практики и културни маршрути с учебна цел и споделен опит от практическото им приложение, които целят стимулиране на иновативни методи на обучение в областта на културното наследство и туризма, повишаване на информираността за ползите от децентрализираното партньорство между образователни, културни и общински институции.
Втората част на изложението представя разработена програма на студентската практика (музейна, екскурзоводска и археологическа) и споделен опит от
практическото £ приложение като модел на обучение в областта на културното
наследство, който цели създаване на обща информационна, образователна и
културна среда, стимулираща развитието на научните изследвания, културния
туризъм, музейните атракции, провокиране на силен и постоянен интерес към
културното наследство на възможно най-широки социални групи.
Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ) е сред първите академични институции в България, разкрили още през
2003 г. катедри и специалности (бакалавърски и магистърски програми) в областта на културно-историческото наследство и културния туризъм. В структурата на Университета е създаден и Институт за научни изследвания в областта на организацията и управлението на културното наследство. Дейността му
включва организиране на летен университет и летни училища за практическо
обучение в областта на културното наследство, провеждане на интердисциплинарни изследвания, създаване на партньорства с изследователски, музейни, образователни и други организации в страната и чужбина.
УНИБИТ е сред първите академични институции в нашата страна, спечелили европейски проект за организиране на лятна студентска практика в областта на културно-историческото наследство. Проектът „Тракия – кръстопът
на цивилизации“ се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в периода 2008 – 2009 г“. В проектната концепция е разработена теоретичната рамка на концептуален модел за студентски практики в
областта на културно-историческото наследство1. Изследователската теза е
този вид иновативно обучение да бъде осъществявано като интегрирана система за научни изследвания, преподаване, теоретично и практическо обучение,
която обхваща три основни групи: обучаеми – студенти, магистри и докторан-
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ти; преподаватели – асистенти и хабилитирани преподаватели; преподаватели по практика и наставници – научни работници, уредници, екскурзоводи и
специалисти от музейни институции. Експериментираният модел на обучение
цели да постигне цикъл на взаимодействие между образование, теренни научни проучвания и изследвания на студенти и преподаватели, представяне на
резултатите на научни форуми под формата на доклади и презентации, уреждане на изложби, провеждане на анкети, създаване на комуникационна и информационна среда, включваща археологически терен, музейна среда, медии,
публичност, сътрудничество и обмен.
В основата на този модел е разработената програма за музейна, екскурзоводска и археологическа практика. Тя се реализира на територията на Старозагорска област, в партньорство с Регионалния исторически музей в Стара Загора и Исторически музей „Искра“ в Казанлък. Проведените културни
маршрути с учебна цел се реализираха със сътрудничеството на Национален
парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ и Регионалните исторически музей в Ямбол и
Сливен.
Програмата на практиката беше разчетена за период от един месец и
включваше теренни обходи на културно-исторически забележителности, запознаване с материалната база и информационните фондове на движимото културното наследство, съхранявано в музеите в Стара Загора и Казанлък, както
и с начините на неговото опазване и обезопасяване. Програмата съдържаше
интересни практически занимания – изнасяне на екскурзоводски беседи, работа в ателиета за консервация и реставрация, теренна работа на археологически
обекти, запознаване с музейните колекции, методите на тяхното комплектуване и съхраняване. Студентите бяха разделени на 6 групи, които се сменяха на
ротационен принцип. Така всички имаха възможност да преминат през трите
вида основна дейност, заложена в практическото обучение – археологически
разкопки, екскурзоводска дейност и запознаване със специфичната музейна
работа. Реализацията на учебната практическа програма целеше да се обхванат
повече видове и категории културно-историческо наследство, да се акцентира
на проблемните области и обединяването на усилията на разнородни институции за тяхното преодоляване.

Програмата на практиката на обекти на РИМ – Стара Загора
Група А – практика на музеен обект, с преподавател музеен специалист.
Практиката включва запознаване с музейния обект и беседа за обекта; разглеждане на експонати от фонда; почистване на обекта.
Група Б – запознаване с музейни обекти, с преподаватели – екскурзоводи
от музея. Включва следните маршрути: Южна порта на Августа Траяна, Антична улица и форумен комплекс на античния град, антични мозайки, къща музей
„Градски бит ХІХ век“, Хилендарски метох и катедрален храм „Св. Димитър“.
Посещенията на всеки обект са свързани с екскурзоводска беседа, включваща
и методическо обучение.
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Групи В и Г – археологически разкопки, с преподаватели – уредници археолози от музея. Практиката включва теоретична част – лекция за особеностите
на теренната работа в градска среда, лекция за античното наследство в града, лекция за керамиката, теоретични основи на графичното и фотографското
заснемане на археологически структури. Практическите занимания обхващат
сортиране и почистване на керамика, обработка и анализ на дребни находки,
изработване на полева документация, разкриване и почистване на археологически структури, използване на специфичен инструментариум.
Група Д – участие в музейна фондова работа, с преподаватели – научни
работници и уредници от музея. Програмата в този профил включва лекция
„Постъпване, инвентиране, систематизиране и отлагане на новопостъпили
експонати във фонда“, лекция „Същност на фондовата работа и видове музейни фондове“. Практическите занимания на студентите включват работа с експонати от фонда, запознаване с инвентарна книга и справочна картотека.
Група Е – нумизматика и методи на реставрация и консервация, с преподаватели – уредници от музея и специалисти от съответните ателиета. Студентите се запознават с начините на датиране, инвентиране и съхранение на
нумизматични материали, с различни колекции от фонда. Групата работи в
двете ателиета на музея – реставраторското и консерваторското. В ателиета се
запознават с методите на реставрация и консервация на експонати, специфичния инструментариум за работа, практическо наблюдение на процеси от реставрацията и консервацията.
Втората половина от студентската практика се реализира на обекти на Исторически музей „Искра“ в Казанлък. Тук студентите също бяха разпределени
в групи, които приоритетно извършваха екскурзоводска дейност. Практиката включва обзорна беседа за музея и археологическите открития в региона.
Запознаване с музейните експозиции, с екскурзоводските беседи. Изнасяне на
беседи от студенти на български и чужд език, придружаване на туристически
групи.

Програмата на практиката на обекти на ИМ – Казанлък
Група А – в експозиционните зали на Историческия музей в Казанлък, с
преподаватели – уредници от музея.
Група Б – на могила „Голяма косматка“, с преподавател – археолог от музея.
Група В – на Казанлъшката гробница, първия български обект, включен
през 1979 г. в списъка на ЮНЕСКО за защита на световното културно наследство. С преподавател – археолог от музея.
Група Г – на етнографски комплекс, с преподавател – уредник от музея.
Групите отново си разменят местата на ротационен принцип.
Съществено място в програмата на практиката имаха културните маршрути с учебна цел, които се посрещнаха с най-голям интерес и ентусиазъм от
студентите. В продължение на един месец се организираха четири маршрута, с
които се целеше да се посетят и опознаят обекти от национално значение, по-
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казващи различни видове културно-историческо наследство – археологическо,
етнографско, национален възрожденски пантеон.
Програмата на маршрутите включваше:
• културен маршрут „Пътуване към античността“ – Стара Загора – Сливен – национален археологически резерват „Кабиле“, близо до Ямбол. Извърши се посещение на Исторически музей Сливен, къща музей „Хаджи Димитър“, резерват „Кабиле“. Като основни атракции на маршрута студентите определиха златните находки от тракийската епоха, открити в Далакова могила и
изложени в експозицията на музея в Сливен, както и музейната експозиция в
резерват „Кабиле“. В маршрута се включи и състезание между студентите за изкачването на Зайчи връх, намиращ се в центъра на археологическия резерват.
• културен маршрут „По стъпките на древните траки“. Представлява обход на праисторическите могили в района на Стара Загора – Азмашка, Берекетска, медни рудници, могила на Старозагорските минерални бани, могилата при
с. Оряховица. Крайната точка на маршрута тракийската гробница, намираща
се на 3 км от село Оряховица, се съчета с туристически поход и пикник.
• културен маршрут „Национални светини и места на паметта“ Казанлък – Шипка – Бузлуджа – Етъра – Казанлък. Извърши се посещение на хрампаметник „Рождество Христово“, с. Шипка, Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ и Архитектурно-етнографски комплекс „Етъра“ – най-големия
музей на открито в България. Този маршрут включва опознаване на културно-историческо наследство, което е от символно значение за националната ни
идентичност. Повечето от посетените исторически паметници и места са национални светини. В АЕК „Етъра“ студентите се запознаха как се експонира
архитектурното и етнографското наследство чрез средствата на съвременната музеология.
• културен маршрут „В сърцето на подбалкана“ – Казанлък – Карлово –
Калофер – Казанлък. В родните места на най-известните ни възрожденци и революционери. Маршрутът включваше: къща музей „Васил Левски“, паметника
на Васил Левски в Карлово, църквата „Св. Богородица“, Историческия музей
в Карлово, къща музей „Христо Ботев“ в Калофер, музея на образованието в
Калофер, паметника на Христо Ботев. Студентите придобиха ценни знания
за това как се създава, експонира и популяризира националният исторически
пантеон.
В хода на реализирането на културните маршрути на студентите бяха поставени различни проблемни задачи, свързани: с начините на популяризиране
на културното наследство и обвързването му с туризма; създаване на информационна картина на посетените туристически атракции и предлагане на идеи
за възможни други атракции; прогнозиране за какви различни социални и възрастови групи хора са подходящи тези маршрути; експониране на тематични
изложби с цел повишаване на информираността за този вид туризъм; оформяне на презентации и доклади по тези проблемни области, които да се представят на различни научни, обществени и други форуми; споделяне на впечатления за интереса на местното население към участие в развитие на алтернативен
туризъм. При дейностите по тези задачи се стимулираше работата в екип.
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Като пряк резултат от практическото обучение, след приключването на
лятната практика се реализираха следните дейности.
Участие на студенти на научни форуми: Наши студенти участваха в националната музейна конференция „Музеи и медии“ в Стара Загора на 5 и 6
ноември 2008 г. и представиха доклад на тема: „Музеите в Южна България. Добри практики от работата със студенти“; имаме студентско участие и в международна кръгла маса „Държавност и наследство“, проведена в Русе на 5 и
6 декември 2008 г., организирана от Национална младежка мрежа „Съхрани
българското“. Благодарение на контактите, които установихме с движение
„Българско наследство“, 10 студенти от УНИБИТ участваха в археологическите разкопки на Трапезица във Велико Търново, организирани от национално
движение „Българско наследство“. Постигнати трайни резултати. Създаде се
трайна перспектива резултати от теренни проучвания на студенти да се представят на провежданите от УНИБИТ ежегодни научни форуми – Национална
студентска конференция и Национална конференция с международно участие
„Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“, на която се оформи студентска секция.
Анкета. По проекта извършихме анкетно проучване за определяне на
степента на информираност на студентите за участие в европейски проекти,
желанието на студентите за по‑голяма мобилност, за достъп до разнообразни
източници на информация, отношението им към осигуряване на достъпна социална среда.
Изложба. През м. април 2009 г. открихме изложба „Студентско лято в
Стара Загора и Казанлък“. Направена с много голямо желание и ентусиазъм
от студенти, участници в проекта. Постигнати резултати. Създаде се трайна
перспектива за уреждане на изложби от студенти, представящи участия в летни практики.
Кръгла маса. През м. май 2009 г. организирахме кръгла маса „Реалният
достъп до културно-историческото наследство“, в която взеха участие представители на музеите – партньори в провеждането на студентската практика,
представители от министерства и университети, за да споделят своята информираност и опит, а също и опита на институциите, които представляват, по
отношение на съвременните посоки в държавната политика за културно-историческото наследство.
Публикуване на сборник с научни и учебни материали по тематиката за
организиране и провеждане на студентски практики в областта на културноисторическото наследство.
Резултатите от реализацията на този модел на обучение могат да се обобщят в следните направления:
Придобиване на практически опит на студентите за опазването, управлението и социализацията на културно-историческото наследство. Програмата
на студентските практики дава възможност на обучаемите да формират представа за туристическата инфраструктура, състоянието на музейните обекти,
възможностите за достъп до тях, потенциала на музейните колективи от гледна
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точка на комуникативност, мотивация и инициатива. Целите и реализираните
дейности в хода на студентските практики създават устойчиви връзки между
теоретичното и практическо образование и обучение, формират траен интерес, инициативност и позитивна мотивация у студентите и музейните институции – партньори по проблемите на организацията, управлението и опазването на културно-историческото наследство.
Възможности за приложение. Разработеният теоретичен модел за организиране на летни студентски практики, структурата на програмата, съпътстващите дейности и механизмите за партньорство и сътрудничество с музейни институции намериха последващо развитие и приложение като част от
съвременната научна и образователна политика на УНИБИТ по отношение на
създаване на информационна, комуникативна и взаимодействаща образователна среда в областта на културното наследство. Провежданите от Института
за културно наследство при УНИБИТ ежегодни летни студентски практики
се реализират в партньорство с историческите музеи по места, както и с общините в тези територии. Създадоха се устойчиви връзки и сътрудничество
в тази област с Националния исторически музей, музеите в Малко Търново и
Ямбол2.
Очакваните резултати се обединяват от стремежа да се покажат предимствата и необходимостта от въвеждане в системата на университетското образование на иновативни модели на обучение, които целят да постигнат необходимия баланс между лекционно, методическо и практическо обучение в
музейна среда и на археологически терен. Описваните модели на практическо
обучение като бъдещи резултати очакват:
• улесняване на достъпа до културно-историческото наследство, така че
студентите да не бъдат в ситуацията на странични наблюдатели или специални
посетители, а да участват в интересния процес на музейната работа, да преживеят и почувстват емоцията от досега с миналото;
• установяване на трайни изследователски, научни и образователни контакти между университетите и музейните институции, отговорни за опазването и социализацията на културно-историческото наследство;
• създаване на обща информационна, образователна и културна среда,
стимулираща развитието на научните изследвания, културния туризъм, музейните атракции;
• провокиране на силен и постоянен интерес към културно-историческото
наследство на възможно най-широки социални групи.
Представените акценти в съвременната образователна политика в областта на културното наследство – като летни студентски практики са много популярни в европейското и световното университетско пространство, особено
в международните си варианти и с интердисциплинарния си характер. Възприемането на тези образователни подходи създава условия за създаване на
устойчиви връзки между теоретичното и практическото образование и обучение и за разширяване на формите на сътрудничество и партньорство между
различни институции и организации като част от процеса на социализация на
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културното наследство и превръщането му в ресурс за устойчиво развитие и
съхраняване на културното многообразие.
БЕЛЕЖКИ
1

Тракия – кръстопът на цивилизации. Студентски практики в областта на културноисторическото наследство. Споделен опит. [Съставител и редактор София Василева]. –София: „WINI-1837“, 2009. – 144 с. [Trakia – krastopat na tsivilizatsii. Studentski praktiki v oblastta
na kulturno-istoricheskoto nasledstvo. Spodelen opit. [Sastavitel i redactor Sofia Vasileva]. – Sofia:
„WINI-1837“, 2009. – 144 s.]
2 Актуална информация за летните студентски практики се съдържа на сайта на Института за културно наследство – http://ichh.unibit.bg

В трезора на Исторически музей „Искра“ в Казанлък.

В археологически резерват „Кабиле“ Културни маршрути с учебна цел
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РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН

Известия, книга 16, 2014

НАСОКИ В ОБУЧЕНИЕ ПО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И
СЪВРЕМЕННИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)
Валерия Фол
NASOKI V OBUCHENIE PO KULTURNO NASLEDSTVO I
SAVREMENNITE INFORMATSIONNI I KOMUNIKATSIONNI
TEHNOLOGII (IKT)
DIRECTIONS IN THE STUDY OF THE CULTURAL HERITAGE
AND THE MODERN INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGIES
Valeriya Fol
Abstract. The report examines the level of usage of the modern information and communication technologies for the presentation of the Thracian cultural heritage in Bulgarian museums. Those new technologies are discussed in terms of their usage in the expositions and the opportunities for a new concept and implementation of
different exhibition plans for the presentation of the Thracian cultural heritage in the Bulgarian museums. Those
initiatives will be in line with the modern museum tendencies in the world.

Въведение
Във времето на глобалния информационен свят заниманията с културно
наследство са страст, която обхваща все повече хора. Не е далеч денят, в който
ще започнат научни изследвания и обучение по интернет археология. Интернет археологията ще бъде все по‑активно въздействаща върху потребителите
на мрежата, а историци, културолози, етнолози и антрополози ще анализират
и обобщават паралелните светове и виртуални реалности, съществуващи в
интернет пространството. Неминуемият въпрос е как са възникнали тези светове и доколко те имат връзка с нашия свят и с нашата представа за културното наследство, което изучаваме и преподаваме в училища и университети.
През всички исторически периоди културно-историческото наследство е фактор във формирането на самосъзнание и активно поведение в общността и в
отношенията £ с другите, т. е. във вътрешната и външната политика. Митологизирането на произхода и автохтонността като основания за владеене на
територия присъстват в ценностната, нормативната и обредната система на
всяко общество, включително и съвременното, което използва възможности615
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те на новите информационни и комуникационни технологии за създаване на
виртуални реалности, които не винаги са достоверни от културно-историческа
гледна точка. Поради тази причина обучението на специалисти по културно
наследство изисква не само формирането на знания за текст-критичния анализ
на писмените свидетелства, културно-историческото интерпретиране на материалното и нематериалното наследство, историография на всичко, написано
по проблематиката, и специално на идеите, както и анализ на представено във
виртуалното пространство.
Тези начални изречения имат за цел да насочат към многопластовостта и
многопосочността, която се очаква от обучението на специалисти в областта
на културното наследство. Веднага трябва да се подчертае, че все по‑трудно
ще бъде да се специфицира професионалната характеристика специалист по
културно наследство, тъй като най-обобщено обучението трябва да запознава
студентите не само с общото разбиране за културно наследство, но и с различните видове паметници на културата и културно-историческия контекст, в
който са създадени, прилагане на научни стандарти за консервация и реставрация, с държавната политика и с политиките на ЮНЕСКО и ЕС за опазване
на културно-историческото наследство и превръщането му във водещ фактор
за устойчиво развитие. Добавянето и на изискването да се знаят действащите
национални и международни нормативни актове, възможностите на новите
информационни и комуникационни технологии за изучаването, представянето и популяризирането на културното наследство. Отделна специализация е
необходима за подготовката на кадри, които са ангажирани с организацията
и практиката на специализираните служби у нас и в чужбина, чийто предмет
на дейност е превенция на трафика на културното наследство, на кадри, ангажирани с управление на институциите, менажиращи горепосочените дейности, както и на специалисти по управление на културната индустрия и културния туризъм. Ясно е, че така очертаните образователни цели изискват, от една
страна, специализирано обучение в различни области, а от друга – интегрален подход в преподаването в зависимост от необходимите специалисти. За
формирането на стратегия за дългосрочна политика в обучението по културно
наследство като цяло и по различните специалности на първо място е необходимо изработването на механизъм за непрекъснат мониторинг на търсените
специалисти и на второ – разработване на динамична и работеща връзка наука – образование – култура, като обективно се прецени съвременният културно-исторически тип на общество.1
Анализът на екип от учени, в който специалистите да обхващат хилядолетната история, история на културата, на културното наследство в неговата цялост (подчертавам културно наследство, а не археологическо) по българските
земи, е задължителен за всякакви национални стратегии, насоки, разработки
и пр., но преди всичко за съхраняване на идентичността и самосъзнанието.
Такава държавна поръчка не е зададена към научните звена и университети в
България, включително и за да се потърси отговор на въпроса каква политика да се формира и утвърждава сред обществото по отношение на културното
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наследство и обучението на специалисти в съвременна информационна среда.
Тя трябва да е адекватна спрямо заявените цели за културата, която искаме
да съхраняваме, популяризираме и направим част от икономиката, т. е. какво
поведение бихме искали да обучаваме и възпитаваме, защото културата в смисъл на обучено и възпитано поведение се проявява в промислени действия на
човека и общността. Съвременното информационно пространство позволява по‑лесно разбиране на двете основни категории на културното пространство – географска (включително на изкуствата) и културните взаимодействия.
Културното пространство не съвпада с етническото, политическото, икономическото и пр. пространства. Дори вътре в сферата на изкуствата различните
пространства не се препокриват. По тази причина и образователната политика
и тази по популяризиране на културното наследство трябва да се съобразяват включително със спецификите на пространствата на другите култури, със
стереотипите за другите и с тяхната културна памет. Съвременните информационни и комуникационни технологии с лекота преодоляват границите между
тези пространства и създават виртуална реалност. В областта на обучението
по културно наследство най-ползотворно би било виртуалната реалност да
разглежда културата като исторически активно поведение, което е самоосъзнато, разпознава и води до сближаване с Другия / Другите. Представянето на
цивилизацията като начин на социално организиран живот, на държавността и вярата и религията като формообразуващи фактори за културата, самоосъзнаването и цивилизоваността позволява по‑ясно да се обяснят нациите
като политически категории и народите като носители на ценностни системи,
формирани от устна и литературна историческа памет. Виртуалната реалност е
типологически сходна и носи характеристиките на образуваните през хилядолетията дву- (мулти-) културни (и езикови включително) зони като постоянни
културно-исторически контактни зони. Тези виртуални пространства позволяват да се постигне духовна интерактивност като предимство за осмисляне на
миналото и приноса му за обществата от ХХІ век. Осмислянето на културното
наследство би трябвало да се осъществява на етапи, позволяващи разбирането
му на различни нива на знание и познание от всички възрастови групи. Етапите включват възпитание на уважение към природната и културната среда и
на любознателност към историческото минало, които да се превърнат в траен
интерес, позволяващ устойчивото развитие на личността като носител и преносител на културната памет.
Историческите реалности показват, че на културата и дори на културното наследство все повече се гледа като на индустрия, независимо дали целта
е подобряване качеството на живот, или съхраняването на културната памет
(материална и нематериална). Пазарният подход в културната политика на неолиберализма поставя въпроса дали въобще става дума за култура и в случая
за културно наследство или за занаятчийство. Култура и културно наследство
и пазар не са несъвместими, напротив – биха могли да бъдат в изключително
ползотворно сътрудничество, стига чрез отговорните институции и вниманието на гражданското общество да се подпомагат и направляват културните
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процеси чрез правомощията и инструментите, с които разполагат. Един от тези
инструменти е финансирането на обучението по културно наследство на базата на връзката наука – образование.
Формирането на специалисти по представянето на културното наследство
в съвременното информационно пространството изисква към пълната гама от
изучаваните предмети да се добави специално обучение по интерпретацията.
Новият подход изисква новаторство в словесното и изобразително обрисуване
на оригинала чрез формулирането на нови концепции на базата на интерпретацията в широк културно-исторически контекст. При използването на новите
ИКТ, които създават глобална виртуална реалност, е препоръчително интерпретацията да е основана върху сравнителен анализ на регионален принцип с
най-близки (със съседни) култури, с типологически сходни култури, на принципа на различията и т. н. Разкриването на културните, технологичните, икономическите, политическите и религиозните взаимодействия и трансформация, обрисуването на функционалните, семантическите, социалните аспекти
на културната ценност са възможни чрез съчетаване на презентирането и преподаването. Една друга важна цел на използването на новите ИКТ в образователния процес по културно наследство е той да бъде обогатен с информация,
която е атрактивно визуализирана и съчетана с преподаване, за да се разшири
и задълбочи специализацията на обучаваните.
Обучението по културно наследство е същевременно и изграждане на хуманистична морално-ценностна система. Образованието е свещено право на
всеки гражданин, а не продукт, който се продава с цел все по‑голям материален
просперитет. Новите технологии и извънаудиторното преподаване позволяват
в известна степен съчетаването на пазарния механизъм с образователния и
възпитателния.

Културно наследство, оперативно и доктринално
информационно пространство
Традиционно под информационни пространства на културното наследство се разбират институциите, където се съхранява културно наследство,
тези, които са упълномощени с неговото управление, както и интернет пространството. Би трябвало да се обърне внимание и на оперативното и доктринално пространство, в което са функционирали и функционират културните
ценности.
Оперативното информационно пространство е динамична категория. Човекът и всеки социум живеят и исторически се изявяват в конкретно оперативно информационно пространство. Скоростта на измененията в него е различна в различните епохи и за различните типове общества. Същевременно,
заради диахронното културно-историческо битие на различните общества,
във всеки един момент в линейното време може да се наблюдава преплитане на
две и повече оперативни информационни пространства.
От гледна точка на културното наследство можем да дефинираме още една
категория пространство – доктринално информационно пространство, при-
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също най-вече на нематериалното културно наследство (специално на вярата
и обредността). Вярата и религията, както и цялото материално и нематериално културно наследство, свързано с тях, се намират в неговата сфера. В обредността оперативното и доктриналното пространство не само са преплетени, но
често се и сливат. В обучението по културно наследство е необходимо да се обръща внимание и на факта, че доктриналното информационно пространство
е разпознаваемо на няколко нива, обусловени от социалната структура на обществото, от степените на посветеност и не рядко от половите различия. ИКТ
предлага възможност за разгръщане включително чрез семантични връзки на
визуалния материал за тези две пространства и използването му за онагледяване на образователния процес.

Нови практики в обучението по културно наследство
Музеите, галериите, концертните зали, архивите, библиотеките, читалищата, недвижимите паметници на културата са паметта на обществото. Те отразяват не само отношението към миналото, а и визията на дадено общество
за бъдещето и са легитимация на избраното от обществото обучено и възпитано поведение през хилядолетията, т. е. на културата и на културната памет в
частност, въз основа на която се оформя визията за бъдещето. Музеят отдавна не се схваща като депо за съхранение на древни артефакти, част от които
са подредени във витрини, а като място за културен диалог. Той е отворена
система за комуникация на различни нива. Архивите и библиотеките от места
за съхраняване на книжовно и документално богатство, в които се извършва
изследователска и образователна дейност, също започват да играят ролята на
портал за културна и интелектуална комуникация с гражданството.
В хода на обучението по културно наследство освен преподаването в непосредствен досег с оригинали (в музеите, архивите, библиотеките, недвижимите
паметници) и организираните практики, основна роля играят информационните сайтове. Те трябва да съдържат актуална информация за експозицията,
фондовете и културните прояви и задължително да притежават образователна
стойност не само за културните ценности, а и за спецификите на района. Музейните експозиции все по‑често излизат от клишето да представят хронологически подредени артефакти и разширят разработването и реализирането на
концепции в широк културно-исторически контекст, с представяне на специфики, на отделни теми и т. н., широко използвайки съвременните технологии,
с които се постигат не само атракция, а и конкретни дидактически внушения.
Информации за маршрути за културен и еко туризъм са задължителни. Използването на научна и художествена литература, филмово и изобразително
изкуство, свързани с културно-историческото наследство в преподаването и
в web представянето на културните ценности, подпомага образователния процес и особено разбирането на собственото културно наследство в съпоставка с
това на другите и извършването на осъзнат или неосъзнат сравнителен анализ
между тях.
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Новите ИКТ предоставят възможност преподавателят да не се натрапва и
да дава възможност на обучавания да бъде откривател, като умело насочва към
научните публикации. Чрез този начин на преподаване се осигуряват възможностите за избор на теми от различни исторически периоди. Обособяването
на интернет пространство за споделяне на информация, визуален материал и
водене на дискусии оптимизира образователния процес и подготвя обучаваните за представянето им на научни форуми. Не напразно най-големите музеи
и галерии по света поддържат групи и сайтове, в които посетителите могат да
споделят свои снимки от посещението си и да коментират предметите, експозицията и туристическите маршрути, които са извървели. Информацията от
дискусионните форуми позволява бърза рефлексия за промени на експозиции,
както и за преподаването на отделни курсове и на образователни програми, за
да не вее скука от тях и да отговарят на търсенето както от страна на студентите, така и на потребителите на кадри.

Отношението изкуства – културно наследство
Включването на обучението по изкуства в образователните програми по
културно наследство дава възможност на човека да изрази естетическото си
виждане за света според възможностите и предпочитанията си и по този начин да създаде един образ на Сега за хората на Утре. Изкуствата като отражение на националната и личностната идентичност играят сериозна роля във
възприемането и обучението по културно наследство, защото те позволяват на
индивида да осъзнае и да пресъздаде своята идентичност и чрез собствените
си естетически предпочитания да допринесе за разбирането на процеса на създаване на нови културни ценности.
Вписването в образователните програми по културно наследство на обучение по изкуства и история на различните изкуства изисква специфично формулиране така, че да представи уравновесен поглед на мястото на българското изкуство и културното наследство като цяло в европейските и световните
тенденции и същевременно да наблегне на практическата част на обучението,
на правенето на изкуство. Нужен е подход, който увлича хората да се изразят
чрез изкуство, като не се оценяват постижения, а разбирането на изкуството.
Не бива да се забравя, че изкуството е тясно свързано със занаятите – в античността разделение не е имало, техне е присъствало в ежедневието на хората. Въвеждането на обучение по изкуства и история на изкуствата осигурява
демократизиране на идеята за естетическо изразяване на личността, като същевременно допринася за осъзнаването на творческите процеси, чрез които
се увеличават и разнообразяват културни ценности. Това е един от пътищата
културното наследство да не се гледа като любопитна рядкост, примитивна отживелица и достигнали до днешно време странности, а като творческа лаборатория, която никога не е преставала да работи.

Насоки в обучение по културно наследство и...
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Заключение
Използването на новите ИКТ в професионалната и институционална организация на обучението по културно наследство позволява повишаване на
качеството на обучението чрез интегриране с научни и културни институции.
В някои университети са създадени или са в процес на създаване устойчиви
мрежи за обучение (включително дистанционно), практика и научни изследвания, които са на териториален принцип (регионални) и на тематичен принцип.
Обвързването с европейската и световната мрежа за дистанционно обучение,
за летни практики и летни университети с редки изключения засега има пожелателен характер. Постепенно обучението по културно наследство в българските университети се вписва в европейското пространство. Трябва обаче
да се подчертае, че малко се прави за създаването на единна учебна онлайн
платформа за културно наследство на територията на България, която да се
свърже с отворените ресурси за обучение в големите университети по света.
Предпоставките са налице, тъй като иновативните практики на обучение и еlearning практики в областта на науките, свързани с културно наследство, се
разработват в някои български университети.
Културното наследство е фактор за развитие на междукултурния диалог и
чрез него могат да се насърчават творчеството, научните изследвания и формите на културно изразяване. Световната информационна среда дава възможност за запознаване с културното наследство на различни народи, на древни
цивилизации и съвременни култури, съхранили до наши дни достиженията
на човека. Новите информационни и комуникационни технологии са фактор
за популяризирането и социализирането на културното наследство, улесняват
обучението и дават възможност за съпоставки на стойности, на културни и
цивилизационни модели.2
БЕЛЕЖКИ
1 От културно-историческа гледна точка са дефинирани два типа общества – поглъщащи (приобщаващи) и изключващи (не приемащи от различни етноси). Културно-историческият тип на обществото определя дали то ще се съхрани и развива, или е обречено да
изчезне. Маркерите за определянето на типа общество са разработени, както и методика за
очертаване на перспективите. Какъв тип общество е българското към днешна дата? Доскоро – поглъщаш, исторически установил се от старите българи. Проблемът не е изучаван
за съвременния период, но по всичко изглежда, че може би сме свидетели на промяна към
изключващ.
2 Василева, С. Европейски аспекти на мултикултурната среда през ХХІ век. В: (Иванов, Д. съст.). Лидерство през новите предизвикателства на мултикултурната среда. Институт за теория и практика на лидерството „Стефан Стамболов“, София, 2011 (Бюлетин
№ 5), 97 – 100.; Василева, С. Културно наследство и устойчиво развитие. Концепции, политики и устойчиво развитие. За Буквите – О писменехь. София, 2013; Велев, В. Политики за опазване и популяризиране на нематериалното културно наследсво. За Буквите – О
писвенехь. София, 2013; Велчев, Б., Методиева, Е., Розалинова, Е., Прокопов, И. Правна
уредба на културното наследство в България и ЕС – сравнителен анализ. София, 2006.;
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Делчев, Ив. Културното наследство и географските информационни системи: пътят към
липсващата реалност. В: Културно наследство: образование – наука – опазване, интегрирани в туризма. LeterNet. Варна, 2009. (http://liternet.bg / publish25 / i_delchev / kulturnoto.
htm- 25.05.2013.; Денчев, С., Василева, С. Държавна политика за културно-историческо наследство на България 1878– 2005. София, 2006.; Сачев, Е., Денчев, Ст. Паметници
на културата и историята. Теоретико-методологични и информационни проблеми. За
буквите – О писменехъ, София, 2010.; Недков, С. Музеи и музеология. София, 1998.; Фол,
Ал. Тракийската култура: казано и премълчано. Тангра ТанНакРа. София, 2009.; AlzuaA.,
O’Leary J. T. andMorrison A. M. Tourism: Identifying niches forinternational travelers – The
journal of tourism studies Vol. 9, No. 2, Dec. 1998, 2 – 13.; Bureau of Educational and Cultural
Affairs -http://eca.state.gov / cultural-heritage-center – 01.06.2013; Herbert, D. T. (Еd.)..Heritage,
tourism and society. London, 1995: Mansell.; Herbert, D. T. Literary places, tourism andthe
heritage experience. – Annals of Tourism Research, Vol. 28, No. 2, 2001, pp. 312 – 333.; Jackson, A.,
Kidd J. (Eds.). Performing heritage. Research, practice and innovation in museum theatre and live
interpretation. Manchester, Manchester University Press, 2011.; Jones, D. The International Language
of Screaming: Holey Space and Minorisation in Music and Language. In: Music, Metamorphosis
and Capitalism: Self, Poetics and Politics. Ed. Wall, J. (Ed.). 2007. Newcastle. Cambridge Scholars:
1 – 17.; Lomine, L.. Tourism in Augustan Society. In: Walton J. K. (Ed.) 2005. Histories of Tourism:
Representation, Identity and Conflict. Clevedon (UK) – Tonavanda (USA) – North York (Canada),
Channal view Publications (= Tourism and Cultural Change 6): 69 – 87.; Ott, M., Pozzi, F. 2011.
Towards a new era for Cultural Heritage Education: Discussing the role of ICT. – Computers in
Human Behavior 27: 1365 – 1371.; Simon, N..The Participatory Museum – Nina Simon (Museum
2.0, 2010) онлайн публикация http://www.participatorymuseum.org / read / – 10.06.2013; Tilden,
F., „Mindsight: TheAimofInterpretation,“ NationalParks 43, no. 260 (May 1969), pp. 9 – 12; Walton,
J. K. (Ed.) 2005. Histories of Tourism: Representation, Identity and Conflict. Clevedon (UK) –
Tonavanda (USA) – North York (Canada), Channal view Publications (= Tourism and Cultural
Change 6).; http://books.google.bg / books?id=ADnad0FjwjsC&pg=PA16&lpg=PA16&dq=Herb
ert,+D.+T.+ (%D0 %95d.) ++Heritage,+tourism+and+society. 1995.&source=bl&ots=iYiuDG_ho&sig=HOZtAare-om6pJC5nmBQ68iw8rc&hl=bg&sa=X&ei=2Q-3Uf6bCILaswbHp4GgBw&
ved=0CFwQ6AEwBTgK#v=onepage&q=Herbert%2C%20D.%20T.%20 (%D0 %95d.) %20 %20
Heritage%2C%20tourism%20and%20society. 1995.&f=false
World Heritage Education Programme- http://whc.unesco.org / en / wheducation / – 01.06.2013
[Vasileva, S. Evropeyski aspekti na multikulturnata sreda prez XXI vek. V: (Ivanov, D. sast.).
Liderstvo prez novite predizvikatelstva na multikulturnata sreda. Institut za teoriya i praktika na
liderstvoto „Stefan Stambolov“, Sofia, 2011 (Byuletin № 5), 97 – 100.; Vasileva, S. Kulturno nasledstvo i ustoychivo razvitie. Kontseptsii, politiki i ustoichivo razvitie. Za Bukvite – O pismeneh. Sofia, 2013; Velev, V. Politiki za opazvane i populyarizirane na nematerialnoto kulturno nasledstvo.
Za Bukvite – O Pismeneh. Sofia, 2013; Velchev, B., Metodieva, E., Rozalinova, E., Prokopov,
I. Pravna uredba na kulturnoto nasledstvo v Bulgaria i ES – sravnitelen analiz. Sofia, 2006; Delchev,
Iv. Kulturnoto nasledstvo i geografskite informatsionni sistemi: patyat kam lipsvashtata realnost.
V: Kulturno nasledstvo: obrazovanie – nauka – opazvane, integrirani v turizma. LeterNet. Varna,
2009 (http://liternet.bg / publish25 / i_delchev / kulturnoto. htm- 25.05.2013); Denchev, S., Vasileva,
S. Darzhavna politika za kulturno-istorichesko nasledstvo na Bulgaria 1878– 2005. Sofia, 2006; Sachev, E., Denchev, St. Pametnitsi na kulturata i istoriyata. Teoretiko-metodologichni i informatsionni problemi. Za Bukvite – O Pismeneh. Sofia, 2010; Nedkov, S. Muzei i muzeolgiya. Sofia, 1998;
Fol, Al. Trakiyskata kultura: kazano i premalchano. Tangra TanNakRa. Sofia, 2009]
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Известия, книга 16, 2014

ПАЗАРНИ СЕГМЕНТИ НА МУЗЕЙНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ
Стоян Маринов
PAZARNI SEGMENTI NA MUZEYNIYA TURISTICHESKI PRODUKT
MARKET SEGMENTS OF THE MUSEUM TOURIST PRODUCT
Stoyan Marinov
Abstract. The report examines the market of cultural tourism. It defines the contents and characteristics of
museum tourist product. It distinguishes the possible market segments of the museum tourist product and outlines
the trends of their development.

1. Увод
Туристическото търсене е динамично и еластично. В основата му стои
многопластова потребителска мотивация. Туристите са сред основните посетители на музеите и потребители на музейния продукт. Конкуренцията за
туристи между дестинациите се пренася и върху музеите. Те са важна притегателна забележителност за посещения в дадено туристическо място. Успешното представяне на музеите на туристическия пазар изисква използването на
маркетингов подход, отправна точка на който е сегментирането. Правилният
избор на целеви пазарни сегменти и следващото взаимодействие с тях са предпоставка за успеха на даден музей относно привличането на туристически посетители в дестинацията и в самия музеен обект.
Целта на доклада е да се представят пазарните сегменти на музейния туристически продукт и да се посочат тенденциите в тяхното развитие.

2. Пазарни сегменти и пазарно позициониране
Пазарът, в контекста на маркетинга, е понятие за съвкупността от платежоспособни потребители (действителни и потенциални), стремящи се към
задоволяване на определена своя потребност чрез закупуване на определени
продукти.
Сегментирането на пазара е процес на разделяне на общия пазар на определени хомогенни групи от потребители със сходни характеристики и поведение.
Пазарен сегмент е строго определена група от потребители със сходни
потребности, интереси, нагласи, предпочитания и поведение, които фирмата
може да удовлетвори максимално с предлагания от нея продукт.
625
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Маркетолозите разграничават и използват четири основни групи признаци (критерии) за сегментиране на пазара: географски (геодемографски признаци); демографски признаци; психографски признаци; поведенчески признаци.
В рамките на маркетинговата теория и практика понятието „пазарен сегмент“ е неразривно свързано с понятията „маркетингов микс“и „прицелен
маркетинг“ (target marketing).1
Прицелният маркетинг е антипод на масовия маркетинг, който счита всички потребители за еднакви и на тази основа възприема пазара като хомогенно
цяло, подлежащо на обработка с един и същ комплекс от маркетингови средства.
Прицелният маркетинг разбира пазара като съвкупност от сегменти, всеки един от които може и трябва да бъде обработван със специфичен комплекс
от маркетингови средства. При тази концепция продавачът формулира маркетингова стратегия, която е резултат на процес, съдържащ три основни стъпки:
• Сегментиране на пазара – идентифициране на хомогенни групи потребители и съставяне на профили на разграничените сегменти;
• Пазарно прицелване – разработване на критерии и показатели за оценяване на привлекателността на разграничените пазарни сегменти и
избиране на един или повече от тях за целеви;
• Пазарно позициониране – създаване на конкурентноспособна позиция на продукта на избрания целеви пазарен сегмент чрез специфичен
комплекс от маркетингови средства и методи.

3. Музеен туристически продукт в контекста
на културния туризъм
„Културен туризъм“ (или туризъм на културата) е подмножество на туризма, свързано с културата на страната или района, и специално със стила на
живот на хората в тази географска област, с историята на тези хора, с тяхното
изкуство, архитектура, религии и с други елементи, формиращи техния начин
на живот.
Културният туризъм е посещения за наслаждаване на: забележителности
на историческото и културното наследство; изобразително и сценично изкуство; музеи, галерии; творчески ателиета; панаири на изкуството; аукциони;
народно творчество; фестивали, филми; други културни събития. (фиг. 1.)
„Културните посетители“ желаят да съпреживеят както „високата култура“ („абстрактната култура“), посещавайки изложби и представления, така
и популярната и масовата култура – да опознаят местните обичаи, да опитат
местната кухня и да се насладят на атмосферата на посетеното мястото, научавайки нещо ново.

масовата култура – да опознаят местните обичаи, да опитат местната кухня и да се
насладят на атмосферата на посетеното мястото, научавайки нещо ново.
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Пазарни сегменти на музейния туристически продукт
Потребление
Пасивно
преживяване

Активно
преживяване

Производство
Висока култура
(„абстрактна култура”)

Културно
наследство

Изкуства

„Популярна култура”
(фолклор, кулинария)

Творчески
туризъм
Културен туризъм

„Масова култура”
(„вградена култура”)
(бит, поведение, ценности)
Фигура
1. Културентуризъм
туризъм
Фигура
1. Културен
Източник: Jane Lutz, University of Birmingham, 2005

Източник: Jane Lutz, University of Birmingham, 2005
Музеят е постоянна институция с идеална цел, в служба на обществото и
неговото развитие, отворена за публика и занимаваща се с изследвания, които се

Музеят е постоянна институция с идеална цел, в служба на обществото и
отнасят до материалните свидетелства за човека и околната среда – придобива ги,
неговото развитие, отворена за публика и занимаваща се с изследвания, които
съхранявадоги,материалните
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образователна
цел, както
и за естетическа наслада.
бива
ги, съхранява
ги, популяризира
ги и най-вече ги експонира с изследова2
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материални
свидетелства
на културно-историческото
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МУЗЕЙ
Материални свидетелства за
човека и околната среда
Автентични;
Значими;
Безопасни;
Достъпни.
МУЗЕЙНИ УСЛУГИ
Изложби
Беседи
Концерти
Лекции
Прожекции
Конкурси
Др.
МУЗЕЕН ТУРИСТИЧЕСКИ
ПРОДУКТ
Преживявания
Информиране
Формиране
Вдъхновяване
МУЗЕЙНИ ПОСЕТИТЕЛИ
Фигура
2. Алгоритъм
на музейния
туристически
продукт
Фигура
2. Алгоритъм
на музейния
туристически
продукт
4. Типологизация на културните и музейните туристи

4. Типологизация
на културните
музейните туристи
На основата на поредица
проучвания, и
изследователите
на културния

туризъм

профилират
културните
туристипроучвания,
в различни видове,
които са от на
значение
за музейния
На основата
на поредица
изследователите
културния
тури-

3
зъм
профилират
културнитетипове
туристи
в различни
които са от значение
маркетинг.
Разграничаваните
културни
туристивидове,
са:
3
за музейния маркетинг. Разграничаваните типове културни туристи са:
• Целенасочен културен турист (културен хищник) – културата е първостепенен мотив за посещение на дестинацията и културното прежи-4
вяване е силно;
• Любител на културни забележителности – културата е водещ мотив
за посещение на дестинацията, но преживяването е по‑слабо;
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•

Културен турист – „късметлия“ – културата не е водещ мотив за пътуването, но след съприкосновение с нея преживяването е силно;
• Непреднамерен културен турист – културата е слаб мотив за пътуването и преживяването е слабо;
• Случаен културен турист– културата не е мотив за пътуване, но въпреки това туристът участва в някои културни дейности, като преживяването е слабо;
Типологизацията на културните туристи и данните от техните емпирични
проучвания налагат следните практически изводи относно сегментацията на
потребителите на музейния туристически продукт:4
• Младите хора са най-значим сегмент на културния и музейния туризъм – младите хора на възраст между 20– 29 години са с най-голям дял
в посещенията на културни забележителности;
• Разнообразието е най-силен мотиватор за посещение на културни
забележителности – 86 % се мотивират от „културен клъстер“, т. е. от
много обвързани и пространствено съсредоточени интересни неща за
разглеждане;
• Доминират независимите пътувания – 40 % от културните туристи
пътуват без резервация, 43 % резервират отделно транспорт от хотел
и само 17 % от културните туристи резервират по формулата „всичко
включено в цената“;
• Интернет е основен канал за дистрибуция – днес над 50 % от културните туристи резервират в Интернет, докато през 2004 г. са били 15 %;
• Роднини и приятели и Интернет са основни източници на предварителна информация – 42% се информират от близки и приятели и 38%
от Интернет;
• ТИЦ е основен източник на информация в туристическата дестинация – 28 % от културните туристи ползват за информация ТИЦ.

5. Тенденции в търсенето и предлагането на културен
и музеен туризъм
Очертаната структура на културните туристи е в основата на тенденциите
в развитието на търсенето и предлагането на културен и музеен туризъм. От
гледна точка на музеите като най-значими могат да се посочат следните тенденции в изменението на търсенето на културен и музеен туристически продукт:5
• Нарастване на интереса към творческия (креативен) културен туризъм – все повече туристи ще се интересуват не само от статичните елементи на културното наследство, но и от възможността за участие в
създаването на местната култура в туристическата дестинация;
• Ще нараства броят на „отговорните“ културни туристи – нарастване
на търсенето към туристически места и обекти, където се проявява
подчертана загриженост към опазването на културно-историческото
наследство и неговото устойчиво използване чрез туризма;
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•

Нарастващото търсене на делови пътувания ще рефлектира в увеличаване на броя на културните туристи – все повече делови туристи ще
се проявяват и като културни туристи по време на своето бизнес пътуване;
• Ще нараства търсенето на луксозни (бутикови) културни пътувания –
частни посещения в музеи, яхтени турове до исторически места, подводна археология, специални индивидуални културни пътешествия и
др.
Промените в туристическото търсене на културните туристи изправя културните и музейните обекти пред нови предизвикателства при формиране на
техните продукти и пазарни оферти. Две от предизвикателствата са особено
важни за музеите:
Първо, ще се засилва ориентацията на музеите към използване на „творчески“ и духовни ресурси като ядро на предлаганите туристически продукти.
Второ, ще нараства специализацията на експозициите по отделни пазарни
ниши на културния туризъм, например „книгата през вековете“; „оръжията
през вековете“, „иконописни школи“ и т. н.
В контекста на промените на туристическото търсене и предлагане на музейния продукт музеите в България се представят противоречиво. (таблица 1
и фигура 3).
След 2008 г. общият брой на посетителите в музеите в България намалява, в това число и броят на чуждестранните посетители. Увеличават се собствените приходи, които се формират основно от входни такси, завишени през
последните години.
Таблица 1
Ключови показатели за музеите за периода 2002 – 2012 г.
Показател
Брой музеи
Изнесени беседи (бр.)
Беседи на чужд ез. (бр.)

2002

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

220

229

227

222

231

201

197

188

45631

60311

63176

57595

61587

61845

54928

53035

8003

11659

12839

9419

8899

10596

9243

8465

Общ приход (хил. лв.)

16464

24310

33744

36730

37230

34406

38987

39770

В т. ч. бюджетна субсидия
Собствен приход (х. лв.)

12725
3740

18792
3440

25625
4765

26509
4845

26744
5065

25728
5145

26337
5984

28102
6099

Посетители (хил.)

3555

3925

4060

4631

4373

4253

4211

4106

Посет. чужд. (хил.)

635

972

960

1137

871

868

841

830

Соб. приход / 1 посет. (лв.)

1,05

0,88

1,17

1,05

1,16

1,21

1,42

1,49

Източник: НСИ

Посетители (хил.)
Посет. чужд. (хил.)
Соб. приход/1 посет. (лв.)
Източник: НСИ

3555
635
1,05

3925
972
0,88

4060
960
1,17

4631
1137
1,05

4373
871
1,16

4253
868
1,21

4211
841
1,42
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4106
830
1,49
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Източник: НСИ
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Източник: НСИ

Прилагането на комбинация от диференциран и концентриран маркетингов

подход за успешното представяне на музеите на туристическия пазар изисква
разграничаване,
избор и съсредоточаване
върху
подходящи
пазарни сегменти.
6. Препоръчителни
пазарни
сегменти
зацелеви
музейния
Отчитайки
ресурсния потенциал
на музеите като обект за посещения и особеностите на
туристически
продукт

съвременния туристически пазар, считаме, че формирането на целевите пазарни

Прилагането на комбинация от диференциран и концентриран маркетингов подход за успешното представяне на музеите на туристическия пазар
7
изисква разграничаване, избор и съсредоточаване върху подходящи целеви
пазарни сегменти. Отчитайки ресурсния потенциал на музеите като обект за
посещения и особеностите на съвременния туристически пазар, считаме, че
формирането на целевите пазарни сегменти в случая следва да се извърши наймалкото чрез три-степенно сегментиране при използване на комбинация от
синтетични и аналитични сегментационни признаци. Подходящи за музеите
са три основни синтетични признака за сегментиране на пазара: мотивацията, жизненият цикъл на семейството и продължителността на престоя в
дестинацията.
Като първостепенен признак за сегментация може да се използва мотивацията за посещение в музеите. Важността £ се определя от тясната £ обвързаност с потребностите на посетителите и съответно с целта на тяхното посещение в дестинацията. По мотивационния признак се разграничават следните
основни сегменти и съответните им подсегменти:

632

Стоян Маринов

а) „Интелектуални посетители“. Сегментът включва посетители с познавателни интереси, преследващи нови знания и обогатяване на културата си.
б) „Емоционални – духовни посетители“ – посетители, устремени към нематериалните, духовни измерения на материалните свидетелства за човека и
околната среда, представени в съответния музей.
в) „Общителни посетители“. Сегментът се състои от посетители, преследващи социализация с близки и приятели или със себеподобни хора в музейна
среда.
Подходящ второстепенен синтетичен признак за пазарно сегментиране
за нуждите на музейния туристически продукт е „жизненият цикъл на семейството“. По него се разграничават три съществени сегмента:
а) „Учащи“. С оглед познавателните потребности и възможности на представителите на сегмента е удачно те да се групират в три подсегмента:
• „Ученици 7 – 13 години“
• „Ученици 14 – 18 години“
• „Студенти 19 – 25 години“
б) „Семейства с деца“. Сегментът се състои от две целеви групи с различни
интереси и възможности, определени от възрастта на децата в семейството, а
именно:
• „Семейства с деца до 6 години“
• „Семейства с деца 6 – 14 години“
в) „Възрастни“. В сегмента попадат всички посетители, които не са учащипосетители и не са в компанията на деца под 14 години.
Като третостепенен синтетичен признак за пазарно сегментиране по отношение на музейния туристически продукт може да се използва „продължителността на престоя на посетителите в дестинацията“. Важните за музея
сегменти по признака са три:
а) „Еднодневни посетители“ – хора, престояващи в дестинацията по‑малко от 24 часа;
б) „Туристи с кратък престой“ – посетители, реализиращи от една до 3
нощувки включително в дестинацията;
в) „Туристи с продължителен престой“ – посетители, реализиращи четири
и повече нощувки в дестинацията.
Разграничените целеви пазарни сегменти по трите основни синтетични
признака и съответните им подсегменти следва да се обвържат с конкретни
целеви емитивни пазари – вътрешен пазар и външен пазар.
Външният емитивен пазар е перспективен за българските музеи. В неговите рамки като целеви подсегменти с голям потенциал на туристическо търсене
за музеите са развитите индустриални държави в Западна Европа с висока
степен на урбанизация и висок афинитет към културни туристически практики – Германия, Франция, Нидерландия, Белгия, Люксембург, Лихтенщайн,
Исландия, Норвегия, Швеция, Финландия. От изброените емитивни пазари е
възможно да се привличат посетители с интелектуална и социална мотивация,
целящи натрупване на нови знания и социализация в музейна среда.

Пазарни сегменти на музейния туристически продукт
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Специфични маркетингови усилия и въздействия са необходими за Русия
и бившите Съветски републики. Привличането на посетители от тези държави в българските музеи може да се основава както на „духовността“, така и на
дълбоката историческа обвързаност на народите ни.

Заключение
Препоръчаните целеви пазарни сегменти представляват платформата,
върху която отделният музей трябва да формира и реализира четирите основни елемента на своя стратегическия маркетингов микс – продуктова палитра,
ценова политика, дистрибуция и комуникация. По този начин музеят ще се
позиционира като конкурентоспособен туристически обект на пазара на културния туризъм.
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EЛЕКТРОНЕН МАРКЕТИНГ НА МУЗЕЙНИЯ ТУРИЗЪМ
Галина Илиева
ELEKTRONEN MARKETING NA MUZEYNIYA TURIZAM
ELECTRONIC MARKETING OF THE MUSEUM TOURISM
Galina Ilieva
Abstract. The report presents the essence of e-marketing in tourism. The specifics of the museum tourist
product and its market are systematized. The possibilities of electronic devices, technologies and systems for formulating and implementing the product, distribution and communication of the museum tourist product are examined.

Увод
През последните десет години предпочитанията и поведението на туристите са се преориентирали от стандартизирани пакети, изготвени от туроператорите, към индивидуални продукти, специално подбрани и подредени, за
да отговорят на изискванията и интересите на клиентите. Тази промяна води
до по‑висока ангажираност на клиентите в планирането на пътуването.
Това осигурява на туристическите атракции, в това число и музеите, възможност да развият собствено пространство в електронния пазар за продажбата на своите продукти директно на потенциалните клиенти.

1. Електронен маркетинг в туризма
Днес Интернет интегрира над милиард потребители – индивиди и институции, и играе главна роля както за тяхното информиране, така и за моделиране на поведението им. Туризмът е основна сфера на приложение на Интернет.
Глобалната мрежа се използва за информиране на туристите, за създаване на
комплексни туристически продукти от представителите на туристическата
индустрия и за реализирането на пазарните отношения между участниците в
туристическия процес.
Внедряването, използването и развитието на електронните комуникационни технологии (ЕКТ) е основа за експанзия на електронния бизнес в туристическия сектор и преструктуриране на туристическия бизнес.1
Електронният бизнес представлява използването на непрекъснато увеличаващите се възможности на електронните мрежи както във външен аспект за
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организацията чрез Интернет, така и във вътрешен аспект за организацията
чрез Интранет.2
Според Виктор Гарланд, ръководител на ИТ отдел в Айр Лингус, „електронният бизнес изисква клиентски ориентиран поглед, отдръпване от масовото производство и насочване към масовото персонализиране, от продажбите към изграждането на връзки.“3
Електронен маркетинг (е-маркетинг) е използването на Интернет и на
другите форми на електронна коммуникация за бързо и разходно-ефективно
взаимодействие с целевите потребители и за осъществяване на сътрудничество с партньорски организации за реализиране на общи интереси. Паралелно с
понятието „е-маркетинг“ се употребяват „интернет маркетинг“ и „кибермаркетинг“.
Електронна търговия (е-търговия) – терминът електронна търговия се
отнася до всеки търговски обмен (доставка или транзакция) на информация,
стоки, услуги и плащанията между субекти (физически или не) посредством
телекомуникационните мрежи. Обикновено е-търговията е свързана с пазаруване и продажба на информация, продукти или услуги. Конкретните нейни действия включват създаване и поддържане на онлайн взаимоотношения
между дадена организация и нейните доставчици, търговци, клиенти и други
агенти, свързани с (или в подкрепа на) традиционните канали за доставка.4
M-търговия – освен „традиционната“ електронна търговия, през последното десетилетие се заражда нов тип търговия – т. нар. мобилна търговия
(м-търговия). Имайки предвид огромния растеж в развитието на мобилни
телефони и преносими устройства, напълно естествено е, че технологиите и
приложенията започват да се съсредоточават върху мобилните компютри и
безжичния интернет. Разпространението на безжичния интернет поражда
идеята за преодоляване на традиционната електронна търговия с мобилни устройства.
Ползите от е-бизнеса за туристическите организации са:5
• ниски разходи за комуникиране с целевите потребители – крайни клиенти (туристи) и корпоративни клиенти (туроператори и турагенти);
• улеснения във времето и пространството за покупка от страна на клиентите и завишаване на тяхното потребление и разходи за услуги и
стоки в туристическото място;
• по‑качествено обслужване на туристите и превръщането им в лоялни
клиенти;
• по‑ефективни логистични операции на туристическия бизнес.

Особености на музейния туристически продукт
Наличието на музея често се възприема като признак за наличието на
нещо ценно и подходящо да бъде споделено с обществеността6.
Съвременният музей трябва да оперира като част от обществото, а не като
изолирана „кула на мечтите“ (ivory tower), в която музейните специалисти (ис-
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торици и археолози) решават несвързани с живота задачи. Музеите не могат да
останат затворени научни институти, които съществуват почти само и единствено заради себе си. От затворени, строги научни институти те трябва да се
превърнат в отворени за публиката културни центрове, в които наред с културата и образованието ще се предлагат определен вид услуги.7
Същността на музейния туристически продукт се определя съгласно правилника за устройството и дейността на музеите, чл. 4 ал. 1, според която музеят изпълнява общонационални функции по трайно опазване и разпространение на културните ценности, свързани с образователното дело в България.
Основните му дейности са свързани с опазването и представянето на движими
културни ценности, изучаването, събирането, придобиването и съхраняването
на културни ценности. Музеите организират музейни експозиции. Те са основна
форма на музейна комуникация, чиито образователни и възпитателни цели се
осъществяват чрез демонстрация на музейните предмети, организирани, обяснени и разположени в съответствие с разработена музейна научна концепция
и съвременните принципи на архитектурно-художествените решения. Видовете музейни експозиции са постоянни и временни. В постоянните експозиции се представят уникатите на музейната колекция и нейните най-атрактивни
експонати. Във временните експозиции / изложби / се представят оригинални
паметници от фондовете на музея, посветени на определена тема, които не са
включени в постоянната експозиция. Подобни са и гостуващите експозиции. В
тях се включват малко на брой, но уникални и силно въздействащи паметници
от музейната колекция.8
Музеите провеждат образователни дейности и други дейности с възпитателна цел. С цел насърчаване сътрудничеството с училищата те предлагат
образователни програми, музейни уроци, работни ателиета и прожекции на
исторически документални филми. В музеите могат да се провеждат ученически четения, дискусии, турнири, викторини, срещи с различни интересни
личности и други. Образователните програми дават възможност музеите да
разширят диапазона на взаимодействие с училището за по‑успешно решаване на определени задачи: приобщаване на младите към българската история
и култура, по‑детайлно изучаване на историята на родния край, развитие на
визуална грамотност, творчески способности, формиране на самостоятелна
оценка, личностно и емоционално отношение към историческото и културното наследство.9

3. Електронен маркетинг на музейния туризъм
Цифровите технологии се използват в музеи по целия свят както за всекидневните дейности, така и за предоставяне на информация за изложби, музейни продукти, събития, работно време, наличност и цени на билети и т. н.
Някои музеи използват социални медийни инструменти като блоговете и
порталите, Twitter, Facebook, YouTube и т. н., за да си взаимодействат с техните
аудитории. Социалните медийни инструменти помагат на музейните специа-
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листи да предоставят ефективни услуги на своите клиенти и в същото време
да привлекат повече посетители. Музеите, които поддържат интернет сайтове,
взаимодействат повече време със своята публика и с целия свят. Те са в мрежа
не само в рамките на един географски район, а в световен мащаб чрез международни контакти, специални интереси, различни културни общности и социални мрежи. Накратко, музейните сайтове предоставят възможности за връзка в
глобален мащаб. По този начин посетителите научават за световното културно
наследство предварително и могат да планират своите физически посещения.
Музеите привличат все повече туристи благодарение на бързите промени в
тази електронна ера.
Интернет позволява на потребителите да вземат активно участие в маркетинговия процес. Потребителите са по‑склонни да се заинтересуват от информацията на сайта, ако те могат да вземат активно участие при избора на тази
информация. Успехът и популярността на Интернет и интернет страницата
осигуряват на музеите идеална среда за комуникация, документация, промоция, реклама и маркетинг.
Информационните и телекомуникационни технологии са довели до значителни промени в начина, по който музеите изпълняват функциите си, и начина,
по който те се възприемат от обществеността. Първоначално интернет сайтовете на музеите са използвани да служат като цифрови брошури, а по‑късно се
развиват в онлайн представителства на физическата музейна сбирка. Чрез мтърговията, която предоставя възможност за комуникация и взаимодействие
по интернет по всяко време и навсякъде, музеите и музейните магазини имат
възможността да се възползват от успешно присъствие в безжичната мрежа и
от разработване на иновативни приложения на м-търговията.10

4. Прилагане на електронния бизнес относно музейния
туристически продукт
Електроният бизнес може да се използва при формирането и реализирането на музейния туристически продукт поне в пет направления, както следва:
Първо, изграждане на онлайн присъствие.
а) Създаване и разпространение на по‑привлекателно информационно
съдържание.
Онлайн потребителите не искат само информация, те търсят и забавления,
когато използват интернет мрежата. Те са по‑активни, отколкото при телевизионната реклама или рекламите в печатните медии. Ако не може да се задържи
вниманието им, като им се предложи едно приятно преживяване на уеб сайта,
те бързо ще превключат към по‑вълнуваща страница. Затова е много важно
при определянето на съдържанието и дизайна на уеб сайта на музея той да
бъде погледнат през погледа на неговите потребители.
б) Предоставяне на възможност за интерактивно търсене на база данни
Интерактивните възможности за претърсване на бази данни позволяват
на посетителите да контролират каква информация да видят и каква да про-
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пуснат. Потребителите могат да изберат да търсят по вида на туристическите
продукти и по установяването на специфични критерии, за да прецизират резултатите от търсенето, например като цена, наличност и съоръжения.
в) Онлайн реклама на музейния туристически продукт
Уеб сайтът не е самостоятелен рекламен инструмент. Банери и кръстосани
реклами са необходими да контролират Уеб трафика. Порталите са най-важният входен пункт за потребителите в търсенето на туристическа информация и
затова записването на уеб сайта на музея в тях е от решаващо значение. Последователното рекламно послание, разпределено чрез различни медии, води до
синергии между онлайн и офлайн стратегиите.
Онлайн рекламата може да бъде реализирана чрез използването на различни средства, като:
• Онлайн списания: Независимо дали търсите изискан хотел, самотен остров или музей, туристически сайтове като списание Condé Nast Traveller са
добро начало. От топ 50‑те ски курорта в света до най-известните атракции,
сайтът ще ви препоръча как, къде и кога да пътувате и какво си струва да
посетите. Следователно музеите, които искат да привлекат вниманието на
международния пътник, трябва да се включат да рекламират в такива ключови
списания.11
• Онлайн видео: Уеб сайтът Travelago предлага повече от 1800 стрийминг
видеоклипове за повече от 850 дестинации. Забележителностите имат възможност да предоставят на потребителите на сайта видео стрийминг за техния бизнес, да поставят връзки към Уеб сайтове и резервационни системи, да публикуват снимки на експонати и информация, да сложат банер реклама в мрежата Travelago и да се появяват сред „подчертаните“ обекти на дестинацията. Те
могат да бъдат включени в Yahoo! Travel портала чрез програмата партньор на
Travelago. Посетителите на Travelago или нейни партньорски Уеб сайтове могат
да гледат видеоклипове, да събират изчерпателна информация за хотели, ресторанти и атракции (в това число и музеи) във всяка дестинация и да направят своите резервации онлайн с помощта на някои от многото резервационни
партньори на Travelago.
• Е-картички от уеб сайта на музея: Много сайтове на музеи предлагат възможност за изпращане на електронни картички или поздравления от сайта.
Потребителят избира изображение от галерия, показана на сайта, както и вида
на съобщението на получателя, оставяйки двата е-майл адреса. Тези е-майл адреси впоследствие могат да бъдат използвани от маркетинг специалистите при
рекламни кампании.
Бързо развиващата се сфера на приложните технологии в културните забележителности се основава на възможността за показване и разпространение
на изображения. World Wide Web е една добра възможност да се рекламират
изложби и да се осигуряват посетителите с информация. Пример за добра
практика е мрежата на културните институции в Монреал, които се прославиха със своята гъвкавост в използването на Интернет за привличане на посетителите както от Канада, така и от чужбина.
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Второ, рационализиране на процеса на резервация – онлайн резервации.
Процесът на резервиране на малки атракции често се счита за една от основните
причини за липса на удовлетвореност на клиентите. Това е естествено, тъй
като той остава най-важният процес, с който се сблъсква клиентът на всяка
атракция и музей.12
Повечето платени атракции (музеи) могат да се възползват от автоматични
продажби на билети и контрол при входа, а в някои случаи и системи, които
следят тяхното изполване. Компютъризираната система за продажба на
билети е в състояние да съхранява информация за музея и събитията, които се
провеждат в него, продажбата на билети и процесите на плащане. Базата данни
съдържа информация за събития, време и цени, резервации, включително и за
групови резервации. Тя трябва да бъде в състояние да издаде билет на клиента
веднага при пристигането му за съответното събитие или посещение на музея.
CultureFinder е пример за една добра практика за продажба на онлайн билети на ценителите на изкуства. Сайтът дава информация какво се представя в настоящия момент в музеи, театри, къде има концерти, представления на
театрални групи, изложби и други събития в света на изкуството на цялата
териториа на Щатите и Канада.13 Клиентите могат да си купят билети онлайн
или просто да сърфират в listingsto, за да видят какво се случва по време на тази
седмица в над 1500 града в Северна Америка. Ако потребителите живеят в или
често посещават един от 65 големи американски градове, те дори може да се
регистрират за имейл бюлетин на сайта. Той ще им даде предизвестие за найновите събития, промоция на билети и други, преди те да бъдат публикувани
в сайта.
Трето, предоставяне на допълнителна информация.
Поради своята значимост и масово присъствие сред дестинациите,
музеите биха представлявали интерес за множество туристически фирми.
Като популярни културни забележителности те могат да изградят уеб сайтове
в партньорство с местни организации и да се превърнат в конкурентни обекти
за много дестинации. Пример за добра практика е Лувъра, който се превърна в
едно от най-интересните места, където се предоставя информация и помощ на
посетителите за планиране на пътуването им из целия Париж.14
Четвърто, интерактивност на музейните уеб сайтове.
а) Подобряване на преживяването на посетителите на музеи.
Индустрията за атракции и забавления се променя бързо, за да осигури на
посетителите по‑приятно, вълнуващо, образователно и разнообразно преживяване. Музеи, аквариуми и зоологически градини използват информационните технологии, за да дадат на посетителите си симулирани преживявания
на границата между забавление и образование. Музеите в цял свят използват
все повече интерактивни елементи в своите експозиции. Те осъзнават, че найефективният начин да се предизвика и задържи интересът на посетителя е да
се създаде взаимодействие между него и експоната. Експозициите с интерактивни елементи предизвикват значително по‑голям интерес от традиционни-
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те и имат по‑висок образователен ефект. По-голямата част от публиката вече
възприема интерактивните елементи като естествена част от дадена изложба и
липсата им го кара да я определя като старомодна, изостанала от времето си и
безинтересна.15
б) Прилагане на виртуална реалност.
Виртуалните турове могат да помогнат на потенциалните туристи да развият очаквания за това, което те биха изпитали или преживели при самото
посещение.
Друг подход за привличане на посетители е да се предложи една виртуална мостра на наличното културно съдържание. Възможни са няколко метода за организиране на виртуално посещение на музей. Основната идея е да се
трансформира едно самотно преживяване, каквито са виртуалните посещения
днес, в по‑интригуващ опит, където няколко души могат да участват заедно.
Като добри практики в този аспект могат да бъдат посочени Музеят на науката
и технологиите в Милано, чиито виртуални посещения са добринесли значително за неговия успех16, и Смитсоновият институт (Smithsonian Institution),
които не само позволяват на сърфистите да направят онлайн обиколка на сегашните експонати, но и да правят изследвания в архивите на музеите и да
участват в образователни програми.17
Пето, модернизация на съоръженията за обслужване на посетителите
в музеите.
Смарт карти и билети с магнитни лентови карти са особено полезни за
мониторинг на посещенията на музея, тъй като те съхраняват информация за
плащането. По този начин се премахват необходимостта от плащане на всеки
пункт (ако имаме няколко отделни такси за различни експонати и изложби) и
създаденото от това неудобство за посетителите.
Някои музеи могат да използват информационни технологии за означения
и насочване на посетителите из цялата атракция за по‑приятно преживяване
и предоставяне информация за експоната. Обозначението може да бъде
под формата на аудио-визуални електронни медии, които лесно могат да се
променят, ако е необходимо. Павилиони или информационни стълбове с CDROM плейъри имат значителен принос за ориентирането на посетителите
по време на посещението им в музея. С тях посетителят може да получи и
мултимедийна информация за експонатите.
Има, разбира се, фактори, затрудняващи незабавното включване на нови
технологии, като високите разходи за тяхното внедряване. Например някои
Канадски институции е трябвало да платят близо $ 50,000 такса за наемане на
инфрачервено аудио ръководство, с което да допълнят екскурзоводското обслужване на обиколките. Тези разходи могат да бъдат оправдани единствено
със значително присъствие на посетители.18
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Заключение
Развитието на електронните комуникационни технологии оказва силно
въздействие върху туризма и предоставя нови и големи възможности за успешен маркетинг по електронен път. В днешната кризисна икономическа среда
туристическите предприятия и туристическите атракции разчитат все повече
на иновациите за установяване на нови начини за ефективно взаимодействие
с действителните и потенциалните клиенти. Електронният маркетинг е ефикасен и ефективен начин за задържане на настоящите клиенти и привличане на
нови.
Музеите трябва да станат места за срещи и общуване на хората, места за
изложби, концерти, конференции, филмови прожекции, места за култура с отворен знак. До голяма степен това може да се постигне с активното и добре
обмислено използване на информационните технологии и новите медии.
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РОЛЯТА НА МУЗЕИТЕ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА
ЕТНООРИЕНТИРАНИ ТУРИСТИЧЕСКИ БРАНДОВЕ
Живко Парушев
Георгина Луканова
ROLYATA NA MUZEITE PRI IZGRAZHDANE NA
ETNOORIENTIRANI TURISTICHESKI BRANDOVE
THE ROLE OF THE MUSEUMS IN THE ESTABLISHMENT
OF ETHNO-ORIENTED TOURISM BRANDS
Zhivko Parushev
Georgina Lukanova
Abstract. The dynamics in the development of socio-economic processes determines the sharpening of the
competition between the market players in the tourism business. The changes necessitate the introduction of innovative and flexible approaches and concepts. One of them is the concept of the ethno-oriented tourism brands.
In the current report are revealed the characteristics of the tourism brand and its role for the development of the
tourist destination. The attention is drawn to the specifics of the ethno-cultural landscape and the opportunities
for participation of the museums in the establishment of ethno-oriented tourism brands.

Въведение
Културният туризъм заема значителен дял във видовата структура на туризма както в международен план, така и в България. През последните пет
години културно-историческият туризъм е на трето място в България по относителен дял с 11.1 % след морския (52.4 %) и зимния (16.2 %) туризъм1. Налагащата се тенденция се затвърждава и в проекта за нова национална стратегия
за развитие на туризма до 2030 г. В него се предвижда увеличаване на дела на
специализирания туризъм, в т. ч. и на културния2.
Музеите са един от ключовите фактори за развитие на културния туризъм. Те имат водеща роля по отношение опазването и популяризирането на
културните ценности на една страна. През последното десетилетие се забелязва повишен интерес към музеите в рамките на културния туризъм не само
в практиката, но и от страна на изследователите, работещи в областта на туризма. Задълбочавайки теорията, водещи автори в направлението стигат дотам, че включват в класификационната структура на туризма нов, специфичен вид – музеен туризъм. А. Романчук го определя като „обективна форма на
643

644

Живко Парушев, Георгина Луканова

междукултурна комуникация, включваща субекти и предмети на културата и
изкуството“3. Музейният туризъм е сравнително ново явление, възникнало в
Европа през седемдесетте години на XX век.
Първите две десетилетия на нашия век са съпътствани от редица фундаментални промени в обществото и икономиката, обусловени от революционното развитие на информационните и комуникационните технологии и бурните процеси на глобализация. В съвременния обществен живот индустрията на
развлеченията и свободното време се развива изключително динамично. Туризмът, и в частност музеите, са основна част от нея и не правят изключение от
общата картина на съществуване в силно конкурентна среда. Като елемент на
туристическия продукт музеите се конкурират за свободното време на хората
с много други културни институции и туристически обекти. Съвременните пазарни реалности налагат преосмислянето на обществената ролята на музеите и
засилване на позициите им като пазарни субекти. Един от основните проблеми
на съвременните музеи е тяхната едновременна принадлежност към две системи – социална и икономическа. Като част от социалната система мисията на
музеите е да събират, съхраняват и интерпретират паметници на изкуството,
науката и историята. Те са хранители на националната памет и идентичност.
Като част от икономическата система музеите произвеждат продукт с материални и нематериални елементи (експозиции, изложби, беседи, специални събития, печатни и електронни издания, сувенири и др.), който трябва да „продават“. Поддържането на баланс между двете функции налага въвеждането в
организацията и управлението на музеите на иновативни и гъвкави маркетингови подходи. Такъв новаторски подход е изграждането на етноориентирани
туристически брандове. В тази връзка целта на авторите в разработката е
да насочат вниманието към ролята на музеите за създаване на етноориентирани туристически брандове на регионално и на национално равнище.

Туристически бранд
Преди да откроим приноса на музеите за създаване на етноориентиран туристически бранд, е необходимо да разясним в най-общи рамки същността на
понятието „туристически бранд“. Думата brand, от етимологична гледна точка,
е от древнонорвежки със значение на „прогарям, поставям клеймо“4. От езика
на древните викинги през Х век тя навлиза в английския. В началото на XIX век
се използва във връзка с „търговски марки, изработени чрез прогаряне или
по друг начин; полагат се върху бъчви, дървен материал, метали др.“5, за да се
обозначат източникът, създателят, собственикът на продукта или на който и
да е предмет. С развитието на стопанските отношения с бранд започват да се
обозначават произходът или източникът на продукта, с цел да се отличи от
аналогичните на пазара, терминът постепенно се интернационализира6. Следователно концепцията за бранда не е нито нова, нито статична и непрекъснато е в процес на еволюиране.
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В специализираната научна литература съществува голямо разнообразие
на дефиниции на термина „бранд“. Без да задълбочаваме изследването в това
направление поради лимитирания обем на тази публикация, ще обобщим, че
позициите на авторите могат да се систематизират в две направления:
• В тесен смисъл една част от изследователите дефинират бранда, като го
идентифицират с търговската марка и нейните атрибути. Например Американската асоциация по маркетинг дава следното определение за бранд: „име,
дума, израз, символ, дизайн, идея или тяхната комбинация, предназначени да
идентифицират продукта и услугата на даден продавач и да ги разграничат от
конкурентните чрез влияние върху поведението на потребителите“7. Сходно е
определението на А. Добробабенко, според което брандът е „набор от цветове,
графически, словесни, типографски, дизайнерски постоянни елементи (константи), обезпечаващо визуалното и словесното единство на всички стоки / услуги и на информацията, изходяща от съответната компания“8. Дефинициите
определят някои елементи на бранда като име, израз, символ, дизайн, които
са същите и при търговската марка. Освен това са представени предимно от
позициите на производителя на продукта / услугата и не изясняват връзката и
въздействието върху потребителя.
• В широк смисъл голяма част от изследователите интерпретират бранда
във взаимовръзка с целевата аудитория (която може да се разглежда в по‑широк контекст от преките потребители, напр. посредници и контрагенти). Точно
върху това акцентира класическата в бранд мениджмънта дефиниция на Keller,
в която брандът се определя като набор от ментални асоциации в съзнанието
на потребителя, които допълват ценността на продукта/ услугата9. Тези асоциации трябва да бъдат уникални, устойчиви и положителни. С. Хмырова посочва, че „брандът е пряко свързан с търговската марка, той е нещо неуловимо,
той пробужда у потребителите чувства, емоции и впечатления, особено, ако е
известен и голям бранд“10. Още по‑общо определят бранда H. Kim и W. Kim с
твърдението, че „терминът „бранд“ има разнообразни тълкувания: разглеждат
го като име, лого, символ, идентичност или марка. Но той всъщност обхваща всички материални и нематериални атрибути, които характеризират даден
продукт / фирма“11.
От цитираните становища може да се направи изводът, че брандът има
комплексна структура, свързан е както с продукта чрез неговите параметри
(осезаеми и неосезаеми), така и с целевата аудитория, чрез въздействието си
върху нея (рационално и ирационално).
Прилагането на концепцията за бранда в контекста на туристическата територия е сравнително ново явление12. Все повече дестинации на различно териториално равнище и големина (страни, региони, градове) създават брандове
по подобие на търговските фирми с цел да се отличат от другите и да осъществят многоаспектна връзка с потенциалните туристи. Изграждането на туристически бранд допринася за развитието на дадено туристическо място в много
аспекти13:
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• брандът внушава доверие, предизвиква емоции и подтиква към определено поведение;
• брандът има социална и емоционална стойност за потребителя. Много изследователи (J. L. Aaker, Ph. Kotler, D. Gertner, Т. Дъбева и др.) говорят за
„персоналност“ на бранда, като я свързват със социално-психологическите,
емоционалните и символните измерения на бранда;
• брандът повишава усещането за ценност и привлекателност на туристическото място;
• успешният бранд може да добавя стойност към туристическия продукт,
защото потребителите са склонни да плащат повече за любими или социално
ценени брандове;
• чрез създаване на успешен бранд се поддържа висока конкурентоспособност на туристическото място на базата на отличителните характеристики на
бранда, неговата персоналност и асоциативност, предварителната нагласа на
потребителите и техните очаквания за определено равнище на предлагането;
• подобряват се ориентацията и информираността на целевите клиенти,
както и тяхното доверие към предлаганите продукти и услуги14 в туристическото място;
• повишава се икономическата и социалната ефективност на мениджмънта на туристическото място чрез оптимизиране на разходите за маркетинг и
реклама, увеличаване на продажбите чрез създаването на лоялни клиенти, усъвършенстване на маркетинговите комуникации, особено в областта на спонсорството и връзките с обществеността.
От посоченото се налага изводът, че концепцията за бранда има ключова
роля за развитието на туристическата дестинация. Наред с това прилагането ú
може да се окаже трудно и свързано с определени ограничения. В туристическото място едновременно действат различни пазарни субекти: туристически
фирми, културни организации, общински и държавни органи за управление,
местно население и др., които често имат различни цели и са заинтересовани
от привличането на различни пазарни сегменти. Това означава, че брандът на
туристическото място трябва да обхваща и да комбинира множество позиции,
стратегии и целеви аудитории. Поради това брандирането на туристическо
място е комплексен и многоизмерен процес.

Същност и структура на етноориентирания
туристически бранд
Етноориентираният бранд на територията най-често се разглежда като
историко-културен образ, свързан с нейните реални характеристики и потенциални възможности, имащ културно-психологическо значение за миналото,
настоящето и бъдещето на региона и неговите жители, а също така въздействащ върху „външни потребители“15. Тъй като по същество той е послание,
чиято цел е да акцентира върху предимствата на туристическото място, туширайки недостатъците му, безспорно много важна е неговата целева аудитория.
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Позиционирането на регионалния бранд изисква той да бъде точно фокусиран: от тази гледна точка етноориентираният бранд би трябвало да е по‑скоро
многофункционален. Това означава философията на конструирането му да залага на неговата полифоничност: той трябва ясно да „комуникира“ с местните
жители, утвърждавайки територията като предпочитано място за живеене и
възможности за професионално развитие; с потенциалните туристи, презентирайки региона като чудесно място за отдих и неповторими преживявания; и
не на последно място с потенциалните инвеститори, изграждащи необходимите, но също така съобразени с екологичните условия инфра- и суперструктура.
Така основните акценти, върху които може да се гради работещ териториален
бранд, най-често са: границите на туристическото място и неговите названия;
природните богатства; ландшафтът; историческите и архитектурните забележителности; етноспецификата на региона (селището) – обредни практики,
местни производства, художествени занаяти, традиционна кухня; популярни
личности, свързани с територията. Показателен факт в това отношение е проведено на територията на Русия изследване за въздействието на акцентите при
позиционирането на различни териториални брандове. 30 % от респондентите
смятат, че най-въздействащи са природните условия на конкретната територия: географско разположение, природни богатства, приятен климат, запомнящи се градове и селища. Вторият по значимост сегмент според тях (24 %)
са етнокултурните особености и начинът на живот на местното население16.
Факт е, че симбиозата между природа и култура е наложил се доминантен модел в рекламните послания за представяне на повечето туристически дестинации, тъй като в последните години се наблюдава тенденция към промяна на
туристическото търсене от масов към уникален туристически продукт. Така
съвременните стратегии за туристическа презентация все по‑осезаемо залагат на регионалните прояви оттрадиционната култура на различни етнически
групи, както и възможността те да бъдат консумирани като туристически продукт. Научните разработки в тази област също експлоатират подобна тематика, базирайки се на широк спектър от методологически постулати, в които
като основополагаща изследователска парадигма е концепцията за културния
ландшафт. Създадена в лоното на географската наука (културната или хуманитарна география) още в първата четвърт на миналия век: заявена като научно поле за изследвания от професора в университета в Бъркли, Калифорния
–C. Sauer17, по‑късно тя е разработвана от учени като D. Cosgrove18, P. Lewis19,
D. Mitchell20 и др. В началото на нашия век изследванията, свързани с културния ландшафт, се превръщат в изключително ползотворен интердисциплинарен методологически инструментариум, обединяващ усилията на географи, културолози, етнолози, фолклористи, историци, археолози, архитекти и
т. н. Емблематичната теза на S. Daniels и D. Cosgrove за културния ландшафт
–„в постмодерна перспектива ландшафтът твърде много напомня на палимпсест,
днешните и автентичните значения на който могат да бъдат представени, като се
използват адекватни методологически, теоретични и идеологически подходи…„21–
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се превръща в основен генератор на идеи. Съвременната руска хуманитарна география разглежда културния ландшафт най-вече като „природно-културен териториален комплекс, формиран в резултат на еволюционното взаимодействие между
природата и човека, с неговите социокултурни и стопански дейности, съчетаващ
природни и културни компоненти, които се намират в устойчива взаимовръзка и
взаимна обусловеност“22. В. Л. Кагански пък разработва т. нар. „ландшафтна херменевтика на културата“, виждайки в културния ландшафт специфичен „текст“,
единият слой на който е културата, като самият ландшафт е своеобразна „рамка“
на тази култура23. Ландшафтът се превръща в изследователско поле на различни
научни дисциплини: ландшафтна естетика и дизайн24; ландшафт и световно културно наследство25, ландшафтно планиране26, етнокултурно ландшафтознание27
Н. В. Калуцков въвежда в научно обръщение термина „етнокултурно ландшафтознание“ като интердисциплинарно направление, развиващо се на границата на
географските (ландшафтознание, културна география) и хуманитарните науки
(етнология, фолклористика, ономастика) 28 и насочва усилията си върху създаването и презентирането на етнокултурни туристически брандове, поставяйки
акцента върху:
• културния ландшафт като нова категория, регистрирана в списъка за
световно културно наследство на ЮНЕСКО;
• съхраняването на етнокултурния ландшафт като неотменна част от съвременните национални и регионални културни политики;
• етнокултурният ландшафт като територия за развитие на екологичен, етнокултурен и историко-културен туризъм;
• местната идентичност като основа за формиране на съвременни регионални образи29.
Безспорно достойнство но културноландшафтния подход е способността
му да репродуцира историко-културни образи на базата на различи форми за
представяне на територията. Имайки предвид човешката сетивност, Калуцков
извежда основните репрезентативни форми: зрителна, тактилна, слухова, речева, обонятелна, вкусова.
Те са работещи варианти за структуриране на въздействащи етнокултурни
брандове и позволяват най-различни комбинаторни вариативи: наприме екзотиката на родопските говори (със специфичното тройно показателно местоимение и запазените падежни форми), легендите за Орфей и Родопа, поразителната родопска песен, каба гайдите, пеещите чанове и изкушаващите традиционни родопски гозби.

образи29.
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Новите музейни стратегии, синтезирани в мотото „Променящият се музей
в динамиката на променящия се свят“, ситуират в центъра на музейното дело
не самата експозиция, а посетителя – с неговите социокултурни, психологически и възрастови особености31. Музеят се превръщав част от туристическата
индустрия, като на туристите се предлагат сувенири, албуми, различни издания, мултимедийни продукти и т. н. Интелигентните способи за популяризиране на местната култура, историята, природните ресурси и етноспецификата на
региона „телескопично“ разширяват „работната“територия на музея до мащабите на културния ландшафт на туристическото място. Това предполага в тази
„открита музейна витрина“ да се показват не само материални експонати от
различни културноисторически слоеве, а и елементите на традиционната нематериална култура. В синтезиран вид това най-добре би могло да се осъществи чрез фолклорната обредност. Докосването до традициите и съпреживяването им чрез обредността е и образователен процес, и възпитаване в културна
идентичност, и формиране на ценностен мироглед. Изграждането (особено у
подрастващите) на отношение към местната традиционнакултура е начинът,
по който духът на българското може да бъде съхраняван и предаван на поколенията. Фолклорнообредният календар може да се използва като структурен
модел за презентация на определена етнотеритория, тъй като чрез него е възможно да се реконструира автентичната цялост на празника, включваща локалните особености на: песните, танците, местните облекла, обредния рекви-
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зит и обредните действия; кулинарния код и обредната му трапеза; интериора,
архитектурата на типичната за региона къща, двора, стопанските постройки;
оброчища, култови комплекси и места, свързани с историята на селището и т. н.
Тези елементи предлагат широк набор от емпирически материали за създаване
на силно въздействащи етнокултурни териториални брандове. Чрез подобна
брандтехнологиясе демонстрирахомогенната връзка между природа и култура,
която може да се позиционира като част от изработката на съвременна стратегия
за национална и регионална идентичност, а етноориентираният туристически
бранд хомогенно да се впише в разработваната от ЮНЕСКО концепция за пътищата на диалога, изразена чрез понятието „културен маршрут“.
Работата по израждането на въздействащи туристически брандове предполага и ползотворни сътрудничества. Най-старата културна институция в
България, с над 3400‑те си читалища, разполагащи с библиотечни и архивни
фондове, с краеведски клубове и самодейни фолклорни колективи, с история и
традиции; с опит в организирането на събития, свързани с опазването и презентирането на традиционната ни култура, е естествен партньор на музеите в
това начинание. Изграждането на партньорства с различни възрастови групи
под формата на клубове „Приятели на музея“ – от ученици и студенти до изследователи от различни области и научни работници – може да активира сериозен потенциал, разработващ идеи за креативен брандинг, и в същото време
да е естествен генератор за увеличаване на музейната аудитория.
Добре структурираният и „оповестен“ етнокултурен бранд може да позиционира туристическото място във „веригите на стойността“, като в тозиаспекте логично още едно партньорство: използването на активността и управленския потенциал на местните инициативни групи, които са публичночастни партньорства между местната общинска администрация, бизнеса и
неправителствените организации на територията, прилагащи подхода ЛИДЕР
и разработващи и осъществяващи стратегиите за развитие в селските региони,
адаптирани към променящите се реалности. Местните регионални стратегии
за развитие се основават на разбирането, че всеки регион е различен и изисква
планиране и практическо прилагане на специфични програми за развитие, съобразени с местната околна среда и ресурсите.

Заключение
В съвременните пазарни реалности на остра конкуренция и глобализация
прилагането на брандинг концепцията се описва като „най-мощното оръжие
на туристическите дестинации в техните усилия да се противопоставят на нарастващия продуктов паритет, взаимозаменяемост и конкуренция32“. Стратегиите за създаване на етноориентиран туристически бранд изискват дългосрочна ангажираност и съвместна еднопосочна дейност на различни субекти:
туристически фирми, културни организации, общински и държавни органи
за управление, местно население. Концепцията за етноориентиран туристически бранд ще продължи да се развива, тъй като различните страни, региони
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и градове се конкурират за създаване на устойчиви позиции в условията на
комплексен и непрекъснато променящ се пазар.
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24 Николаев, В. А. Ландшафтоведение. Эстетика и дизайн ландшафта. Москва: Аспект-Пресс, 2003 [Nikolaev, V. A. Landshaftovedenie. Estetikaidizaynlandshafta. Moskva: Aspekt-Press, 2003]
25 Веденин, Ю. А., Кулешова М. Е. Культурныи ландшафт как объект культурного и
природного наследия. // Изв. РАН. Сер. геогр. 2001. № 1. С. 7 – 14 [Vedenin, Yu. A., M. E. Kuleshova. Kulturniylandshaftkakobektkulturnogoiprirodnogonaslediya. Izv. RAN. Ser. Geogr. 2001.
№ 1. S. 7 – 14]
26 Колбовский, Е. Ю. Ландшафтоведение. Москва: Академия, 2006 [Kolbovskiy,
E. Yu. Landshaftovedenie. Moskva: Akademiya, 2006]
27 Калуцков, В. Н. Этнокультурное ландшафтоведения. Москва: МГУ, 2011 [Kalutskov, V. N. Etnokulturnoelandshaftovedeniya. Moskva: MGU, 2011]
28 Пак там, с. 13 [Kalutskov, V. N. Etnokulturnoelandshaftovedeniya…, s. 13]
29 Калуцков, В. Н. Географические подходы к созданию историко-культурных образов. // Култура и пространство: историко-культурные бренды и образы территорий, регионов и мест. Ростов-на-Дону: ЮНЦ РАН, 2012, с. 74 – 75 [Kalutskov, V. N. Geograficheskiepodhodi k sozdaniyuistoriko-kulturnihobrazov. //Kulturaiprostranstvo: istoriko-kulturniebrendiiobraziterritoriy, regionovimest. Rostov-na-Donu: YUNTS RAN, 2012, s. 74 – 75]
30 Схемата е адаптирана по Калуцков, Н. В. Цит. съч., 2012, с. 80 [Kalutskov, V. N. Geograficheskiepodhodi…, s. 80]
31 Романчук, А. В. Цит. съч., с. 5 [Romanchuk, A. V. Muzeyniyturizm…, s. 5]
32 Morgan, N., A. Pritchard and R. Piggott. New Zeland 100 % pure: the creation of the
powerful niche destination brand//Journal of Brand Management, No. 9, 2002, p. 335

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН

Известия, книга 16, 2014

МУЗЕИТЕ И СВОБОДНИЯТ ПАЗАР
(ЕФЕКТИВНИ МАРКЕТИНГОВИ И PR ПРАКТИКИ,
РЕАЛИЗИРАНИ В НИМ)
Мадлен Янева
MUZEITE I SVOBODNIYAT PAZAR
(EFEKTIVNI MARKETINGOVI I PR PRAKTIKI,
REALIZIRANI V NIM)
THE MUSEUMS AND THE FREE MARKET
(EFFECTIVE MARKETING AND PR PRACTICES, ACCOMPLISHED
BY THE NATIONAL HISTORICAL MUSEUM)
Madlen Yaneva
Abstract. In the contemporary reality the requirements towards museums as institutions, generating cultural and educational, socio-economic and other values, have increased even more. In order to fulfill their missions,
focused in the broadest sense at serving of the society and responding to the market requirements, it is necessary to
continuously experiment with innovative strategies, methods and approaches for attracting different audiences,
developing attractive brands and personal identity, accomplishing marketing researches, analyzing the tendencies, opportunities and perspectives, predicting the possible threats and risks. The long-term economic crises and
the decrease in consumption is the necessary prerequisite for the creation of partnership with the business environments, the business community, the other museums, cultural and non-governmental organizations, foundations
and associations.
The report has the purpose of presenting some of the effective marketing and PR practices, implemented in
the National Historical Museum that led to an increase in the number of visitors, good interaction with the business sector and other institutions, exchange of equipment, museum experts and knowledge, mutual exhibitions,
activities and programs, donations, sponsorship and revenues increase. The implementation of the contemporary
management, marketing, PR and advertising has a powerful potential not only for the building of a modern museum vision, but also for the development of the tourism as a whole.

В съвременната действителност изискванията към музеите като институции, генериращи културно-образователни, социално-икономически и други
стойности, все повече нарастват. За да изпълняват своите мисии, насочени в
най-широк смисъл в служба на обществото, и да отговарят на конкурентната
надпревара от предлагани стоки и услуги, е необходимо те непрекъснато да
експериментират с иновативни методи, подходи и стратегии за привличане на
различни публики; да разработват привлекателен бранд и собствена идентичност; да осъществяват маркетингови проучвания; да анализират тенденциите, възможностите и перспективите; да прогнозират евентуалните заплахи и
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рискове. Задължително е търсенето и създаването на партньорство с бизнес
средите, деловата общност, другите музеи, културни и неправителствени организации, фондации и сдружения. За да оцелеят, културно-просветните организации трябва да прилагат на практика правилата, наложени от пазарната среда,
в която функционират.
Музеите в днешно време не се възприемат само като „културни институции“, те имат своята призната икономическа роля. В мрежовия проект „Учебният музей“ (The Learning Museum) LEM1, в доклад 3 „Измерване въздействието на музеите“, Музеят на изящните изкуства в Бостън е изследван не само
като „образователна институция“, „обществена организация“ и „част от туристическата индустрия“, но и като „голям пазар на стоки и услуги (…) със
значителни икономически ползи както за градската, така и за регионалната
икономика“; „търговец на дребно“; „доставчик на хранителни и развлекателни услуги“; „място за творческия сектор и инкубатор на творческия персонал
и предприятия в Бостън“; „международен разпространител на изкуствата и
културата“, който генерира приходи, „като отдава под наем своите експонати и
организира изложби“2. Основната констатация, изнесена в проучването, е, че
музеят генерира 369 млн. долара в икономиката на Масачузетс; 293 млн. долара
в икономическото производство на Бостън; изразходва около 111 млн. долара
за работни заплати, продажби и покупки от търговци в Бостън; разходите на
посетителите имат допълнителен ефект към местната икономика с около 73
млн. долара, а годишното икономическо въздействие на музея върху работните
места, заплатите и търговските продажби генерира повече от 11 млн. долара в
данъци.
Много бих искала да продължа доклада си с подобни данни за институцията, която представям, или за друг български музей или културна организация,
но в настоящия момент това е невъзможно. Въпреки че „държавата създава
условия за свободно развитие на науката, образованието и изкуствата и ги
подпомага. Тя се грижи за опазване на националното историческо и културно
наследство“3, а музеите имат признато ключово значение за развитието на туризма в съответните общини и региони, все още сме твърде, твърде далеч от
горепосочения пример.
Причините за това са многобройни и от различно естество, но са тема за
друга презентация. Ето защо ще представя накратко някои от маркетинговите и ПР практики, реализирани в Националния исторически музей, довели до
увеличаване броя на посетителите; добро взаимодействие с бизнес сектора; обмен на оборудване, музейни експерти и познания; общи изложби, дейности и
програми; дарения, спонсорство и в резултат, нарастване на приходите – все
„малки“, но ефективни стъпки към смятаното за „невъзможно“ и „далечно“
сравнение.
Приложението на маркетинговите принципи и стратегии в музейната
дейност е вече не само пожелателно, всъщност това е задължителното условие, за да може институцията да увеличи публиките си, да намери начини за
по‑доброто си финансиране и продължи своето развитие. За да бъдат успешни,
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музеите е необходимо „да се научат как да избират внимателно целевите си пазари, как да позиционират ефективно офертите си спрямо конкурентите и как
да координират множеството елементи на маркетинговите си програми, за да
извлекат най-голяма полза от все повече намаляващите източници“4.
Днес повече от всякога е от значение музеите да бъдат ориентирани преди
всичко към своите посетители5 и да не губят връзките с тях. Това изисква, както съветва и Филип Котлър, техните потребности, желания и предпочитания
да се изследват непрекъснато по най-различни начини. Обратната връзка дава
възможност на организацията да реагира по адекватен начин, да удовлетворява изискванията на публиката и да постига успех. „Насочената към потребителя организация е онази, която прави всички усилия в рамките на своя бюджет
да почувства, да обслужи и удовлетвори потребностите и желанията на своите
клиенти и аудитории.“6. За да го направи успешно, тя трябва добре да разбира
своята аудитория и първата, задължителна предпоставка в това отношение е
осъществяването на пазарно проучване. Филип Котлър определя петте основни стъпки в процеса на маркетинг мениджмънта: проучване, сегментиране,
маркетинг микс, реализация и контрол. Как ги прилагаме ние?
Националният исторически музей има добра традиция в реализирането
на потребителски проучвания. Изследваме целевите си групи и профилите посетители. Обобщаваме демографските данни и характеристики по пол, възраст
и образование. Отчитаме и следим посещенията по дни, месеци и години. Въпросите в анкетните карти са насочени към каналите, по които информацията за музея достига до потребителите; начините на придвижване до сградата
(лично превозно средство, обществен транспорт, организирано); броя на посещенията (многократно, за първи път, 2 – 3 посещения) и с кого се осъществява
то (индивидуално, семейно, групово, с приятели).
Важно за нас е да сме запознати какво мислят посетителите за представената експозиция, какви са нейните предимства или слабости спрямо други
такива на сходните организации. Включени са въпроси, свързани с цената на
входните билети и на ателиетата, осветлението, информационните надписи,
уеб сайта, рекламните материали, гардероба, сувенирните магазини, кафенето,
сервизните помещения, хигиената, местата за отдих, паркинга и обслужването. Желанията на посетителите за това, което искат да видят допълнително, за
дейностите и съпътстващите програми, които биха предизвикали интереса им,
са много полезни във връзка с набелязването на бъдещите ни цели и стратегии
за удовлетворяване потребностите на различните ни публики.
По желание на респондентите се оставя възможност за аргументация на
изказаното мнение. Анкетите са доброволни и анонимни, попълването им отнема средно между 8 до 10 минути. При обработката и анализа на данните от
две години имаме подкрепата на социолог – доброволен сътрудник. 7 За последното ни проведено проучване, проведено през месец декември 2013 г., което изследва дейността на детския музейно-образователен център, ползвахме
помощта на двама студенти в ІV курс от Факултета по педагогика, специалност „Неформално образование“8 на СУ „Климент Охридски“. Доброволците
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намаляват разходите при осъществяването на (иначе скъпите) маркетингови проучвания и според мен включването им в подобни дейности е от голямо значение. Алтернативен начин за финансиране на подобни изследвания е
участието в различни проектни програми, които поощряват разработването
на маркетинг стратегии за проучване, анализ, оценка и привличане на музейни
посетители. Добри условия предлага програма „Публики“ на НФ „Култура“9.
Въпреки че не получихме пълното обезпечаване на исканата от нас субсидия за
изследването, което бяхме предвидили, имахме възможност да проведем през
2012 / 2013 г. „Маркетингово проучване и оценка на взаимодействието между
музеите, училището и младите потребители“10. В резултат от анализираните и
обобщени желания и очаквания на младите хора, образователната програма,
реализирана в НИМ до момента на анкетирането, се обнови, обогати и допълни с нови теми, интерактивни занимания и дейности, базирани върху „ученето
чрез преживяване“, а през март 2013 г. беше открит и детският музейно-образователен център11, предназначен за работа с деца, ученици и семейна публика
с малчугани12. Освен в центъра, те могат да се забавляват заедно в парковото
пространство на НИМ и на новата детска площадка,13 която е подходяща и за
деца със специални образователни потребности. Ето как едно маркетингово
проучване даде прекрасен резултат и донесе допълнителни финансови приходи за институцията.
Не винаги са необходими средства, свързани с изследването на музейните
публики. Използването на всякакви „вторични източници“, както ги нарича
Котлър, на тематични справочни информации, допълнителни статистически
данни, обобщения и анализи, може и е изключително полезно за музейния
маркетинг като цяло.
Нито една културна (а и всякаква друга) организация не може да задоволи напълно и всестранно изискванията на цялата си публика. Годишно
НИМ се посещава от около 100 000 посетители, като близо 38 % – 40 % от тях
са чужди граждани, от които сме успели да анкетираме само около 2 – 3 %.
Взимаме под внимание демографските и социо-културните промени, причинени от културната хетерогенност в мултикултурните общества, и се опитваме да
я преодолеем, но нямаме все още изградена ясна стратегия, предназначена за
този посетителски поток. Тъй като е важно ясно да се определят сегментирани групи, към които да се насочи вниманието на организацията, а „ролята на
маркетинга е да набележи тези, които биха били печеливши“14, ние определихме приоритетните си публики и маркетинг цели по следния начин:
• децата и учениците – при това да направим програмата си такава, че
когато посещават музея, да го правят с желание и удоволствие;
• семейната публика – да осигурим добри възможности за това родители
и деца да се забавляват заедно;
• хората „не / посетители“, които не посещават музеи по една или друга
причина – чрез активното представяне на предметите със средствата
на музикални, танцови и сценографски представления;
• публиките със „специфични“ или „допълнителни“ потребности – да
разработим специализирана програма и осигурим достъпна физиче-
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ска и интелектуална алтернативна среда за прекарване на свободното
им време;
• активните посетители – да предлагаме достатъчно атрактивен музеен
продукт, който да ги накара да се връщат в музея още по‑често.
По отношение на първите две категории, децата, учениците и семейната
публика, стана дума малко по‑горе. Как обаче да накараме хората „не / посетители“15 с ниска степен на образованост, с езикови бариери, от малцинствените групи или мигрантските общности, за които изучаването на културното
наследство не представлява интерес, да дойдат в музея? Проблемът не стои
само пред нас, с него се занимават и колеги от други страни. Вече втора година международен консорциум от специалисти – университетски преподаватели и музейни експерти от Университет Аугсбург (гр. Аугсбург); Университет
Paris-Est Creteil (Париж), Университет Degli Studi Roma Tre (Рим), Национален
археологически музей на Лисабон, Национален музей за съвременна история
в Любляна, Ателие „Брюкнер“ (Щутгарт), Творчески художествен колектив
„Монохром“, (Виена) и Национален исторически музей (София), обединяваме усилията си в разработването на музейно-педагогическа концепция, която
да послужи за привличането на „не / посетителите“. Чрез активното представяне на предметите и със средствата на музикални, танцови и сценографски
представления се целим да направим музеите по‑привлекателни за тази група,
а социалната дистанция да се преодолее по‑лесно. В рамките на проекта „Евровизия. Музите представят Европа“ (ЕМПЕ) тествахме различна сценографска
реализация и начини на илюстриране. Търсим нови комуникационни канали
за диалог с „не / посетителите“. След въвеждането на новата програма, в НИМ
очакваме увеличен ръст на посещението с около 30 %.
Тази проектна програма ни дава възможност да помислим и за привличането на посетители със „специфични“ и „допълнителни“ потребности до
културното ни наследство в музея. „Достъпността има за цел да гарантира възможност на всеки – независимо от социален или етнически произход, образование или възраст, езикова или професионална нагласа – да посети, оцени,
преживее и ползва културното наследство по свой собствен уникален начин.
Вместо да се отделят априори хората с увреждания в отделна група, техните потребности следва да се възприемат като част от цялостната политика за разнообразни възможности за разбиране на мястото. А достъпността до културното
наследство – като осигуряване на оптимален набор от възможности, без да се
правят компромиси с ценностните му характеристики“16. Работният процес по
създаването на подходящ музеен продукт за тази категория посетили е в развитие.
Изпробвана и добра практика за привличане по‑слабо заинтересованата
музейна публика са обявените: свободен вход всеки последен понеделник от
месеца; преферентни цени за различните празници; дни на отворени врати;
разнобразие от атрактивни програми, в които зрителите участват активно. В
НИМ без заплащане за 2012 г. са влезли 27 392 посетители, а през изминалата
2013 г. техният брой е 31 695 души. Разбира се, от преференциите са се възполз-
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вали и другите ни посетителски потоци. Част от тях са заплатили екскурзоводска беседа, други са посетили ателиетата на детския център, трети са гледали
видеофилми, някои са се отбили се в кафе-бара и сувенирния щанд – така „безплатният“ вход намира и своето финансово измерение за организацията.
Към категорията на „не / посетителите“ си позволявам да прибавя и известен процент от хора, предимно на възраст между 28 и 40 години, с образование
и висок социален статус, за които обаче посещението в музея не стои сред приоритетите им. Тази група е много интересна. Обикновено тя попада в музея по
някакъв друг, страничен повод: корпоративно, фирмено или частно събитие, а
понякога и „покрай детето“, сподели преди време един управител на IT компания – типичен представител на сегмента. Какви са техните потребности и как
да отговорим на тях? Отговорите предстои да научим в едно бъдещо маркетингово проучване. Убедена съм, че сред тях се крият потенциални сподвижници,
дарители и меценати, които трябва да бъдат проактивно стимулирани. Според мен ще бъде проява на абсолютен непрофесионализъм, ако не им отделим
нужното внимание и не разработим конкретен продукт за тях.
Преди малко споменах, че поводите, по които тази категория влиза в музея, са различни „специални събития“, провеждани на наша територия. Отдаването под наем на някои от залите на НИМ е практика, която носи немалко парични средства, но често буди негодувание сред някои колеги и външни
публики. „Националният исторически музей се е превърнал от място за поклонение пред българските ценности (…) в място за купони, обеди и вечери,
балове и коктейли“ с болка споделя колегата Пламен Крайски. Наистина звучи
кощунствено залите с артефактите в тях да се използват като място за събития
с кетъринг обслужване, да се правят частни и фирмени „партита“, а на държавните и правителствените приеми да присъстват между три-четири хиляди
души – това са най-неблагодатните събития, с минимален или никакъв наем.
Този факт много ясно показва отношението на властимащите към „националното историческо и културно наследство“, независимо каква партийна принадлежност имат. Затова няма как да не се съглася с г-н Крайски и други, подобни
на неговото мнения17.
Но всеизвестен факт е, че в редица от европейските и американските музеи
е често срещана практика специални събития – приеми, коктейли, чествания
и други тържествени актове да се провеждат в техните зали. Лично аз все още
с огромно удоволствие си спомням официалната вечеря, на която имах възможността да присъствам в музея „Прадо“, при това не в отделно пригодена за
целта зала (както е във Виена), а в една от експозициите. Въпрос на престиж и
на много, много средства е наемането на подобно място, защото „то предопределя не само усещането или стила, но в голяма степен и типа хора“ (Голдблат,
2006:269), които ще присъстват. Това е възможност, от която пазарно ориентираните музейни организации е препоръчително да се възползват. В крайна
сметка „маркетингът е изкуството да намериш възможности, които да развиеш
и превърнеш в печеливши“18. Често сред присъстващите има представители на
компании, чийто маркетинг е свързан и насочен към дадена кауза. Защо да не
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ги стимулирате да подкрепят точно вашата? Част от нашите най-добри партньори и спомоществователи съм намерила точно на подобни прояви.
Независимо за какво дарение, спонсорство или друга оказана помощ става въпрос, от само себе си се разбира, че при провеждането на специалните
събития компромиси със сигурността (в най-широк смисъл) на експозицията
и артефактите, изложени в нея, са недопустими. Нашият екип изключително
внимателно подбира своите потенциални ползватели. При всяко запитване се
прави проучване на клиента, независимо дали става въпрос за частно лице или
организация. Техническите и кетъринг екипи, наети като подизпълнители от
фирмата поръчител, преминават през задължителен, специален инструктаж за
работа в музея. Влизат по определени правила – предварително изготвен списък с трите имена и лични данни. Той включва и описание на марката и номера
на автомобилите за доставка на оборудването и задължително се изпраща един
ден преди провеждане на събитието. Съгласува се и се предоставя на охраната
от VІ РПУ на МВР и ППО. Към външните екипи има прикрепени представители на музея, които следят за съблюдаването на вътрешния ред. Взети са всички предвидими мерки за опазването на експонатите. Въведени са определени
ограничения за броя на гостите, силата на звука, светлината и времетраенето.
Работим с лимитиран брой кетъринг фирми19, които са проверени и доказани
професионалисти.
Всеки коктейл, тържествена вечеря или частен празник са голямо изпитание за работната група,20 имаща ангажимента да обезпечава организационно и
технически проявите. Заплащането на тези хора е незначително, а напрежението и отговорността – огромни.
Броят на проведените събития през годините варира средно между 9 и 16,
независимо от това, че запитванията са многобройни. Цената, която сме определили като минимална за провеждане на проява в НИМ, е умишлено висока
за масовите потребители и служи като естествена бариера. Не рекламираме целенасочено тази си дейност. Тук действа принципът на разнасяне „от уста на
уста“. Джей Левинсън определя като безспорен „факт“ това, че хората търсят
информация от приятелите си, „преди да решат да станат клиенти на някоя
фирма“. Ето защо, продължава той, „е от ваш интерес бясно да работите, за да
накарате да ви препоръчват „от уста на уста“.
Е, макар и да не работим „бясно“ точно в тази насока, правилото дава резултат и аз горещо препоръчвам да се използва при всяка възможност. Реализираните приходи ни помагат за осъществяването на различни музейни дейности: археологически разкопки, експедиции, откупки, реставрация на експонати, текущи ремонти по сградата и още ред неща.
Сред тях се нареждат и инициативите за активната ни публика. Доскоро се
приемаше, че приоритет за всеки музей е привличането на нови посетители, но
съвременните правила в маркетинга определят, че в този момент най-важното
е „да задържиш и да увеличиш броя на клиентите си“. Изправен пред това предизвикателство, екипът на НИМ се стреми периодически да предлага нови експонати, програми и специални събития за постоянната си аудитория. Включва-
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нето на театрални репрезентации, атрактивни възстановки, спектакли и други
дейности, в които музейните посетители са едновременно и зрители, и активни
участници, се налага като необходимо условие за тяхното устойчиво внимание.
Правилото „Следете степента, в която вашите продукти и услуги задоволяват
клиентите ви, не ги приемайте за даденост, от време на време правете нещо за
тях и насърчавайте обратната връзка“21 сме превърнали в основен постулат.
Социалният авторитет на музейната институция се изгражда и налага в
съвременното общество от възможностите, които тя предоставя на своите разнородни публики. А за да го направи успешно в условията на свободните и
конкурентни пазарни отношения, екипът на всеки музей своевременно трябва
да преориентира своите маркетингови, ПР и мениджърски политики. Да обърне специално внимание на кадрите, които ще реализират тези нови политики.22
Да използва и прилага гъвкави, фасилити подходи в управлението. Да има ясно
визирани мисия, цели и задачи. Да си подсигури надеждни информационни
канали и източници. Да успее да убеди своите вътрешни и външни публики
в перспективите, които дават нови възможности. За това са необходими силна мотивация, екипна работа, креативни идеи, известна доза добре премислен
риск и много любов към професията.
Това, разбира се, не е лесен и бърз процес. Гурото на маркетинга Филип
Котлър предупреждава за възможен „външен натиск върху организацията“ и
промяна на вече приетата стратегия „отгоре“, конфликтни ситуации и сблъсъци на мнения поради „ограничените познания на другите за същността на маркетинга“, отпор и несъгласие, но в това се крие и основното предизвикателство.
Да убедиш и ангажираш ръководството, да намериш повече сподвижници за
„новия начин на мислене“, да видиш добрите резултати.
А добрите резултати са налице:
Националният исторически музей има изграден положителен обществен
образ и се радва на признанието на своите публики; притежава богата база
данни от спомоществователи и постоянни дарителски постъпления; осъществява добро взаимодействие с бизнес средите и непрекъснато разширява своите
партньори; има налични постъпления от отдадени площи под наем и реализацията на платени престижни събития; неговите специалисти и експерти са
търсени консултанти за осъществяването на разнообразни изложби в страната и в чужбина; за консервационно-реставраторска дейност; при изпълнението на пространствено-художествено оформление на музейни експозиции;
за експертни оценки. Музеят успешно участва в международни проекти; има
спечелена вярна и активна публика; печели нови приятели.
Мога да продължа… и това няма да е хвалба – това е маркетинг. Хората
трябва да знаят какво правите, как и за кого го правите, срещу какво усилие и
цена. Своевременно да бъдат информирани за резултатите от вашата дейност
и запознати с бъдещите ви планове. В крайна сметка „маркетингът е игра, от
която се учиш. Вземаш решение. Наблюдаваш резултатите. Учиш се от резултатите. След това взимаш по‑добри решения“.23
Дали да „поиграем“ – това зависи само и единствено от нас.
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СЪВРЕМЕНЕН МУЗЕЕН МЕНИДЖМЪНТ
В КОНТЕКСТА НА WEB 2.0 И WEB 3.0.
ПРИНЦИПИ, ИЗИСКВАНИЯ И ДОБРИ ПРАКТИКИ
Калина Сотирова
SAVREMENEN MUZEEN MENIDZHMANT V KONTEKSTA NA
WEB 2.0 I WEB 3.0. PRINTSIPI, IZISKVANIYA I DOBRI PRAKTIKI
CONTEMPORARY MUSEUM MANAGEMENT IN WEB2.0 AND
WEB 3.0. PRINCIPLES, REQUIREMENTS AND GOOD PRACTICES
Kalina Sotirova
Abstract. Digital cultural heritage and all its elements (standards, policy, legislation, access, preservation,
re-use) requires interdisciplinary approach and multimodal expertise. Digital Humanities and Heritage Studies are
new research disciplines, which explore this complexity. The paper focuses on digital cultural heritage as crucial
part of contemporary museum management. Our main topic is museum business model WEB 2.0 and WEB 3.0.
This model is used in big European museums ever since it lies in the core of Europe 2020 strategy. The goal of museum business model 2.0 / 3.0 is making the virtual „face“ of the (Bulgarian) museum unique through the right use of
economical principles and technological standards of social web (FlickR, YouTUBE) and semantic web (RDF, OWL,
LOD). The development of the three phases of the WWW is explained, and their reflection in the three life modes
of the museum: on site, online and mobile. Case studies are based on the good practices of British museum and
Smithsonian. The keys for successful museum management today are three: His majesty The Curator, His majesty
The Standard and His Majesty the User.

Съвременният музеен мениджмънт налага икономическата терминология
на бизнес моделите в културния сектор. Фокусът на статията е поставен върху бизнес модела на музея „WEB 2.0 и WEB 3.0“ във вида и формàта, в които
се практикува в големите музеи на Европа. Този модел отразява нарасналите
изисквания на потребителя към онлайн присъствието на музея. Българският
музей днес не може и не трябва да разчита за дигитализация и онлайн представяне на колекциите си (само) на държавата. Подобно твърдение може да
изглежда трудно, като се имат предвид липсващата национална стратегия за
дигитализация, застаряващата гилдия1 и ограниченията в технологичната инфраструктура. Промяната на статуквото обаче е крайно наложителна, защото
е ключов фактор за грамотното популяризиране на националното културно
наследство. Затова настоящата статия се фокусира на възможния в нашите условия музеен мениджмънт, като поставя акцент върху виртуалното лице на
музея, т. е. представянето на институцията и нейните колекции в Интернет със
средствата на семантичната мрежа.
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Бизнес моделът2 е ново и рядко явление в българския музеен живот. Той е
резултат от гъвкавата симбиоза на националната културна политика и политиката на културната институция. Двете са еднакво важни, но успехът в трудни
условия като нашите зависи основно от музея – неговото желание за промяна
и наличието на управленска визия, съобразена с технологичните и пазарни изисквания на 21 век.
Основната цел на бизнес модел WEB 2.0/ 3.0 е създаването и следването на
съобразени със средата дейности, правила, процедури и срокове, които добре
да ситуират институцията и колекциите £ както онлайн, така и офлайн. Той е
неразривно свързан с Европейската стратегия 20203.
Понастоящем в България напреднали в дигитализацията и виртуалното
експониране на своите колекции са единствено Държавният архив и библиотеките. Но дори при тях предстоят важни промени, които да осигурят дългосрочност на резултатите. В началото на дигитализацията, ок. 2004 г., тези организации бяха в състоянието, в което днес, десет години след това, са музеите и
галериите – не познават стандартите, чакат културни политики и обещавания с
десетилетия „общ музеен софтуер“. И все още чакат, но някои от тях, като РИМ
Варна и РИМ Русе – чакат активно. Все още липсват цялостна държавна културна политика и реална финансова и логистична подкрепа за дигитализация,
която да следва утвърдени стандарти. За щастие в контекста на електронното
правителство се работи за законодателни и административни промени в областта на регулирането на дигитализацията и дългосрочното съхранение на
библиотечните и музейните фондове, както и правната им защита в дигитална
среда. През 2012 г. беше създаден Експертен съвет по дигитализация4, с представители от музейната общност.

Глобалната мрежа и съвременният музей
Как Интернет може бъде от полза на съвременния музей? От създаването
си през 70‑те години досега глобалната мрежа минава през три етапа – мрежа
на публикувани ресурси (WEB 1.0), мрежа на споделени ресурси (WEB 2.0) и
мрежа на публикувани, споделени и свързани семантично ресурси (WEB 3.0).5
Това развитие повишава изискванията за представянето в мрежата на целия
сектор „културно наследство“ – библиотеки, архиви, музеи, галерии. Налага се
те да променят динамично вида и качеството на своето Интернет присъствие.
Дигиталният музеен артефакт може да бъде както дигитално копие на физически съществуващ експонат, така и аудио / видео материал, изследователски труд
или т. нар. обект-за-обучение (learning object6), който съчетава всички гореизброени. За всеки отделен тип са нужни различни стандарти на представяне,
защита и разпространение.
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WEB 1.0
WEB 2.0
Предимно за четене в Предимно за четене и замрежата
пис в мрежата
Сайт на музея
Двуезичен, с виртуални
галерии и свободен достъп

WEB 3.0
Преносима персонална
мрежа
Семантични
връзки
между понятията, обектите, имената, споменати в сайта
Фокус върху компаниите Фокус върху обществото Фокус върху личността
Притежаване на съдър- Споделяне на съдържа- Динамично
съдържажание: Britannica online ние: Уикипедия, FlickR, ние: Семантичен уеб и
Home pages
YouTUBE, и др.
lifestream
Фиг. 1. Развитието на глобалната мрежа WWW

От Web 1.0 през Web 2.0 към Web 3.0
Социалната мрежа (WEB 2.0 и нейните приложения като Уикипедия,
Фейсбук и др.), която се развива от 90‑те години до днес, включи в представянето на музея негово величество Потребителя. Неговият глас, генерираното
от него съдържание придобиват все по‑голямо значение. Животът на музея
се пренася във Фейсбук. По този начин се привлича младата аудитория. Добър пример за силата и влиянието на социалната мрежа е развитието на видео
канала YouTUBE и галерията FlickR, които се използват масово от големите
европейските музеи. За американските културни институции пък те са основен комуникационен канал, редом с Facebook, Twitter и под. Особено важна
при използването на социалните мрежи в полза на музея е ролята на куратора,
на музейния специалист. Негова задача е да представя атрактивно предстоящи
събития, да опише вярно и качествено контекста на представените колекции,
за да не се получават недоразумения като твърдението, че книгата на братя Миладинови, публикувана на сайта на Европеана, е писана на „македонски език“.
Между приложенията на социалната мрежа ще се спрем на FlickR. FlickR е
най-голямата виртуална галерия със свободен достъп за всички, създадена от
Yahoo. Той представлява платформа с интерфейс на осем езика, създадена специално за качване на дигитални изображения, създаване на виртуални галерии
и реклама. Използва се от милиони професионални и непрофесионални фотографи, от различни професионални организации и медии. Към 2014 г. FlickR
дава достъп до повече от пет милиарда фотографии и предлага професионално
членство на всеки срещу $ 24. Обикновеното безплатно членство предлага един
терабайт „място“ за фотографии и видео, което е напълно достатъчно дори за
организации. За уреждане на правата върху изображенията на музеите и в сътрудничество с музейни специалисти от Конгресната библиотека на САЩ и
музея Smithsonian, бяха създадени т. нар. FlickR Commons. Няма български музей, който да е регистриран във FlickR, но има групи като „Cultural Heritage of
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Bulgaria“, „Bulgarian Landscape“, Monasteries and Churches of Bulgaria“, „Bulgarian
Art“ и отделни потребители със снимки на музейни експонати. За съжаление
обаче, хилядите хаотично „подредени“ фотографии, вкл. от български музеи,
не ползват музеите. Изводът е, че рекламна музейна индустрия у нас все още не
е оценила предимството на мощното безплатно средство FlickR и други подобни приложения на социалната мрежа.
Семантичната мрежа, днешният етап от развитие на мрежата, естествено
допълва социалната. Новите принципи и алгоритми за индексиране и структуриране на данни (Resource Description Framework7, Ontology Web Language8,
Linked Open Data9 и др.) правят бързо откриваеми музейните колекции. Но
само тези от тях, които са част от онтологии10 и / или включват поне набор от
метаданни (данни за данните11). Тези метаданни се „прихващат“ и индексират
от търсещите машини с вградена семантика като Goоgle. Принципите на семантичното „търсене“ в Интернет са сходни с начина, по който работи нашият
мозък, така че машинно генерираните резултати се доближават до очаквания
от човека резултат12.
Пример. Ако през 80‑те години при търсене в мрежата с ключова дума
„shumen“ търсещите машини показваха резултати, свързани със сайтове на английски език, където се споменава тази дума, а през 90‑те се добавиха и сайтове
на български, заедно с мнения на хора от социалните мрежи Facebook, Twitter
и под., то от април 2014 г., когато Google започна да ползва „граф-на-знанието“
Hummingbird, резултатите за пръв път представят информация, която е свързана не хаотично, а семантично. Виж резултата в долната картинка:

Фиг. 2. При търсене с ключова дума в горната дясна част на браузъра
се вижда структурирана и семантично свързана информация
При търсене на „РИМ Шумен“ обаче, в семантичното „каре“ излизат само
интернет адресът и пощенският адрес на музея. Защо? На сайта на музея, кой-

668

Калина Сотирова

то е само на български, четем: „Регионалният исторически музей е основан
през 1857 година… Фондовете му съхраняват над 150 000 движими паметника
на културата от халколита до наши дни, от които 15 000 са показани… Музеят
има библиотека с над 25 000 единици научна литература и периодични издания.“ Цялата тази информация обаче не е представена във вид, четим за „машините“, следователно не се индексира като семантика. Това е така по няколко
причини. Едната е, че сайтът не ползва СЕО оптимизация и подходящи метаданни. Оптимизацията за търсещи машини, метаданните и други технологични средства биха помогнали почти безплатно да се популяризира сайтът на
този и на всеки друг български музей.
Изводът, който следва да се направи, е, че дигиталното културно наследство, като пряк резултат от дигитализацията, изисква интердисциплинарен
подход и многостранна експертиза. Това е така не само защото включва политики, правна регламентация и технологии, но и поради комплексния характер
на самото понятие „дигитално културно наследство“. Като такова то е обект за
изследване и университетски анализ от новосъздадените гранични дисциплини – „дигитална хуманитаристика“ (Digital Humanities) и „Наука за наследството“ (Heritage Studies).

Музеят в града, в мрежата и в мобилния телефон
В контекста на казаното по‑горе за комплексния характер на Интернет
представянето на един музей, може да се направи заключението, че музеят днес
е разпределена мрежа от възли, с три форми съществуване: на място, в WWW
и в мобилните мрежи. Целта на музея и в трите си проявления е да създава
(1) качествено съдържание, (2) преживявания и (3) услуги, които да достигат
посетителите, когато и в който и да е възел на мрежата да попаднат13. Технологиите могат само да помогнат и улеснят процеса, но екипът, хората от музея
са ключовият фактор, който може да придаде „живот“, логика, атрактивност и
смисъл.
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Това, което обединява трите форми, е съдържанието на термина „достъп“ – достъп до съдържание, достъп до услуги, достъп до куратор (виртуален
и реален), достъп до колекции с възможност за търсене и създаване на „моя
колекция“, достъп до обратната връзка, оставена от друг посетител и др.14
Фактът, че у нас дигитализацията е в начален или средно напреднал етап,
има и своите плюсове. Основният плюс е, че различните видове достъп, описани по‑горе, могат да се предвидят процедурно и финансово в самото начало
на дигитализацията, когато се определят етапите, сроковете и екипите. Добрите европейски и някои родни практики показват, че ако това не се направи
в началото, следва неизбежна загуба на време и финансов ресурс. Например
при (1) заснемането на обекта, към изображението се въвеждат необходимите
(2) метаданни ръчно и се създава (3) електронният му паспорт. Електронният
паспорт може да бъде част от съществуващ (е) каталог. Възможно най-опростеният, нежелателен, но възможен вариант, при липса на друга алтернатива,
е към висококачественото изображение „да се прикрепи“ електронна таблица
(MS Excel / MS Word), където кураторът е въвел всички полета от хартиения
паспорт на два езика – български и английски. Това ще е добра основа за бъдещ електронен каталог. Освен това ще улесни събирането на информация за
създаването на онлайн галерия на сайта на музея. Най-важното в този процес са стандартите. Те са особено важни, когато говорим за дигитализация и
виртуално експониране на музейни колекции с технологиите на семантичната
мрежа – стандарти за метаданни, стандарти за структурирано описание, стандарти за съхранение (storage), стандарти за каталогизиране.

Видове употреби на дигиталните артефакти
Към април 2014 в Европеана15 България е представена с институционално само с Варненската регионална библиотека. Чрез десетките под-проекти на
Европеана, в които има и други български партньори, на портала се появяват
и музейни обекти. Основна причина освен гореизброените се явява условието
на Европеана за агрегиране на съдържание. То е свързано с факта, че Европеана не притежава, а само препраща потребителя към сайтовете на европейските
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културни институции, където правата за ползване и достъп трябва да са изрично указани и уредени. На портала се публикуват само „иконки“ (thumbnail)
с кратко описание, а по‑голямо изображение и подробно описание трябва да
има на сайта на музея, в чийто фонд е този артефакт. По-малко от половината
български музеи имат сайтове.
Българските музеи не напредват с онлайн експонирането на своите колекции по причина, че не са запознати с видовете документална и най-вече софтуерна защита на дигиталните изображения при различните видове употреби. Поради това музейните сайтове, където има такива, изобилстват с дълги
текстови описания, които отегчават повечето потребители и ги отдалечават от
желанието за посещение на живо. Поради тази и още няколко други причини
пред музеите у нас рядко се виждат опашки за билети.
Употребите на дигиталните изображения могат да бъдат некомерсиални / комерсиални, вътрешни (за целите на попълването на електронен каталог,
за изследователска дейност) / външни (за сайта на музея, за мобилно приложение и за всяка друга електронна или печатна цел). Независимо от вида употреба обаче, правата за публикуване, разпространение и всички други видове
права върху дигиталното изображение трябва да бъдат защитени документално и… дигитално (воден знак и / или други видове софтуерна защита). За пореден път се проявява нуждата от интердисциплинарен подход за решаването
на тази задача.

Вместо заключение. Кураторът днес
Особено важна в този процес е ролята на експерта, на куратора в музея.
Технологията е мощно средство за генериране на нови публики и аудитории
само когато е в ръката на куратор-експерт. Това е основното предизвикателство пред библиотеките и музеите у нас днес. Новата роля на куратора е найдобре описана от… куратора Нанси Проктър от музея Смитсониън:
• Кураторът днес ни вдъхновява със своята страст
• Той идентифицира, изследва и съхранява нашите културни съкровища
• Той разказва история, прави съотносими тези съкровища с живота
днес
• Той ни помага да виждаме, четем и мислим критично
• Той ръководи разговора от „ние, кураторите говорим“ към „ние помагаме на теб да говориш“.
А Н. Стимлер добавя: „Кураторите са най-доверените експерти в областта
на изкуството, чието акумулирано с времето знание, умение за критично мислене и естетически наблюдения дефинират значението и стойността на изкуството днес“16.
Това е кураторът на бъдещето. Нека заедно го направим в настоящето на
българската музейна общност днес.

Съвременен музеен мениджмънт в контекста на WEB 2.0 и WEB 3.0.
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МУЗЕЯТ – МЕЖДУ ТРАДИЦИИТЕ И КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ
Вяра Белева
MUZEYAT – MEZHDU TRADITSIITE I KULTURNIYA TURIZAM
MUSEUMS – AMONG TRADITIONS AND CULTURAL TOURISM
Vyara Beleva
Abstract. Recently, the development of tourism has been identified as a major source of social and cultural
change. It is believed that it has the power to both damage and preserve the culture. What are the changes that
occur as a result from the development of tourism and can we determine unambiguously whether they are positive
or negative for the local community? In many occasions it is hard to define which are the positive and which are
the negative effects because the social and economical development can be contrary to the preservation of the
cultural and historical heritage, traditions and culture. Conflicts of opinion can arise between the local community
and external firms and organizations related to tourism, as they have different interests. It is important to clarify
the priorities for the local community and to maintain a balance where the tourism leaves traces- in the society,
economy, culture and nature.
The fact is that the cultural and historical heritage in the country is highly concentrated primarily within
specific areas where a big variety of the tourist product is traditionally offered. This is motivated from the necessity
of tourists to enrich and expand their general and specific culture.
Conservation and preservation of the cultural and historical heritage in an appropriate cultural and natural
environment is just one of the conditions for the development of the cultural tourism. Without public support and
understanding from the local communities, without the partnership of the cultural and tourism organizations and
associations, the cultural heritage in many Bulgarian cities will remain a beautiful virtual image without any cover
or life.

Ние трябва да запазим много звена, свързващи ни с миналото,
но също така сме длъжни да се измъкнем от плена на традициите
навсякъде, където те препятстват движението ни напред.
Джавахарлал Неру
Туризмът е феномен, който се превръща в неотменима част от начина
на живот. Туризмът е и бизнес, който може да бъде средство за повишаване
качеството на икономическия, социокултурния и екологичния аспект от живота на хората. Основният въпрос е да се разработи и реализира стратегия,
водеща до неговото успешно, устойчивo развитие. Стратегия, която да носи
дългосрочни ползи, без да се вреди на природната и антропогенната среда в
дестинацията.
Интересът към културното богатство на един народ е сред основните стимули за развитието на туризма. Средите с памет все по‑трайно ще привличат
хора, дейности и инвестиции. В епохата на глобализация и невиждана мобил672
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ност именно те, при равни икономически условия, ще определят избора на дестинация. Значителен е
броят на населените места и територии, които имат статут на културни, етноложки, архитектурни и
археоложки резервати. Все по‑често днес се създават пространства,
които са своеобразни резервати на
културното наследство. Те предлагат очакваната културна различност, едно идеализирано минало,
създават и нови, специално изградени атракции като начини за привличане на туристите.
Културният туризъм отразява взаимоотношението между
културното наследство и туризма,
както и факта, че културното и природното наследство, заедно с разнообразната жива култура, притежават изключителна туристическа привлекателност.
Може да се приеме, че тази симбиоза „култура – туризъм“ е поделена между
двата специфични вида туризъм: културен и екотуризъм, които най-често
имат общо поле на действие – в природните територии, богати на културно
наследство. И двата вида туризъм се стремят да постигнат резултат на устойчиво развитие, като не само използват, но и опазват автентичността на своите
специфични и най-често невъзвратими ресурси. Въпросите, свързани с това
как съхраняваме културното наследство и околната среда, са част от проблемите, които десетки български градове решават в желанието си да бъдат част
от европейското културно многообразие. Факт е, че културно-историческото
наследство у нас е силно концентрирано главно на територията на определени
региони, където известните градове винаги са разполагали с реални шансове за
развитие на културен туризъм и традиционно предлагат голямо разнообразие
на туристическия продукт.
Кои са градовете, които заемат важно място в българската национална история и имат запазено културно-историческо наследство като необходим потенциал за развитие на културния туризъм? Кои са градовете, съхранили ценни паметници на културата с национално значение? Кои са градовете, в които
културното наследство се популяризира чрез културни събития и автентични
атракции? Как тези градове са запазили и съхранили до днес легендите, фолклора, обичаите, характерни за региона? Урбанизацията и глобализацията неизбежно оказват влияние, културното наследство се променя – архитектурата,
градоустройството, транспортът и като цяло визията на всяко населено място.
Почти всеки град има своята запазена стара част, своята старинна улица, където историята и културата връщат посетителите назад към миналото. Архитек-
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турата, монументалното изкуство, културните събития като цяло определят
уникалността на дадено място. Привидно еднакви, тези места са ясно разпознаваеми за хората, които ги избират за живот, работа и пътуване. Kултурното
наследство създава неповторимата атмосфера и легендите, които привличат
туристите. To обозначава един град и може да помогне за неговата известност.
Доказателство за това как се съхранява миналото и как се популяризира
културното наследство на България са някои успешни български примери,
между които и Трявна. Трявна е феноменален град – град, в който всяка стъпка измерва времето от Възраждането до новата и най-новата история. В този
град всеки може да усети атмосферата на българското. Това е град, който има
вековни традиции в създаването и поддържането на важни културни и духовни практики. Тревненската художествена школа, възникнала на предела между
17 и 18 век, има принос във формирането на българското културно пространство. Този град, известен със своята история, традиции и постоянство в усилията да ги съхрани и опази във време на урбанизация и модернизация, днес е
в основата на културния туризъм. Десетилетия назад във времето културното
наследство на Трявна е привличало водещи историци, етнографи, фолклористи, писатели, които са го изследвали, изучавали и записвали. Неговото популяризиране в страната и зад граница залага на реални културни традиции, на
образовани и квалифицирани специалисти и музейни работници. Прочутата
Даскалова къща, църквата „Св. Архангел Михаил“, часовниковата кула и кивгиреният мост са само една малка част от запазената марка на града. СМРЗИ
е включен в списъка на 100‑те национални туристически обекта на България
още от създаването на това движение през 1966 г. През 1988 г. музеят е награден с орден „Кирил и Методий“ – II степен по случай 25‑годишнината си. През
2003 г. е отличен със Славейкова награда. За 2005 г., 2006 г. и 2011 г. е носител на
приза на РТА „Стара планина“ – „Най-добър музей в регион Централна Стара
планина“. Това са награди за всички мои колеги, за всички тревненци, които в
продължение на толкова години са работили за развитието и популяризирането на културното наследство и са допринесли за това, да започне да се говори за
Трявна като за една от престижните дестинации за културен туризъм.
Без да е провеждана досега целенасочена подкрепа на културния туризъм,
музеите винаги са сред най-посещаваните от българските и чуждестранните туристи. За това свидетелстват резултатите от направената статистика. За
2010 година туристопотокът, който е преминал през музейните обекти на града, е повече от 62 000 души, за 2011 г. – повече от 59 500 души, за 2012 г. – повече
от 58 600 души, за 2013 г. – повече от 48 800 души, като най-посещаваният обект
e Даскалова къща. Въпреки световната криза спадът на туристопотока е само
2 % до 4 % за година. Сред чуждите туристи най-много са от Германия, Франция, Великобритания, Испания, Белгия, засилва се посещаемостта и от Русия.
От Азия също има туристи. Целта е да се направи така, че туристите не само да
идват в Трявна, но и да остават за по‑дълго време. Балансирайки между автентичност и атракция и в съответствие с очакванията на посетителите, музеят
се стреми да има повече анимация, да има повече динамични и интерактивни
неща, в които посетителят да бъде не бъде само зрител, а и активен участник.
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Със своята богата културна програма, освен през деветте месеца активен сезон,
музеят привлича посетители и през зимните месеци.
Всяка година туризмът в Трявна се надгражда. Неговото бъдеще тук е
именно в реализирането на една концепция за културен и познавателен туризъм. Това е нишата, която може да се използва още много години напред. Тук е
отговорността на музея да допринесе за високото качество на туристическия
продукт. Музеят като културна организация и като туристически обект осъществява дейностите, свързани с издирване, опазване, изучаване и представяне на материалното и нематериалното културно наследство чрез своите постоянни или временни експозиции. Туристическата интерпретация на културното наследство изисква проучване на традиции, обичаи, обреди, празници,
митове и легенди, бит, занаяти и кулинария. Представянето на това наследство
пред публика с разнопосочни интереси е нелека задача и налага търсенето на
атрактивна, но достатъчно убедителна форма. В този смисъл са важни не само
знанията, но и уменията за атрактивно и съобразено с профила на посетителите представяне на експозициите.
Музеите са наследство с огромна стойност, което не бива да се подценява.
Необходимо е да се тръгне от това богатство, да се даде по‑голяма видимост на
вече съществуващите структури, които разполагат с предмети с голяма стойност. Необходимо е да се върви към изграждането на все по‑модерни структури, снабдени с услуги за посетителите, и мултимедийни и информационни
услуги on line. За българската действителност модерните информационни и
дигитални технологии може би звучат като научна фантастика, но това не означава, че не е време да бъдат предприети първите стъпки в модернизирането
и цифровизирането на нашите музеи. Модерните технологии могат да намерят приложение не само при оформлението и представянето на експонатите и изложбите, но и при създаването на приятен и интерактивен престой
във и извън залите на музея. В центъра на град Трявна вече е монтиран LED
дисплей, който предоставя актуална информация за посетителите и гражданите на Трявна, както и три интерактивни киоски, предоставящи информация
за туристическите обекти в града. Нов WEB сайт с интерактивно разглеждане
на музейните и други туристически обекти на територията на община Трявна предоставя допълнителна информация. Посетителите на музейните обекти
имат възможност да получат пълна информация чрез персонални електронни
устройства. Аудио обиколките са едни от най-предпочитаните начини за мобилно преживяване в културните институции. Те са и най-старата форма на
добавена реалност, даваща възможност на посетителите да допълнят зрителната информация, която получават по време на престоя си в музея. Сградата
на музея привлича посетители, които искат да видят културните ценности на
живо, докато неговата онлайн проекция набира друг вид почитатели на културата и изкуството. Пренасянето на част от информацията във виртуалния свят
и употребата на социалните мрежи доведе до създаването и утвърждаването
на значителна онлайн аудитория и за да запази връзката си с публиката, музеят
се обърна към модерните информационни и дигитални технологии.
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Аудио-визуален спектакъл „Звук и светлина“ – Велико Търново
Тенденцията да се ревитализират традициите на една или друга култура
се наблюдава в много страни по целия свят. У нас вече се правят опити рамката да се разчупи въпреки недостига на пари и инерцията. Основната цел
при представяне на културното наследство по нетрадиционен начин е да се
види историята на живо. Класически пример е анимационната програма „Звук
и светлина“, която чрез използване на технически средства, създаващи светлинни и звукови ефекти, засилва атрактивността на културно-историческите
туристически обекти. Началото е поставено във Франция с културно-историческия тур „Замъците на Лоара“. Известни са представленията при Акропола,
Колизея, Китайската стена. Подобни събития се организират и в Египет край
пирамидите в Гиза или край каменните колоси на Рамзес II в долината АбуСимбел. Примерите по света показват, че зрелищните атракции имат своята
аудитория.
От 1985 г. най-известният български спектакъл, свързан с конкретен туристически обект, е спектакълът на крепостта Царевец във Велико Търново. За
разлика от абстрактния спектакъл при Царевец, аудио-визуалният спектакъл
„Легенди от Аладжа манастир“ показва с триизмерна компютърна анимация
цялостен сюжет, завършен разказ, който зрителят преживява емоционално.
Тази година и Габрово се сдоби с нова туристическа атракция – Интерактивен музей на индустрията, който е
първият по рода си в България, базиран на най-модерни технологии,
с ефектна триизмерна прожекция
върху фасадата на сградата. Засега
специалните туристически събития в България са малко и не навсякъде са финансово успешни.
С реализирането на проекта
„Трявна, градът, в който се ражда
красота“, по оперативна програма
„Регионално развитие“ град Тряв-
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на също се сдоби със светлинно-музикално шоу. То пресъздава историята на града
чрез проектиране на различни сюжети
на часовниковата кулата и осветяване на
околните исторически обекти под звуците на драматична музика. Целта на шоуто
е, озарявайки емблематичните сгради на
площада в Трявна, с помощта на 240 прожектора, модерна аудио техника и лазер, да
се вникне в духа на Трявна, в нейната история, от самото създаване, от населването на тази територия, до днес. Може ли някой, гледал „Звук и светлина“, да каже дали
имиджовият или финансовият резултат
от спектакъла е по‑важен за налагането на
града като една от известните туристически дестинации на страната? Потенциалът
на подобни прояви е голям. Аудио-визуалАудио-визуален спектакъл
ните спектакли и различните атракции са
„Звук
и светлина“ – Трявна
част от културния туризъм и освен представи за историята, културата, легендите и
занаятите, те създават и спомени.
Заедно с динамичната промяна на туризма в световен мащаб се променя и
психологията на потребителите. Съвременните туристи пътуват все по‑кратко, избират все по‑изгодни оферти, но срещу парите си търсят познания, автентичност и изживявания. Именно културният туризъм привлича по‑богатите и по‑образованите туристи навсякъде по света. С инвестиции в културния
туризъм държавата, общините и фирмите ще печелят повече и ще привличат
по‑платежоспособни клиенти. Светът не само инвестира в променящия се туризъм, светът знае, че атракциите, спектаклите, фестивалите винаги привличат повече туристи и съответно – повече приходи. Но що се отнася до инвестициите у нас, бизнесът в момента не осъзнава достатъчно какви възможности за
допълнителни приходи дават специалните събития. А без държавна подкрепа
или бизнес инвестиции дори френската легенда Жан Мишел Жар не би могъл да организира световноизвестните си спектакли в нестандартна среда – в
Забранения град в Пекин, в Московския университет или в пустинята Сахара. Спонсорите от бизнес средите оценяват атрактивните му концерти, където
грандиозните лазерни прожекции, музиката, архитектурата и фойерверките
привличат огромни публики.
През последните години развитието на туризма се посочва като основен
източник на социална и културна промяна за много общества. Тъй като туризмът е най-динамично развиващата се индустрия, широко прието е разбирането, че от една страна, той притежава силата да нанася щети върху културата
или да запазва културните традиции, от друга. Кои са промените, които на-
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стъпват в следствие от развитието на туризма и можем ли да определим еднозначно дали те са положителни или отрицателни? В много случаи е трудно да се
определи кои са „отрицателните“ и кои – „положителните“ ефекти, тъй като
социално-икономическото развитие може да бъде в противоречие с опазването на културните традиции или природата. Има опасност от загуба на национална идентичност – бит, занаяти, фолклор, традиции, обичаи, профанизация
на културата, деградация на антропогенните ресурси, привнесени модели на
поведение и елементи на чужди култури. Резултатът е неустойчиво развитие,
което в областта на културата би било и фатално, поради невъзстановимостта
на културните ценности. Въпреки това потенциалните отрицателни и положителни ефекти могат да се вземат под внимание при управлението на туризма в
дадена дестинация и да бъдат контролирани. Важно е да бъдат изяснени приоритетите за местната общност и да се запази балансът там, където туризмът
оставя следи – в обществото, икономиката, културата и природата. Все повече
се говори и за „отговорен туризъм“, който цели да намали отрицателните въздействия и да засили положителните.
„За да се унищожи една цивилизация, не е нужно насилие. Всяка цивилизация умира от безразличието към уникалните ценности, които са я създали.“
Николас Гомес Давила.
Управлението на културния туризъм би следвало да е функция от опазването и управлението на културното наследство. Като всяка малка страна,
България има силни чувства към историята си. Да си припомним инициативата „1300 години България“, която в края на 70‑те и началото на 80‑те години
превърна българската култура, архитектура и археология в една тотална историческа епопея, за да подчертае могъщите и горди корени на българската
държава. Правеха се реконструкции, допълнения и възстановки на останките
на Царевец, Шуменската крепост, Плиска, и т. н., художествено украсени, но
със смислен детайл, с подбрани материали и с добра историческа обосновка.
Днес все по‑големите контрасти в съхраняването и опазването на културното
наследство, все по‑конфликтните гледни точки към разбирането и представянето на паметниците на културата са част от големия дебат за автентичността и
художествените качества на културните обекти. Защо се получава така, че благородни в същността си инициативи за възстановяване на важни културно-исторически обекти са изпълнени лошо, набързо и със съмнителна концепция?
Просто се добавят нови неща с лоша архитектура и детайл, а крайните резултати са тотално разочарование за голяма част от хората. Проблемът е по‑скоро
естетически, но няма как да се регламентира кое е хубаво и кое не. Колкото
по‑големи са мащабите и обемите – толкова по‑атрактивно, съответно туристите са повече. Но не бива да се прекалява. На посетителя трябва да му е ясно
кое е автентично, кое е надградено и кое няма нищо общо с оригинала. Трудността да се измислят адекватни решения и невъзможността необмислените да
се променят в процеса на реализация довежда до бутафорни и евтини ефекти,
които ще предадем на следващите поколения. Тоталният дисонанс на някои
проекти с околната среда и грубата човешка намеса в природата и историята
не са смешни, а тъжни.
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Затова при приемането и реализацията на стратегия за устойчиво развитие на културния туризъм Министерството на културата и неговите структури
следва не само да запазят, но и да разширят своите функции по туристическата интерпретация на културното наследство – създаването, промоцията и
реализацията на културни туристически продукти; контролът по опазването
на културните ценности – туристически обекти; финансиране и проектно и
инвестиционно подпомагане; научно обслужване и международно сътрудничество. Би трябвало да се преосмислят и разширят ролята и функциите на
музеите в управлението на културния туризъм. Необходимо е да се гарантира
опазването на историческото, художественото, археологическото и етнодемоантропологическото наследство, присъстващо в музеите, както и да се осигури
неговата валоризация и най-подходящо ползване. Неговото съхранение и запазване в подходяща културна и природна среда е само част от условията, за да
говорим за развитие на културен туризъм. Без държавна подкрепа и разбиране
от местните общности, без партньорството на културните и туристическите
организации и сдружения, културното наследство в много български градове
ще остане красив визуален образ без покритие и живот.
Остава ни надеждата, че една нова стратегия ще гарантира устойчивото
развитие на културния туризъм и опазването на културното наследство, а сегашните и бъдещите управленски екипи ще имат желанието и постоянството
да я направят ефективна и действаща, за да бъде нашето бъдеще по‑добро от
нашето минало.1
БЕЛЕЖКИ
1 Стратегически план за развитието на културния туризъм в България. Документът
е приет с Протокол № 40.8 на Министерския съвет от 14.10.2009 г.; Станка Янева. Културно наследство и туризъм. За конструирането на етнографските комплекси, Етнографски
институт с музей – БАН, София; Людмила Бързанова Културно историческо наследство
на България – предпоставка за развитието на културен туризъм, Национален институт по
туризъм; Трети черноморски туристически форум „Културният туризъм – бъдещето на
България“ – изводи и препоръки, Варна, 2010 г. [Strategicheski plan za razvitieto na kulturniya
turizam v Bulgaria. Dokumentat e priet s Protokol № 40.8 na Ministerskiya savet ot 14.10.2009;
Stanka Yaneva. Kulturno nasledstvo i turizam. Za konstruiraneto na etnografskite kompleksi, Etnografski institut s muzey – BAN, Sofia; Lyudmila Barzanova. Kulturno istorichesko nasledstvo
na Bulgaria – predpostavka za razvitieto na kulturen turizam, Natsionalen institut po turizam;
Treti chernomorski turisticheski forum „Kulturniyat turizam – badeshteto na Bulgaria“ – izvodi i
preporaki, Varna, 2010 g.]
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МУЗЕЙНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ КАТО ЧАСТ ОТ ТУРИСТИЧЕСКИЯ
ПРОДУКТ В КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ – СЕЗОННОСТ, ДИНАМИКА
И УСТОЙЧИВОСТ
Даниел Руменов
Милен Пенерлиев
MUZEYNITE EKSPOZITSII KATO CHAST OT TURISTICHESKIYA
PRODUKT V KULTURNIYA TURIZAM – SEZONNOST, DINAMIKA
I USTOYCHIVOST
MUSEUM EXPOSITIONS AS PART OF THE TOURISM PRODUCT
IN THE CULTURAL TOURISM – SEASONALITY, DYNAMICS AND
SUSTAINABILITY
Daniel Rumenov
Milen Penerliev
Abstract. The report examines analytically some of the regularities in museum expositions in the Regional
Historical Museum – Shumen in the last year. Through implementation and analysis of separate parameters is
defined the life cycle of the tourism product in the museum as part of the cultural tourism. Its dynamics and sustainability in the context of the life cycle and its influence on the attendance are also defined. Certain guidelines for
a future profitable planning and management of the museum expositions are given in the categories time, duration, dynamics, etc. All aspects of this process are examined as part of the cultural-cognitive tourism. The authors
consider that the museum as an institution is its essential element.

Обект на анализ в настоящия материал са гостуващите изложби в РИМ –
Шумен с няколко присъщи за тях индикатори. Използвани са такива като:
брой посетители (общо и по периоди), както време и сезонност на експониране. Авторите считат, че това е основен белег за успеха на една изложба. Броят
посетители е най-важният индикатор за това.
Основната цел на анализа е търсене на закономерности и причинно-следствени връзки между отделните изложби; между тях и времето (във всичките
му измерения); между тях и основните теоретични постановки в материята на
културния туризъм. Последното ще даде основания на авторите да изградят
своя концепция за жизнения цикъл, динамичността и атрактивността на подобни културно-познавателни туристически ресурси. Всъщност тук разглеждаме изложбите единствено от гледната точка на ресурса за културен туризъм.
Така, както би следвало да бъде, за да имат те добавена стойност както в систе680
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мата на музейното дело, така и в развитието на стопанския туризъм по населени места, а така също и от гледна точка на регионалното развитие.

Анализ на данните
Обект на анализ са изложбите „Рогозенско съкровище“, „Сюжети от Египет“, „Долината на тракийските владетели“, „Боровско съкровище“ (с „Монетите от Деултум“). Общото им времетраене на експонирането в РИМ – Шумен
е от 5 юни, 2013, до 3 март, 2014 година. В този период няма времево припокриване на посочените изложби. Единствено гостуващата такава „Монетите
от Деултум“ се експонира в обща зала заедно с Боровското съкровище, и то
след 20 февруари, 2014 г. Това уточнение е важно от гледна точка на взаимното
влияние на отделните изложби. Т. е., тук се елиминира фактът една изложба да
има кумулативен ефект за друга, поради едновременно излагане за посетители.
Използваните данни са по брой продадени входни билети и са представителни
за това изследване.
Анализираните изложби са посетени от 3155 гости за целия период на експониране. Гостуващата изложба „Монетите от Деултум“ продължава и в момента. Това прави около 40 – 45 % от общия брой на посетителите в централната
сграда на РИМ – Шумен за периода юни 2013 – февруари 2014 г. Средният престой на една изложба е 65 дни (не се вкл. Боровското съкровище, чието гостуване продължава и в момента). Анализът по месеци е показан в таблица 1.
Таблица 1.
Сравнителни данни за посещаемостта на гостуващите изложби
в РИМ – Шумен за периода юни, 2013 / февруари, 2014 г.
Изложба
Рогозенско съкровище
Сюжети от Египет
Долината на тракийските владетели

месеци (2013 – 2014) / (бр. посетители)
юни юли авг. септ. окт. ноем. дек.
659
475
179
210
453
219
154
270
111

Общо
(бр.)
1313
882
119
654

ян.

Изт. РИМ – Шумен
Сравнителният анализ на таблица 1 всъщност следва да започне от тематиката на изложбите. Те, всички, са в периода на Античността, а материалите
са открити с методите на археологията. Това ги прави още по‑сравними и анализът им ще бъде по‑обоснован. Ако ги разглеждаме като ресурс за културен
туризъм, а така също и като част от общия продукт на този вид алтернативен
туризъм, следва да посочим, че общият брой посетители е важен, но в контекста на допълнителни критерии при анализа им. Сравнимостта от гледна точка
на този параметър следва да се разглежда като част от управлението на жизнения цикъл на продукта. И в този смисъл сезонността е важна негова присъща
характеристика. При географското разположение на Шумен, с влияние на се-
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зонността в посещаемостта на туристите от гледна точка на близостта до морските ни курорти, таблица 1 ни дава някои важни особености: Рогозенското
съкровище гостува 68 дни, а за този период привлича над 1300 посетители. Изложено е през летните месеци и вероятно по тази причина е привляко 50% повече посетители спрямо изложбата „Долината на тракийските царе“ (654 души
за 75 дни). Последната е изложена през зимните месеци. Междинно положение
заема изложбата „Сюжети от Египет“, включваща в по‑голямото си времетраене есенните месеци. Това ясно посочва и първия основен извод от гледна точка
на динамиката на туристическия продукт:
• сезонната динамика на подобен тип изложби показва силен летен се‑
зон, междинен есенен и по‑слаб зимен
Тук обаче трябва да се вземе предвид и известността на подобен вид временни експозиции – популярността на Рогозенското съкровище е огромна. Самото му представяне, в който и да е музей, предполага висока посещаемост. От
друга страна, „Сюжети от Египет“ е новосъздадена изложба (събрана по този
начин за първи път и от различни музеи в страната) и е напълно нормално да
води след себе си поток от посетители, така, както това се случва при изложби
и експонати, известни много преди да бъдат изложени. В тази връзка, може би
разменени във времето, двете посочени експозиции биха довели до още по‑висок резултат на посещаемост, но това са причини, които зависят и от договарящите се музеи – изложби на други места в силните летни месеци, отсъствие
на хора, занимаващи се с определения период от историята, финансиране и
др. Тук можем само за сведение да споменем, че „Сюжети от Египет“ гостува в
РИМ – Търговище, а в момента – в Изложбени зали на Хан „Хаджи Николи“
във Велико Търново и резултатите са впечатляващи. Фактите потвърждават, че
изложба, вече популярна и добре организирана, носи след себе си посещаемост
със съответните приходи и за други географски региони.
Последващият анализ на динамиката следва да включи някои сравнителни
характеристики на общия туристически поток за общината / областта и влиянието им от географското разположение на нашия град.
Близостта на града ни до големите морски курорти по Северното черноморско крайбрежие го прави атрактивен за еднодневни туристически турове
през летните месеци от морски туристи. Това прави местния ни туризъм с изразен сезонен характер. По данни на местните туроператорски фирми най-силни
са месеците юли и август. Това дава определена яснота относно броя посетители на изложбата „Рогозенско съкровище“ в прериода юни-август, 2013 година.
Посещаемостта £ е в унисон с общата тенденция за сезона.
Разглеждането на посещаемостта на изложбите по месеци изисква някои
уточнения. Подобен анализ дава в общ план яснота за жизнения цикъл на този
туристически продукт – гостуващите изложби в РИМ-Шумен. Отчетността
на посещаемостта и приходите от туристическия отрасъл също така става по
месеци. В този контекст, макар и не най-важен, това ще е основен маркер за
отчитане на изложбите като успешни или не, за анализ на правилния избор на

Музейните експозиции като част от туристическия продукт в...

683

времетраенето им, за сравнимостта на жизнения цикъл с този от общоприетите теоретични постановки в туризма и т. н.
Подложените на анализ гостуващи изложби имат някои особености, отнасящи се до времето на експонирането им. От общото време на гостуването
им „Рогозенско съкровище“ и „Сюжети от Египет“ имат само по един „пълен“
календарен месец за посещения. Първата – през месец юли, 2013, а втората –
месец септември, 2013 г. Изложбата „Долината на тракийските царе“ гостува
по‑продължително време и е изложена два пълни календарни месеца: ноевмри
и декември, 2013 г. Стартирането на изложбите не в началото на съответния месец, а така също и приключването им не в края на месеца зависят от странични
фактори. Тук това създава затруднения в анализа, тъй като не дава възможност
за сравнение между отделните месеци на гостуване на една и съща изложба.
Напр. изложбата „Сюжети от Египет“ стартира на 22 август, 2013 г. и приключва на 14 октомври същата година. За да преодолеем това затруднение, можем
да екстраполираме във времето (в рамките на съответния месец) данните за
броя посетители за ограничения период на действие на изложбата (напр. само
седмица, 10 дни и т. н.). Тогава ще отбележим следния резултат (табл. 2).
Таблица 2.
Сравнителни и екстраполирани данни за посещаемостта на гостуващите
изложби в РИМ – Шумен за периода юни, 2013 / февруари, 2014 г.
Изложба
Рогозенско съкровище
Сюжети от Египет
Долината на тракийските владетели

юни
659

месеци (2013 – 2014) / (бр. посетители)
юли
авг. септ. окт. ноем. дек.
448
475
840
453
438
462
270
111

ян.

238

Заб. Подчертаните стойности са прогнозни, получени на база реален брой посетители, екстраполирани във времето

Така нормирани, получените резултати за общата посещаемост по месеци следва да се използват със съответната условност. Те следват тенденциите в
краткото време на експониране на изложбите в рамките на месеца, но могат да
не отразят други влияещи им параметри (напр. ако месецът има повече празнични дни или повече работни и т. н.). Тогава на тази база изложбата „Рогозенско съкровище“ стартира на 5 юни, което приемаме за експониране през целия
месец, но завършва на 12 август, 2013. За тези 12 дни от месеца посетителите са
били 179, което, екстраполирано във времето, при спазване на тази тенденция,
дава хипотетична посещаемост 448 души (табл. 2). Същата логика е приложена
и при останалите две изложби.
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Фиг. 1. Месечна посещаемост на гостуващите изложби в РИМ – Шумен.

Анализът на фигура 1 дава следните по‑важни тенденции. И при трите изследвани изложби е видно, че започват с много силен начален старт. Първият
месец от експонирането им е белязан от най-голям брой постители. Очевидно
изложбата „Сюжети от Египет“ е била най-посетена с над 800 души за първия
месец. Тези данни са прогнозни, но все пак следват логиката на общия поток
от посетители. Най-слабо начало през първия си месец отбелязва изложбата
„Долината на тракийските владетели“ – 462 души, които също са хипотетично
получени на база екстраполация. Дали има сезонно влияние на по‑ниския интерес към тази изложба, е трудно да се каже предвид липсата на други изложби
за сравнение. Такова сравнение със сигурност може да се направи в края на
2014 г., и то много по‑задълбочено с оглед на две последователни години и с организирането на експозиции с подобен характер. Разбира се, в залите на РИМ –
Шумен винаги присъстват временни изложби, но сравняването между тях и
посочените три няма да е коректно, като се има предвид различният характер
на самите изложби. Факт е обаче, че двете изложби, статиращи през летните
месеци, имат по‑добра начална посещаемост.
Графиката ясно сочи спад на посещаемостта и при трите изложби през втория месец от гостуванията им. Спадът е сходен, сравним и при трите. Интерес
предизвикват стойностите на този негативен тренд. За изложбите „Сюжети от
Египет“ и „Долината на тракийските владетели“ той е над 50 %. Възможно обяснение е насищане на туристическия (в случая посетителски) интерес у гостите,
но това е малко вероятно конкретно за Шумен при положение, че до този момент не са гостували изложби, представящи артефакти и тематики, които да
представляват интерес не само в България. По-скоро местните хора, имащи
афинитет към подобни прояви, са посетили изложбените зали в първия месец,
водени от своя интерес към историята като цяло. Не се отчитат сезонни влияния, тъй като спадът е сравним за всички периоди. Друга причина според нас е
недостигът на информация към останалите населени места в област Шумен, а
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през месеците извън летния сезон посещенията са предимно от местното население. Насочването на усилията като реклама и извън областния град може би
ще сведе наблюдавания спад на посетителски интерес и ще увеличи „живота“
на подобни изложби и след първия месец.
Като че ли изложбата „Сюжети от Египет“ има най-добри показатели в
сферата на посетителския интерес. Спадът през втория месец е видим, но с
темп от около 32 % – доста по‑малък от другите две изложби. Има голям начален посетителски интерес, по‑нискък спад през втория месец на експонирането си, а и нещо много важно – бележи задържащ се интерес и през третия
месец на гостуването си. Как да си обясним този „феномен“? Всъщност отговорът вече е даден! В редица изследвания Andriotis, Асенова, De Camillis etc. се
посочва, че туристът (респ. посетителят) търси нещо ново, различно и непознато, иска нови изживявания и „психологическо отдалечаване от обичайната
си житейска среда“1. Макар и малка по обем, изложбата с докосване до египетската култура му дава точно това. Примерът идеално потвърждава теоретичните постановки и дава ясна отправна точка за бъдещи действия по планиране
на експозициите в даден културен институт. По тази прични преди изводите за
месечната динамика на гостуващите изложби правим следния извод:
• Различните, непознати изложби в културно-познавателно и психоло‑
гическо естество имат по‑дълъг живот, по‑висока посещаемост и по‑добри
приходи.
Колкото и да са атрактивни, изложбите с показ на местни археологически
артефакти приемаме за част от нашия бит, съотносими към територията, от
която произлизаме, и с по‑ниска атрактивност. Макар и несвързан с музейните
изложби като част от туристическия продукт, един анализ на Асенова и др.
ясно сочи, че „новото и различното“ са водещ стимул при предприемане на
туристическо пътуване2.
Ако трябва да продължим анализа на посетителския интерес в месечната
динамика, виждаме, че през третия месец на гостуването си и трите изложби
дават много по‑малък спад в посещаемостта (фиг. 1). Не приемаме за логичен
спада в посещаемостта на изложбата „Долината на тракийските владетели“,
тъй като месецът е декември и с доста почивни дни в него, което изкуствено
намалява общия месечен резултат. В тази изложба, след допълнителна реклама
след Нова година, резултатът е видим от графиката – нов ръст в посещаемостта
за четвъртия месец от експонирането. И то съществен, като се достига интересът от втория месец – над 230 души посетители. Всъщност тук основният
въпрос е следният: Достигнат ли е лимитът на живота на тези изложби и
дали гостуването им не е могло да продължи още? Видно е, че през третия месец от гостуването няма реален спад в интереса, Посетителите запазват нивото
си. Нещо повече – става ясно, че при допълнителна реклама посещаемостта се
увеличава и тя е ефективна. Тогава можем да направим третия по‑важен извод
от анализа на посетителските данни по месеци:
• Задържането на посетителския интерес на едно ниво в периода на съ‑
седни месеци не дава основания за закриване на изложбата, а с използване‑
то на допълнителна реклама е възможно тя да се увеличи.
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Всъщност от гледна точка на менажирането на изложбите по‑важен управленски извод е да се оставя „вратичка“, опция за продължаване на изложбата
във времето до месеца на реален спад в посещаемостта. А това практически е
възможно при сключване на договореностите между отдаващите и приемащата страна, но при задължително следене на посетителския интерес от служителите на институцията. Евентуални отчисления на част от приходите са достатъчен и разумен стимул за предоставящите конкретна „хитова“ експозиция.
Обмяната на информация е също важно условие за продължителността – брой
посещения при други гостувания, приходи, сезон на излагане и др., периодът
зависи и от конкретния музей. РИМ – Варна организира подобни събития изключително през летния туристически сезон, докато при РИМ – Шумен дори и
след него ясно личи интересът на местното население към подобен вид културни прояви. Това може да се обясни и с липсата на такива в предходните години.

Заключение
В изложението, на база анализ на данни за посещението на гостуващите
изложби, се дадоха някои основни изводи от изследване на общата и месечната
посещаемост. От гледна точка на динамиката стана ясно, че:
• гостуващите „хитови“ изложби се характеризират с голям посетителски интерес;
• имат ясна сезонна динамика;
• имат ясно изразен начален ръст в посещаемостта, последван от спад и
след това относителен застой в рамките на средно месечната си динамика;
• „напомнянето“, допълнителната рекламна кампания в последния период на престой води до втори засилен интерес към експозицията.
• От гледна точка на устойчивостта налагащият се извод е, че:
• гостуващите изложби, следващи една след друга и правилно разположени във времето, създават относителна устойчивост в този сегмент
на туристическия продукт в културния туризъм. Създават траен интерес за посещение и дават основания за прогнозируемост на процеса на
планиране и посещаемост на бъдещи експозиции.
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РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН

Известия, книга 16, 2014

ТЕМАТИЧНИ КУЛТУРНИ МАРШРУТИ
Иван Кабаков
TEMATICHNI KULTURNI MARSHRUTI
THEMATIC CULTURAL ROUTES
Ivan Kabakov
Abstract. The Cultural Heritage Law has been repeatedly and „noisily“ changed, sometimes twice within
a month of the same year. This legislative activity that often produces information noise rather than legal norms
frequently leaves out of the scope of its research attention the new addition in article 47, item 9 from CHL. Due to
this peculiarity, the cultural routes as part of the immovable cultural heritage, has not received analytical commentary, as well as opportunities to be applied under the legal rules, which by the national legal tradition need to be
adopted by another amendment after it has already been given a legal definition in article 47, item 9 from CHL of
the new and so far the last subject of the immovable cultural heritage. It will be good if such an amendment is preceded by analytical or even research activity but they are both missing from the previously mentioned national legal tradition and as a result this article will be limited in its provocation only with the interested in the topic people.
This article is an attempt to present the potential of the thematic cultural routes, distinguishing them from
the cultural corridors and analyzing their basic compounds, which are used in the process of their design. In this
context, the possibilities of the museum as a cultural institution for the design of thematic cultural routes, considered in the context of the tourism industry and particularly the cultural tourism, are reviewed. However, they offer
a cultural content as long as the cultural values they include are part of the cultural heritage and the culture as a
whole. They have been used not only for the building of a national cultural identity, but have also helped for the
better understanding of human life. Culture and tourism often have problematic communication, questioning the
mutually acceptable form in which they can achieve an optimal interaction. The thematic cultural routes are part
of this mental perspective as far as the working hypothesis is that they provide interaction which takes into an account the peculiarities both of the culture and tourism.

1. Понятие за тематични културни маршрути
Маршрутите са траекториите, по които туристическите потоци се движат в пространството и времето в търсене на преживявания. Движението не
е хаотично, доколкото следва предварително набелязани обекти, които са организирани в маршрут и предполагат добра транспортна и туристическа инфраструктури с оглед представянето в повечето от случаите на природни или
културни забележителности и / или тематики, способни да предизвикат приятни и запомнящи се преживявания. Маршрутите позволяват да се разкрие потенциалът на съответната територия чрез използването на нейните природни
и антропогенни ресурси за целите на туристическата индустрия. В тази връзка
многообразието от маршрути в областта на туризма може да бъде представено по следния начин:
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•
•
•

общи маршрути
специализирани маршрути с образователна насоченост
специализирани маршрути с професионална насоченост и предназначение
• обзорни маршрути
• тематични маршрути
Ако тези маршрути се разглеждат не само с оглед на тяхното предназначение и съдържание, включвайки и други критерии като например възраст,
транспорт или териториален обхват, най-вероятно ще се постигне по‑голяма пълнота, която обаче отново няма да бъде изчерпателна по отношение на
действителното многообразие от маршрути в областта на туризма. Поради
тази особеност е по‑добре да се насочим към включените обекти от областта
на културата, която превръща маршрутите от инструменти на туристическата
индустрия в културни маршрути, за да представи многообразието от култури
в рамките на съответната територия като част от предлагания туристически
пакет за приятни и запомнящи се преживявания. Културните маршрути са
изградени от (1) традиционен път, чиято пространствена и историческа определеност предполага (2) цел и функция, както и включени в неговата траектория (3) нематериални и материални културни ценности1. Мислени като съвкупност от културни обекти във връзка с вече коментирания трети компонент,
културните маршрути могат да бъдат представени и с оглед на преобладаващо
включените в тях обекти и атракции, каквито могат да бъдат:
• културни и исторически ценности
• археологически обекти и резервати
• архитектурни обекти и комплекси
• етнографски обекти и комплекси
• музеи / музеи на открито
• изложби / галерии / панаири
• културни форуми (фестивали / биеналета / надпявания и събори)
• фолклорни празници и обреди
• народни и / или художествени занаяти
• религиозни / поклоннически обекти
Културните маршрути „пакетират“ многообразието от култури на съответната територия, изграждайки система от включените в тях обекти, която
има добавена стойност по отношение на културната ценност на всеки отделен обект от коментираната цялост. Поради тази особеност те са предмет на
политическа и правна активност от страна на международните организации,
която има своите конкретни измерения както на над-национално, така и на
национално и регионално равнище. Макар и да са използвани различни термини – пътища на наследството, пътища на диалога, културно-туристически
маршрути, културни маршрути2, културни коридори, исторически пътища,
гравитиращи предимно около метафората за път, маршрутите постепенно
прекрачват границите на туристическата индустрия, за да търсят част от своето пълноценно осъществяване и в областта на културата. Така например през
2011 г. в Закона за културното наследство се появява следното определение:
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Културният маршрут е съвкупност от историческо трасе на традиционен
път с включените към него обекти на недвижимото културно наследство и
ландшафти (чл. 47 т. 9. от ЗКН, нова – ДВ, бр. 54 от 2011)
Предложеното определение в чл. 47 т. 9 от Закона за културното наследство е „обработка“ на съществуващите определения за културен маршрут в
правни актове и политически документи на международни организации, и
по‑конкретно на приетата през 1998 г. Резолюция (98) 4 за културните маршрути на Съвета на Европа, която осигурява прилагането на Програмата за
културни маршрути на Съвета на Европа3. Интересното в конкретния случай е превръщането на културните маршрути в инструменти за трансгранично културно сътрудничество, чрез които се преодоляват национални граници и напрежения и се изгражда културното пространство на Европа. Поради
тази особеност Европейският институт за културни маршрути (1997) трябва
да осигури сътрудничество между държавите в областта на изследването на
културата и културното наследство с оглед на тяхното опазване и използване
както за целите на културния туризъм, така и за устойчивото развитие на обществата и културите. Коментираният институт проучва нови предложения
за културни маршрути, съхранява и разпространява подобна информация,
координира действията на организациите, които работят в тази област, както
и прави мониторинг на тяхната дейност. В тази връзка е предложено определение за Европейски културен маршрут с оглед подпомагането на дейността,
която трябва да осъществява Европейският институт за културни маршрути
(1997) в изпълнение на целите на Резолюция (98) 4 за културните маршрути на
Съвета на Европа.
Европейският културен маршрут е „направление на територията на една
или няколко държави и региони, организирано около теми, чийто исторически, артистичен или социален интерес е доказано европейски било според географската им принадлежност или според тяхното съдържание и значимост“
(Европейски институт за културни маршрути, 1998. Програма за културни
маршрути на Съвета на Европа: 3)
Почти незабележимо е включеното уточнение, че „направлението“, по което се осъществява маршрутът, е „организирано около теми, чийто исторически, артистичен или социален интерес е доказано европейски било според географската им принадлежност или според тяхното съдържание и значимост“. То
обаче е изключително важно за постигането на целите на Резолюция (98) 4 за
културните маршрути на Съвета на Европа, превръщайки ги в тематични културни маршрути. Отнесени към определението в чл. 47 т. 9 от Закона за културното наследство, тези разсъждения показват отсъствието на изискване за
тематичност при проектирането на културни маршрути в Република България,
както и значително по‑тесния обхват на включваните обекти – само недвижимо културно наследство и ландшафти, спрямо изключените такива на нема-
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териалното културно наследство и изкуствата като възможности за проектирането и реализацията на тематични културни маршрути, които представят
действителното многообразие от форми на културно изразяване на регионално и национално равнище като част от културното многообразие на Европа.

2. Маршрути и / или коридори
Първоначалното впечатление е, че понятията „културни коридори“ и
„културни маршрути“ са синоними. Внимателният поглед обаче показва, че
културните коридори са по‑скоро обичайни траектории на движение или исторически сложили се традиционни пътища (например Via Egnatia), които са
използвани като основа за изграждането на тематични културни маршрути.
Последните не могат да се ограничат до номинираните дестинации или обекти в културните коридори, доколкото те имат предназначението по‑скоро на
ориентири, които трасират пътя, за разлика от маршрутите, които интегрират
природни и / или културни забележителности от различен тип, за да покажат
(например) националното или регионалното многообразие от култури, предлагайки конкретна тематика за изграждане на смислова последователност от
посетените обекти с оглед пораждането на приятни и запомнящи се преживявания. Дори когато са включени конкретни обекти в културните коридори4, те
не са подложени на изискването за тематичност, което произвежда съдържание и смисъл, способни да от-граничават и отличават културите в търсенето
на национално и / или регионално многообразие. Освен това пораждането на
приятни и запомнящи се преживявания като цел на туристическия маршрут
не може да се постигне от културния коридор с оглед на неговата продължителност и териториален обхват, които предполагат свръх-натовареност, ако
трябва да бъде осъществяван в конкретно време и пространство.
Какво всъщност представляват културните коридори?
През 1974 г. румънският професор Разван Теодореску въвежда в употреба
понятието „културен коридор“, за да представи „традиционните териториални направления в региона (на Югоизточна Европа – б. м. И. К.), по чието протежение циркулират културни ценности, идеи и иновации в един постоянен
континюитет на връзки, влияния и взаимодействия“5. Направлението не предполага конкретна транспортна инфраструктура, а фиксира повече или по‑малко обичайна траектория на движение, която ни ориентира по‑скоро за исторически сложилите се посоки на обмен на културни ценности и значения във
времето и пространството и много по‑малко за порталите (входно-изходните
точки за влизане и излизане от конкретна територия) може би заради степента
на абстрактност, с която работи представеният конструкт. Освен коментираната особеност, културният коридор много трудно може да бъде обвързан с
конкретна цел и / или тематика поради вече коментираната степен на абстрактност. В действителност той не може да бъде ограничен до конкретна тематика
и цел, предполагайки много такива преди всичко на над-национално равнище.
Ако се прави опит в тази посока, по‑скоро е необходимо да се реконструира
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многообразието от цели и тематики, които следват логиката на трансграничното културно сътрудничество, превръщайки културните коридори преди всичко в (гео) политически инструменти за диалог между културите, за разлика от
тематичните културни маршрути, които продължават да преследват целите на
туристическата индустрия с оглед предлагането на приятни и запомнящи се
преживявания, независимо от тяхната образователна насоченост и културно
значение. Иначе казано – ако трябва културният коридор да се реализира като
маршрут, той би се превърнал в пътуване заради самото пътуване, а не в пътуване за удоволствие. Културният коридор обаче представя в по‑голяма степен
многообразието от форми на изразяване и носители на памет, за разлика от
тематичните културни маршрути, които предполагат подбор и ограничаване
до няколко типа обекти с оглед както на тематиката, така и на възможностите за пазарна реализация на този своеобразен туристически „пакет“. Такива
„ограничения“ не съществуват за културния коридор, който се „разполага“ в
(гео) политическото пространство с обещанието да реализира трансгранично
културно сътрудничество от полза както за културното многообразие, така и
за диалога между културите.
Ако е необходимо отново да коментираме определението в чл. 47 т. 9 от
ЗКН, трябва да отбележим неговото „разкрачено“ положение – синтез на части
от понятията за културен коридор и културен маршрут, ограничен до сроден
тип обекти – недвижимо културно наследство и ландшафти, изключвайки (например) такива на нематериалното културно наследство и изкуствата. Такова
е обаче и определението за Европейски културен маршрут на Европейския институт за културни маршрути, който използва тематиката като организационен принцип за подбор на обекти и полагане на стратегически значими цели,
доколкото тези „маршрути“ са (за) мислени преди всичко като (гео) политически инструменти за трансгранично културно сътрудничество. Тази странна хибридност на използваните понятия има своето обяснение в търсенето на
обща основа, част от която става проблематична, когато се анализира процесът на тяхното проектиране с оглед на различната им насоченост към пазара и
(гео) политиката.

3. Проектиране на тематични културни маршрути
Мислени като траекториите, по които туристическите потоци се движат
в пространството и времето, тематичните културни маршрути предполагат
предварително набелязани културни обекти, които представят конкретна тематика (обикновено с образователна насоченост), за да предложат приятни
и запомнящи се преживявания. Иначе казано – те са обект на проектиране,
което организира времето на туристическите потоци, насочвайки ги към разположена в конкретно пространство последователност от обекти, съобразена
с техните предпочитания и очаквания. Ако предложените характеристики на
тематичните културни маршрути са приемливи, можем да обособим и компонентите, чрез които те се проектират, избягвайки претенцията за изчерпател-
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ност или за универсална валидност на обособените части. Те могат да бъдат и
повече, както и да не са наименувани по предложения в този текст начин, но от
съществено значение е да бъдат мислени като част от динамична система, която
може да има множество входове и изходи, поне толкова, колкото са компонентите, всеки от които е равнопоставен на останалите такива. Така например, ако
предпочитанията ни са свързани с предлаганото културно съдържание, можем
да започнем проектирането от компонента „културни обекти“ и да приключим
този процес с целевите групи на маршрута. Обратно – ако ни интересува за
кого е предназначен маршрутът, можем да започнем проектирането с целевите
групи и да го приключим с предлаганото (и предпочитано от целевите групи)
културно съдържание. Важното в конкретния случай е възможността да избираме входа и изхода на процеса с оглед на своите предпочитания и позиция
за наблюдение, съобразявайки се с непрекъсната промяна на останалите компоненти на системата, когато бъде проектиран поредният такъв до момента
на приключването на този процес. Той обаче не приключва с проектирането
на маршрута, включвайки и апробацията като възможност да бъде подобрен
постигнатият резултат.
Нека да представим основните части (компонентите) на маршрута, чрез
които се изгражда проектираната цялост.

3.1. Културни обекти
Ако следваме чл. 47 т. 9 от ЗКН, ще трябва да отбележим, че тази вторично
(производно и проектно) организирана цялост – културният маршрут, е съставена от недвижимо културно наследство и ландшафти, или поне такова предположение може да се направи от систематичното място в закона, а именно в
глава 4 „Материално културно наследство“, и по‑конкретно в частта за недвижими културни ценности.6
Какво обаче ни ограничава да включваме в тематичните културни маршрути и други обекти на културното наследство, посочени в чл. 6 от ЗКН? Те
могат да бъдат:
• наземни, подземни и подводни археологически обекти и резервати;
• исторически обекти и комплекси;
• архитектурни обекти и комплекси;
• етнографски обекти и комплекси;
• образци на парковото изкуство и ландшафтната архитектура;
• природни ценности (образци), включително антропологични останки, открити при теренни проучвания, и останки на палеозоологията и
култивирани растения;
• индустриално наследство;
• произведения на изящни и приложни изкуства;
• народни занаяти;
• документално наследство;
• аудио-визуално наследство;
• устна традиция и език;
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• книжовни и литературни ценности;
• обичаи, обреди, празненства, ритуали и вярвания;
• музика, песни и танци;
• народна медицина;
• кулинарни и еноложки (винарски) традиции;
• народни игри и спортове.
Някои от тях действително са по‑трудни за включване като документалното наследство или аудио-визуалното наследство, други изискват специален
подход като нематериалното културно наследство, а съвременните изкуства,
които с основание не са част от тази типология на културното наследство,
могат да бъдат открити в предложеното понятие за маршрут на Европейския
институт за културни маршрути. Всички тези неизползвани до този момент
обекти отварят възможности за творчество и иновации в областта на проектирането на тематични културни маршрути, които най-вероятно няма да останат нереализирани, особено когато се използват културни обекти от различен тип, способни да представят националното и / или регионалното културно
многообразие.

3.2. Тематика на маршрута
Носеното от културните обекти съдържание предполага тяхната тематична обвързаност, която обаче е в латентно състояние, докато не приключи
процесът на проектиране и апробация на културния маршрут. Много често
наименованието на маршрута отразява и неговата тематична област, за да предотврати (доколкото е възможно) предоставянето на неточна информация и
въвеждането в заблуждение на заинтересованите лица. Тематичната област на
културния маршрут обаче не винаги (въз) произвежда неговото наименование, доколкото (например) въвеждането в заблуждение може да бъде използвано като рекламна техника за привличане на вниманието на потребителите.
Така например наименованието на маршрута „Хубавата Елена“ използва популярността на литературния образ, за да предизвика и насочи интереса на
туристите към природните и културните забележителности на град Елена.
Ако трябва да предложим няколко изисквания към наименованията на
културните маршрути, отнесени към тяхната тематична област, те могат да бъдат следните:
• да е привлекателно за потенциалния потребител.
• да не въвежда в заблуждение заинтересованите лица относно включените културни обекти и тяхната тематична обвързаност.
• да предлага максимално точна (коректна) информация на своите респонденти.
• да отчита предпочитанията на целевите групи с оглед превръщането
на информацията в съобщение за тях.
• да отчита комуникационните канали, чрез които информацията достига до целевите групи.
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•
•
•
•
•

да даде знак на избралите маршрута, че им предстоят приятни и запомнящи се преживявания.
да провокира латентните интереси на целевите групи, за да ги превърне в потребители на маршрута.
да се съобрази наименованието с неговите преводи и възприемане на
езика на съответните целевите групи.
да се проучи предлагането на конкурентни маршрути.
да се избягват (по възможност) сравнителни и превъзходни степени
като „по‑“ и „най-“, както и изрази като „най-великия“, „най-стария“,
„най-големия“ за оразличаване на културните маршрути и включените в тях обекти.

•
3.3. Териториален обхват
Тематиката на културния маршрут се разгръща като траектория от културни обекти заедно с носеното от тях съдържание, които се намират на различно
място в пространството. Тяхната взаимна отдалеченост очертава териториалния обхват на маршрута с оглед на организирането им в линейна последователност, отчитайки особеностите на транспортната и туристическата инфраструктура – пътища и места за настаняване и хранене.
Какви варианти за териториален обхват на тематичните културни маршрути са възможни?
• Маршрути на местно и регионално равнище. Такива маршрути предполагат по‑кратка продължителност, доколкото има концентрация от културни
обекти на територията на конкретна община и/ или регион, която е предпоставка за по‑висока интензивност на посещенията поради относително малката
им отдалеченост в пространството. Тази особеност има и своята слаба страна в
представянето на обекти преди всичко от един тип и / или исторически период,
което прави относително по‑малко привлекателен културния маршрут поради
значително ограничените възможности за предлагане на многообразие от форми на изразяване и носители на памет с оглед на коментирания териториален
обхват. От друга страна, маршрутите на местно и регионално равнище предполагат значително по‑лесно разрешаване на проблемите с транспортната и / или
туристическата инфраструктура – пътища и места за настаняване и хранене.
• Маршрути на територията на националната държава. Те отчитат входно-изходните точки за влизане и излизане от коментираната територия, т. н.
портали, както и транспортните и културните коридори, по които се движат
туристическите потоци. Поради обстоятелството, че културните обекти са
преобладаващо недвижими културни ценности, които са исторически възникнали и неравномерно разпръснати по територията на националната държава,
е необходимо да се предложат тематични културни маршрути по протежение
на транспортните и културните коридори с оглед отклоняването на туристическите потоци към номинираните за посещение обекти. Основните траектории са север-юг или запад-изток, които предлагат възможност за еднопосочни
или двупосочни маршрути. Последните предполагат посещение на културни
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обекти както на отиване, така и на връщане към входния портал, за разлика
от еднопосочните маршрути, които разполагат обектите само в едната посока
(например запад-изток), доколкото туристическите потоци напускат територията на националната държава през изходния портал или такива, които връщат туристите към входната точка, за да напуснат коментираната територия
от портала, през който са влезли, при положение обаче, че не са предвидени
посещения на културни обекти по обратния път.
• Транснационални маршрути. В действителност тези маршрути в найголяма степен се доближават до характеристиките на културните коридори, но
не могат да постигнат както техния териториален обхват, така и (гео) политическите им възможности за изграждане на (общо) споделено културно пространство. В повечето от случаите транснационалните маршрути са разположени на териториите и пресичат границите на няколко национални държави.
Техният потенциал обаче е ограничен до трансгранично културно сътрудничество и диалог между култури на близко стоящи в пространството национални държави.

3.4. Продължителност на маршрута
Движението в пространството, както и посещението на културни обекти,
предполагат свободно време, които в своята съвкупност формират продължителността на маршрута. Интензивността на посещенията на културните обекти и туристическата инфраструктура, както и тяхното разположение в пространството са факторите, които променят параметрите на вече проектираните
компоненти. Тази дейност предполага непрекъсната синергия, която пренарежда частите от маршрута с въвеждането на всеки нов компонент, отчитайки
своевременно и настъпилите промени във външната среда. Периодичността
на посещенията също е от значение за продължителността на маршрута, изправяйки проектанта пред дилемата да включи повече културни обекти по съответната тематика или да предостави повече време на туриста при неговите
посещения с оглед на възможността да изпита приятни и запомнящи се преживявания.
Какъв е оптималният времеви интервал между посещенията на културните обекти в тематичния културен маршрут?
Необходимо е да се отбележи, че колкото повече се увеличава продължителността на маршрута, толкова повече се засилва вероятността да се измори
и отегчи неговият потребител, което предполага увеличаване на времето за атракции и забавления при посещенията на всяка следваща природна или културна забележителност. Много трудно може да се посочи универсално валиден
времеви интервал между посещенията на отделните културни обекти, понеже
той е винаги различен в зависимост от (1) продължителността на маршрута
(2‑дневен, 3‑дневен или 4‑дневен), (2) съдържанието и привлекателността на
културните обекти, посещенията на които трябва да са съобразени и с (3) колективните нагласи и предпочитания на посетителите.
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3.5. Целеви групи
Този компонент предполага отговор на въпроса за кого проектираме
маршрута? Групирането на иначе различни хора чрез критерии като пол, възраст, образование, социален или икономически статус трябва да приключи с
описанието на профила на целевите групи на тематичния културен маршрут.
Целта на подобно групиране е да се проучат тяхното поведение, предпочитания и очаквания, за да бъдат по възможност максимално удовлетворени чрез
предложения им „туристически пакет“. Добре изследваният профил на организираните в групи потребители трябва да отговори на въпроса защо да изберат този тематичен културен маршрут, а не друг? Много често класическият
маркетинг не обръща внимание на по‑малко използвани критерии за групиране като например вероизповедание, но те са от изключително значение при
осъществяването (например) на религиозен или поклоннически туризъм. В
тази връзка е необходимо да се изследват и най-разпространените стереотипи за националните особености, доколкото те могат да бъдат преосмислени в
светлината на тяхната актуалност, но също така са възможност да бъде представено националното и / или регионалното културно многообразие по разбираем за съответната група начин.
3.6. Достъп до обектите от маршрута
Достъпът е универсален регулатор на обществените отношения във връзка с (не) предоставяните възможности и блага, разполагайки с многообразие
от форми, чиято съотносимост към особеностите на отделните области на репрезентация и обществения живот е от ключово значение за неговото въздействие. Иначе казано – достъпът е „пропуск към напредъка и личната реализация“7, който определя кой да бъде включен или изключен при разпределението
на наличните ресурси и / или разкриването на нови светове. Той е симптом за
настъпилата промяна в повечето от съвременните общества, които вече се намират в „епохата на достъпа“8.
В тази връзка трябва да се отбележи, че в съвременните общества съществува многообразие от форми на достъп, част от което има отношение към проектирането на тематични културни маршрути и може да бъде представено по
следния начин:
• Физически достъп, който се постига чрез човешките сетива, използвани
в реално време и пространство.
• Интелектуален достъп, който е опосредстван от продукти на човешкия
интелект и в повечето от случаите допълва физическия достъп до културните
обекти чрез възможностите на информационните и комуникационните технологии, научните конференции, рекламите и образователните програми.
• Ограничен достъп – особеностите на културните обекти или съображенията за тяхното опазване и съхранение в повечето от случаите предполагат
тази форма на достъп. Така например някои от историческите обекти са на
труднодостъпни места за конкретна целева група – хора от т. н. трета възраст
или са опасни и трябва да бъдат обезопасени за друга такава – учащите, защо-
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то в противен случай те ще се превърнат в обекти с ограничен достъп. Такива
обекти изискват, когато се проектират тематични културни маршрути, да се
предвиди повече време за тяхното посещение. Много често затруднената посещаемост е и причина за по‑висока входна такса.
• Неограничен достъп, при който не съществуват вече коментираните
особености и ограничения.
• Платен достъп – инструмент, който организацията използва, за да регулира обществените отношения с оглед на осигуряването на допълнителни
средства от посещенията на културните обекти, отчитайки социалния и икономическия статус на различните групи и провеждайки ценова политика, която насърчава посещаемостта.
• Безплатен достъп, които е такъв за крайния потребител, но в повечето
от случаите е платен / субсидиран от държавната и / или общинските власти, доколкото по този начин се осигурява ползването на обществени блага.

3.7. Туристическа инфраструктура
Туристическата инфраструктура може да бъде разделена на (1) места за
настаняване (хотели, мотели, хостели, къщи за гости, туристически спални),
които са категоризирани в Закона за туризма9 и свързаните с него подзаконови
нормативни актове, и (2) места за хранене (ресторанти и други подобни заведения), които могат да бъдат използвани и за предлагане на традиционна кухня, за демонстрация на кулинарни (по) знания и умения или за представяне на
винарските традиции в съответния регион.

4. Музеят в контекста на туристическата индустрия
Туристическата инфраструктура в по‑голямата си част ще остане неизползвана, когато очакванията за туристически потоци са свързани с тематичните културни маршрути, ако културната инфраструктура, и по‑конкретно
институциите на културното наследство и паметта не осъществяват качествено своята работа. В тази връзка от изключително значение е дейността на музеите като централни институции на паметта, чиято равномерна разпръснатост
(деконцентрация) на територията на Република България е предпоставка за
равнопоставено и взаимно полезно партньорство на организациите в областта
на културата и туризма.
Какви са силните страни на музея в коментираното партньорство?
Идеите за нова музеология значително разширяват приложното поле на
музейните специалисти, предоставяйки им възможности за излизане на музейната експозиция извън пространството на музеите. Подобна перспектива
за музейните специалисти откриват и тематичните културни маршрути, чиято
положеност в туристическата индустрия предполага траен интерес към представянето на атрактивни (привлекателни) културни обекти, каквито могат
да бъдат (например) народните и художествените занаяти, заедно с възможностите, които предлагат за изработване на конкретни предмети по традицио-
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нен начин от посетители и туристи в съответната занаятчийска работилница
и / или музей на открито.
В тази връзка необходимо е да се отбележи, че музейните специалисти
се намират в привилегирована позиция, доколкото разполагат с исторически
достоверна информация (например) за историята и практиката на съответния народен и / или художествен занаят и могат да се противопоставят на въвеждането в заблуждение на посетителите и туристите относно качествата на
предлагания сувенир или практиката за неговото производство, представени в
повечето случаи като автентични или изработени по традиционен начин. Когато обаче музейните специалисти започнат да се възприемат не само като „пазители на традицията“, ще стане възможно разгръщането на творческите им
способности, включително и в областта на проектирането на тематични културни маршрути, които могат да бъдат предложени на или проектирани заедно
с туристически организации с оглед постигането на взаимно полезна пазарна
реализация. Тази перспектива е важна за развитието на културния туризъм в
Република България.
Автентичността на културните обекти продължава да е ценна в рамките
на коментираната перспектива, понеже тя е причината за движението на туристическите потоци в пространството. Необходимо е да се отбележи обаче,
че независимо от нейната ценност, предлагането на разказ за историята и културата на местната общност чрез тематичен културен маршрут е възможност
за постигането на добавена стойност както по отношение на културното значение на включените в него обекти, така и като положителен икономически
резултат. Важно е да се отбележи също така, че идеите за нова музеология не са
непознати на музейните специалисти в Република България, но приложението
им изисква качествено различно отношение към културните ценности-носители на памет, което не се ограничава само до тяхното включване в музейната
експозиция, доколкото използването на неконвенционални форми на репрезентация, каквито са тематичните културни маршрути, открива възможности
за социализация на културното наследство и повишаване на неговата добавена
стойност за културата, икономиката и обществото.
Подобна перспектива обаче изисква равнопоставено партньорство между
културата и туризма, което отчита техните особености и възможности с оглед
на развитието на културния туризъм в Република България като „най-приложимото средство за културен обмен“10.

5. Културата и туризмът: (не) възможно взаимодействие
Този „брак“, макар и по сметка“11 между културата и туризма, изявява
техните особености, както и актуалните тенденции в коментираното взаимодействие. В тази връзка трябва да се отбележи, че значението на културното
наследство значително се повишава в условията на глобализация с оглед на
търсенето на среда с памет и качество на живота, които при равни други икономически параметри привличат инвеститори и туристи. Културните ценнос-
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ти като носители на колективна памет, както и природните забележителности
са основните ресурси за осъществяването на културен туризъм, когато обаче
тяхното използване е съобразено с изискванията за интегрирано и устойчиво
развитие.
От друга страна – „туризмът е предимство и източник на финансови средства за местното население, което му позволява да се грижи за опазването и
съхраняването на традициите, културното и природното богатство“12 при положение, че е постигнато приемливо взаимодействие между култура и туризъм. Местната общност обаче трябва да се съобразява с предпочитанията и
очакванията на туристите, чиято култура (ценности, представи и начини на
живот) е в потенциален конфликт с тази на местната общност, който много
често се превръща в реален, когато се осъществява културен туризъм. Могат
да се посочат и други подобни случаи, които представят (д) ефектите на глобализацията и в частност на туристическата индустрия. Така например Зигмунт
Бауман в своята книга „Глобализацията“ сравнява туристите и скитниците
преди всичко като мобилност и възможности за избор, за да представи поредния конфликт на глобалното и локалното – избиращите своята траектория на
движение туристи и скитниците, които „нямат друга поносима възможност“
освен да се скитат в пространството, за да се изхранват13. Туристите и скитниците са потребители, които взаимно се пораждат, но докато скитникът мечтае
да бъде турист, сигурността на последния предполага в пространството да няма
скитници. Негативните примери са твърде много, за да бъдат както игнорирани, така и продължавани в рамките на този текст, но важно е да се отбележи
тенденцията, при която всяка от двете области – културата и туризма, се съобразява с особеностите на другата в търсенето на приемливо взаимодействие,
което отчита тяхното предназначение, значимост и полезност за обществото.
Необходимо е да се отбележи също така, че културният туризъм е преди
всичко непрекъснато взаимодействие между културата и туризма, продължаваща синергия, която конституира нови форми на репрезентация и културен
обмен, каквито са тематичните културни маршрути. Когато се проектират такива форми, трябва да се отчитат предпочитанията и очакванията на техните
потребители, за да може – ако те пожелаят – „да им бъде предоставена възможността да усетят заобикалящата ги действителност, по начин и с темпо, което
те самите определят. Въпреки това трябва да бъдат установени някои постоянни маршрути, за да бъде сведен до минимум отрицателният ефект от посещението на голям брой туристи върху физическите, културните и природните
характеристики на обекта“14. Цитираният текст от Международната харта на
културния туризъм е показателен за търсеното съобразяване с особеностите
на другия, което в процес на самоорганизация постига приемливото за момента взаимодействие. То не може и не бива да бъде понятийно „отиграно“ като
окончателен и завинаги постигнат синтез между културата и туризма. Такъв не
е и необходим, доколкото техните особености и обществено предназначение
ги обричат на непрекъснат диалог в търсене на възможно и приемливо взаимодействие.
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РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН

Известия, книга 16, 2014

„ВЪЗРОЖДЕНСКИЯТ ШУМЕН“ – ТЕМИ, МАРШРУТИ
И АТРАКТИВИ, ИНИЦИИРАНИ ОТ КЪЩА МУЗЕЙ
„ПАНАЙОТ ВОЛОВ“
Милена Георгиева
„VAZROZHDENSKIYAT SHUMEN – TEMI, MARSHRUTI I
ATRAKTIVI, INITSIIRANI OT KASHTA MUZEY „PANAYOT VOLOV“
„THE RENAISSANCE SHUMEN“ – THEMES, ROUTES
AND ATTRACTIONS, INITIATED BY „PANAYOT VOLOV“
HOUSE MUSEUM
Milena Georgieva
Abstract. The topic about the cultural phenomenon called „The Renaissance Shumen“ has been main motif
and accent of many activities and initiatives of „Panayot Volov“ house museum, which is part of a system of museums, formed around the Regional Historical Museum. The team, working in this house, presents the character
of the Renaissance Period in a great variety of ways, that are equally appropriate for children and young people,
Bulgarian and foreign tourists. The museum invents unique didactic methods, literary tourist routes and special
attractions; it is trying to be a keeper of the values of our cultural historical inheritance and is contributing to its
popularization.

Къща музей „Панайот Волов“ в град Шумен е не само една от забележителностите на града, но и обект от национално значение, включен в регистъра на
Министерството на културата. В него се намира домът, в който е израснал един
от най-обаятелните герои на Българската национална революция – апостолът
на Априлското въстание Панайот Волов. Това свято за всеки българин място
е превърнато в музей през 1966 г. Вече повече от 47 години е средище, в което
се развиват различни форми на почит към героя, и е любимо кътче за отдих на
шуменци, както и място за реализация и на разнообразни дейности, насочени
към различни аудитории.
Музеят носи богат потенциал за комуникация със своите публики. През
последните десетилетия с особен акцент тук се работи по програми, свързани с
обучението и възпитанието на подрастващите и с приоритетна насоченост към
теми от Българското възраждане, към неговите идеи, видни личности, духовна
и материална култура.
Комплексът има и уникалното местоположение да бъде на емблематичната за града възрожденска улица „Араста“ и на една линия с останалите къщи
музеи от системата на Регионалния исторически музей – Шумен, заедно с до702
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мовете на Лайош Кошут (хаджи Панева къща), на Добри Войников и на Панчо
Владигеров.1
По всяко време на годината в музея на революционера е шумно на празници с патриотична насоченост или китният двор става оживена детска работилница, където малчуганите усърдно се трудят, за да усвоят умения на практикувани в миналото занаяти и дейности от домашната индустрия. По различен
повод тук се случват възстановки и живи картини на исторически събития и
годишнини. За много шуменци и гости на града тук е едно специално място
за съпреживяване на възрожденския дух на Шумен или на лична емоция като
сватба или честване на юбилей.
Известно е, че музеят не би изпълнил нито една от обществените си задачи без творческите връзки с училището и всички институции с културно-просветно значение. А нашият мемориален комплекс е един от добрите примери и
практики в това отношение.
Приоритетно къща музей „Панайот Волов“ е утвърдила много добър диалог и партньорства с образователните институции. Най-често използваната
форма от провежданите образователни инициативи е музейният урок. Още от
първото си „Посещение в музея“ малките възпитаници се запознават с културния институт, с хората, които се трудят в него, и на практика реализират и обогатяват своите етикетни умения за поведение. Освен че в музейна среда формират първите си възприятия, представи и знания за живота, 5 – 7 годишните
с желание и елементи на откривателство участват в занятия, в които рисуват,
моделират предмети от бита, апликират и обогатяват своите знания за родния
край. Съвместната ни работа с предучилищните педагози е била винаги и продължава да бъде най-ползотворна в раздела „Традиции и празници“. В музейна
среда малките с лекота се запознават със съдържанието и символите на някои
от битовите традиции на българските народни празници и ги интерпретират
творчески.
В музея те откриват света и „Битът на старите българи“, респективно на
старите шуменци, защото в нашия музей те попадат на най-старата запазена
къща от края на ХVІІІ в. и могат да видят автентичен възрожденски интериор
и го съпреживяват по начин, близък до музейния експлораториум.
Запознанството с българския фолклор и с богатството на народното приложно изкуство тук е също необикновено. Изключителен интерес за нашите
възпитаници представлява и занятието „Шуменската народна носия“. Опознавайки традиционния костюм, децата умело и оригинално използват техниката
на шаблона и декоративната апликация.
Дейностите на музея с предучилищната степен са организирани по образователните направления на център „Ориентиране в социалния свят“ и следните ядра към него: „Общуване с околните и самоутвърждаване“, „Предметна
среда“, „Културни и национални ценности“, „Природен свят“ и „Изобразителни изкуства“. В предучилищна възраст в музейна среда реализираме и аналогичните по цел учебни тематични тържества с познавателна и емоционална
характеристика.
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По дългогодишна традиция тук са честват годишнини от рождение и гибел
на видни национални герои като Васил Левски, Христо Ботев, Панайот Волов
и други български борци за свобода. Честваме Националния празник – Трети март, 20 април – годишнини от Априлското въстание, Деня на българските
народни будители – 1 ноември, на който отбелязваме и годишнина от рождението на съгражданина си Панайот Волов, Седмицата на музеите 11 – 18 май, 7
юни – Ден на Волов (годишнина от гибелта му), 24 юни – традиционен народен
празник Еньовден, 6 септември – Съединението на Княжество България и Източна Румелия, 22 септември – Деня на независимостта и други.
Особено ползотворни са съвместните мероприятия, организирани по схемата „музей – училище – читалище“. Много ефективни форми се оказаха откритите ни „Уроци по родолюбие“ с акценти върху възрожденската ни история
и видните £ личности – представители на тази епоха. Най-емблематичните ни
инициативи се свързват с датата 19 февруари, ден, на който отбелязваме годишнина от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски. С най-малките
в детските градини изнасяме урок, познат под името „Моите първи знания за
Левски“, и в начална училищна степен – „Заветите на Левски“. Инициатори сме
и на общоградското поклонение „Олтар за Левски“ със съдействието на Архиерейското наместничество на църквата „Свето Вознесение Господне и Св. Вмчк
Георги“ в Шумен.
Друг наложен от къща музей „П. Волов“ продукт с обществено значение и
търсене от страна на педагози и родители е предназначеният за деца и възрастни продукт „Битът на старите шуменци“. Това са мобилни етнографски уроци в 6 модула. Организирани са в следните теми и придружени с практически
занятия: „Как са шили, прели и тъкали нашите баби“, „В най-старата шуменска къща“, „Народна медицина“, „Тайни от домашната индустрия на шуменци“, „Хлябът на старите шуменци“ „Празничното облекло на хората от нашия
край“. Поради неговата успешност и натрупания опит, продължава неговото
реализиране и досега, като го обогатяваме с нови елементи и теми. Интегративните уроци за деца от начална училищна степен са една от най-успешните практики на музей „П. Волов“, която е свързана с интеграцията на деца със
специални образователни потребности. Приоритетна тема на нашата съвместна работа отново е възрожденската тематика, която се оказа особено богата и
благодатна.2
Най-тясно сътрудничество и дейности по проекти музеят ни има с НЧ
„Пробуда -1958“ – Шумен. Вече четвърта година работим по програмата „Живо
наследство“ към Фондации „Америка за България“ и Фондация „Работилница
за развитието на гражданските инициативи“. През 2010 г. заедно реализирахме проекта „Възраждане на българската традиционна кърпа – обреден месал“
и през 2011 г. – „Възраждане на традиционната кърпа за забраждане“. В тази
връзка бяха издадени рекламни материали, свързани с тези дейности, и беше
заснет специален филм в къщата музей – „Живо наследство“. През 2013 година отново ни подкрепиха в съвместен проект, популяризиращ възрожденските материални и духовни ценности на нашия регион. Той се реализира като
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обучителна програма, насочена към деца и млади хора – „Шуменските тъкани
колани „на кори“. Чрез него искаме да популяризираме един старинен занаят с
корени от територията на първата ни столица и държава и датиран още от VІІІ
век, с продължаващи традиции в Шуменския край и през ХІХ век. Интересът
към подобни теми беше породен още през 2009 г. с дейностите по програмата „Автентичен фолклор“ към Национален фонд „Култура“ и съвместния ни
проект с шуменската Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“. Станал
популярен като „Баба ме научи“, в него бяха заложени задачи за усвояването
и предаването от старото на по‑младото поколение шуменци на пластичните
умения, характерни за автентичните народни и домашни занаяти. Техниките и
технологиите на занаяти като тъкане, везбено майсторство и златарство бяха
проучени под ръководството на майстори на художествените занаяти и усвоени чрез възпроизвеждане на характерни изделия и елементи по автентична
женска носия от Шуменския край. Във връзка с уроците по „българско традиционно облекло“ много шуменски деца на 6 – 12‑годишна възраст станаха съпричастни като участници и в още един наш конкурс за рисунка – „Българската
народна престилка“. Вече петгодишна традиция има и инициираният от музея
и същото читалище конкурс „Българската народна приказка в картина“. В него
е заложена идея с комплексни измеримости за оценка и осмисляне на темата за
борбата между доброто и злото, между красивото и грозното, между ценното
и нестойностното – все важни категории за възпитанието на подрастващите.
Други иновативни наши дейности бяха свързани с реализирането на едно
добро партньорство със сдружение „Мисия Култура“ отново към Регионална
библиотека „Стилиян Чилингиров“ – Шумен. Много ползотворно развихме сътрудничеството си по проект към Национален фонд „Култура“, 2009 г. – Литературни маршрути „Възрожденски писатели“. В модул 1, осъществен през 2008 г.,
преоткрихме личността и творчеството на Илия Р. Блъсков (1839 – 1913 г.) чрез
пътуване по стъпките на неговите героите от повестта му „Изгубена Станка“.
По модул 2 през 2009 г. реализирахме литературен маршрут, по който ни поведе
Васил Друмев (1841 г.–1901 г.) с неговата „Нещастна фамилия“. Тези маршрути
музеят ще обогатява и ще продължи да предлага на групи по специална заявка.
Вече е факт и реализираният от къща музей „П. Волов“ и шуменския клон
на „Европа директно“ литературен маршрут по произведението на писателя
Стилиян Чилингиров „Невиждан враг“. По наша идея беше изготвено и пак
подпомогнато от същата организация пътуване по местата, свързани с шуменски възрожденци в румънската столица Букурещ. Така посетихме забележителни места, свързани с живота на видни шуменци като общественика
Маринчо Бенли и неговия племенник Панайот Волов, на шуменски търговци,
студенти по медицина и други, както и места, свързани с делата на българските
емигранти и революционери.
На възрожденска тематика работим и за интеркултурното приобщаване
на децата например по направление „Образование на децата роми“, „Обучение
на деца билингви“, с инвалидите и с хора от всички възрасти. Много дейни
наши партньори са и децата от училището по изкуства и чужди езици СОУ
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„Сава Доброплодни“, особено техните вокални и танцови формации. От тяхна
страна се инициира и създаването на клуб „Млади шуменски войводи“, които
ни помагат редовно и участват в съвместни инициативи. А през 2013 г. младите патриоти ще изучават хайдутството в Шуменския край и ще реализират
инициативи, свързани с историята на Шуменския революционен комитет и
Шуменската чета. Възрожденската тематика музеят развива и с атрактивното
партньорство на комитет „Крум Страшний“ – Шумен, с търсените съвместни
продукти – „Старото школо“ или „Първото всеобщо годишно училищно испитание, проведено в Шумен през 1846 г.“ В него се припомня историческото
за града ни Първо българско училищно изпитване от учителя Стефан поп Николов Изворски. Включено е и като атрактив на РИМ – Шумен, предназначен
за представяне и пред туристически групи, турборси и др., заедно с „Комитетското събрание“, „Първият оркестър“ и „Кавръковото кафене“, както и традиционният за къща музей „П. Волов“ спектакъл „От Игнажден до Коледа“. Но
най-интересно за публиката напоследък се оказа театрализираното представяне на „Шуменската френска сватба“. Малко известно е, че това историческо
събитие има първоначално местна значимост, но прераства в общонационална
кауза и става емблематично за възрожденския Шумен. То е свързано с хора и
случки от далечния край на 1874 и началото на 1875 година. В това „шуменско приключение“ главен герой е Панайот Волов, то носи бунтовния огън на
младите хора и духа на „Криворазбраната цивилизация“. Малко нетрадиционни, но много полезни партньорства имаме и със спортните клубове в града:
Футболен клуб „Волов“, Айкидо клуб „П. Волов“ – Шумен и най- младия Фехтовален клуб „Панайот Волов“ – Шумен. Последният беше създаден в къщата
музей и продължава традициите на шуменската фехтовка, която се заражда
през 1873 година в Шумен. Почти неизвестно е, че нейни инициатори са били
унгарецът Гьорг Силаги и неговият ученик Панайот Волов.
С особено внимание и с разнообразни форми успяваме да сме полезни и
в работата на летните детски групи, организирани от различни институции.
През 2013 година реализирахме през цялото лято следните теми: 24 юни –
„Еньовден в Шуменско“ – народен празник на билките и здравето. През м. юли
се реализираха всички модули на етнографските ни уроци – „Битът на старите шуменци“ – „Как са шили, прели и тъкали нашите баби?“, със занятия по
шев, кройки и ръкоделия. Бяхме и „В света на древните млади науки“ с изложба на старинни и по‑нови учебници и занятия по естествознание за деца,
проведени от специалисти педагози. В тях имаше още теми като „Забавната
физика“, „Забавна химия“ и „Забавната астрономия“. През м. август на 2013 г.
бяхме посветени „В изящното изкуство на гоблена“ – едно занятие за шиене
на гоблени и български шевици. А най-атрактивно за децата и техните придружители безспорно се оказа старинното „Тъкане на колани „на кори“ и „на
макари“ и тъкането на гайтани. На 15 август предложихме на децата беседа на
тема „Християнските празници на българите“ и презентация на тема „Света
Богородица в изкуството“, както и среща с шуменски археолог, специалист по
Българско средновековие и теология. Интересно и полезно беше и занятието
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„Как да пазим старите книги?“, което се провежда под ръководството на музейния ни химик-реставратор. В него децата се научиха и как да направят папки
от картон за правилно съхраняване на книжнина. А нашите старопечатни издания с сдобиха така с нови подвързии. В тази връзка децата се запознаха и с
богатия ни книжен фонд и с начините на неговото попълване и съхраняване.
През последните години в музея се оформи и специална подсбирка – на учебници, помагала, карти и атласи – стари и съвременни издания, за да се проследят интересното развитие и начините на поднасяне на историческия материал.
Вече направихме и първите стъпки за поднасяне по иновативен начин на информация относно възрожденската методика на преподаване на естествознание, като показваме старинни учебници, записки от стари учебни тетрадки и
пособия, стари научни сведения и документи.
Начините и формите, по които работим с нашите публики, се харесаха и
на обучаващите се при нас ученици и студенти по програмата „Ученически
практики“ и „Студентски практики“ на МОН, които стартираха през м. февруари 2013 г. и са актуални до м. октомври 2014 г. През предходната и настоящата
учебна година обучаваме ученици от специалността „Селски туризъм – екскурзоводство и анимация“ на Професионална гимназия по селско стопанство,
химични и хранителни технологии (ПГССХХТ) – Шумен и студенти от специалностите „История“, „Археология“, „Туризъм“ и „Чужди филологии“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и от Шуменския университет
„Епископ Константин Преславски“. Практикантите ни се обучават по специалността „Музейно дело и екскурзоводство“. Те се заинтригуват от дидактиката
на тези уроци и вземат активно участие. В тяхната програма особен акцент има
и възрожденското минало на града и региона и ситуираните в тях обекти от
периода. По тематичен принцип студентите се запознават с характерната от
това време местна архитектра, с култовите паметници, със стопанството, със
занаятите и търговията, с паметниците на духовната и материалната култура
от ХVІІІ и ХІХ век, с книжовното богатство, многоетничността и начина на
живот на различните народности тук, с историческите извори и историопис.
Посещават т. нар. закрит пазар Безистен, построен от дубровнишки търговци
през ХVІ век, Часовниковата кула и култовите паметници: българска старинна църква „Свето Вознесение и Великомъченик Георги“, „Томбул джамия“, Арменска църква „Сурп Асвадзазин“ – „Света Богородица“ – Шумен, църква „Св.
пр. Илия“ и Новобългарското училище от 1846 г. в кв. Дивдядово. Обект на
тяхното внимание са също възрожденските къщи „Среброва“, „Баба Райна“,
„Ганушева“, „Авшерян“ и къщите музеи от системата на РИМ – Шумен и още
много други емблематични обекти, дошли от миналото на многоетничния и
толерантен град.3 Почти всички наши продукти и инициативи са високо оценени и често избирани от местните педагози и от училищата на града за работа по популярната програма за ученици – проект УСПЕХ. В специални уроци
учениците при нас се превръщат в млади археолози, реставратори, специалисти по музейно дело, аниматори и екскурзоводи. С тях направихме атрактивни състезания по история, завършващи с живи възрожденски картини като:
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„Шуменските възрожденци“, „Шуменци – народни будители“ и „Европаизъм
в Шумен“. По подобен начин, за да бъде четивна и интересна на съвременния
ученик възрожденската литература и история, разработваме по нетрадиционен начин възрожденските теми. Интересен подход приложихме при използването на нашата „възрожденска“ библиотечна сбирка, като по произведението на шуменския писател Васил Друмев „Нещастна фамилия“, по глава V – та
„Освобождение“ изготвихме атрактивна жива картина. По дидактичен начин
сме обработили и събраната информация от библиотечния ни фонд4 за изготвяне на текстове и сценарии за възстановяване на народни обичаи и празници.
В модула „Фолклор и традиции“ през учебната 2012 – 2013 г. осъществихме
програма на музея и групи ученици от СОУ „Йоан Екзарх Български“ – Шумен. Осъществихме интересни и разнообразни занятия като „Йордановден –
Богоявление“ със среща на учениците с членове на патриотични клубове и
участие в тържественото общоградско освещаване на бойните армейски знамена. Заедно отбелязахме Петровден, Великден, Еньовден и други празници,
като децата търсиха информация за характерната местна обредност и традиции, за кулинарията и подредбата на обредната трапеза. Заедно готвихме и по
старинни рецепти от пожълтелите книги – „Обредни хлябове“, „Богова пита“
и „Петровско пиле по Шуменски“, шарихме „Великденски яйца с багрилата на
нашите баби“, бъркахме „Еньовски билки и отвари“, пекохме „Шуменски гюзлеми и джи-джи-папа“ и др.
За първи път на 6 май 2013 г. в двора на къща музей „П. Волов“ беше пресъздадена и обредността на „Гергьовден в Шуменско“ с характерната Гергьовска люлка и с „теглене на кантар“.
През последните години екипът на къщата музей е насочил усилия не само
за ревностно популяризиране на българското и народните ни традиции, но и
към привличане на повече съпричастни и любознателни туристи от страната и
чужбина. В тази връзка, освен някои от наложените свои продукти, музеят ще
предлага още атрактивни свои идеи и инициативи.
Съвместно с шуменското народно читалище „Пробуда – 1958“ в къщата
музей, в началото на месец март 2014 г., се създаде и клуб „Фолклор и традиции“, който ще оказва помощ във всички инициативи на РИМ – Шумен и при
посрещането на гости и туристи. Специалист хореограф води занятията по народни танци, а местни майстори занаятчии провеждат обучения по старинни
местни занаяти като тъкачество и предачество, кулинария.
Сред най-новите инициативи на музея е и подготвяната пътуваща изложба по спечелен проект на РИМ – Шумен към Общински фонд „Култура“ на
Община Шумен, носеща заглавието „Европейските измерения на възрожденския град Шумен“. В нея се представя най-интересното и любопитното около
първите общобългарски начала и явления, свързани с името на града и родени
в него вследствие на многоетничните европейски взаимовлияния.
В заключение може да се обобщи, че Шумен с неговите многобройни възрожденски забележителности, емблематични десетки общобългарски начала,
феноменални явления и личности винаги ще има принос в съхраняването на
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националната идентичност. А ситуираните в него уникални музеи заедно с
къща музей „Панайот Волов“ винаги ще презентират достойно България и града. А Шуменският регион ще продължава да бъде деен транслатор на минало и
настояще в общия стремеж за устойчивото развитие на страната в общоевропейски аспект.
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„Ст. Чилингиров“, Шумен, 2013, с. 35 [Andreeva, M. Za fondovata biblioteka na kashta muzey
„Panayot Volov“. V: Sb. dokladi ot natsionalna nauchna konferentsiya „Za knigite, bibliotekite i
horata v tyah“, RB „St. Chilingirov“, Shumen, 2013, s. 35]
1
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Традиционен народен празник Гергьовден в музея

Българска сватба в музея

„Възрожденският Шумен“ – теми, маршрути и атрактиви...

„От Игнажден до Коледа“ – традиционен празник

Историческа възстановка – „Съзаклятието – след „Френската сватба“
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Старинно тъкане на колани „на кори“ – Летни демонстрации

Занятие „Как са пишели възрожденците?“ – целогодишни демонстрации
за деца по темата „Създаване на писмеността“.

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН

Известия, книга 16, 2014

ПРИМЕРНИ МАРШРУТИ ЗА КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ
В СЕВЛИЕВО И СЕВЛИЕВСКО
Ивета Миленова
PRIMERNI MARSHRUTI ZA KULTUREN TURIZAM
V SEVLIEVO I SEVLIEVSKO
SAMPLE ROUTES FOR CULTURAL TOURISM
IN SEVLIEVO AND THE REGION
Iveta Milenova
Abstract. There are immovable cultural values in Sevlievo and the region that deserve attention but
are not sufficiently known. The current conference gives us the amazing opportunity to promote them. We
present four main sample routes for one-day tourism, which can possibly be combined with two-day routes.
They are conditionally entitled: „Museum sites“, „Walk around the city’, „Christian temples“ and „Following the
steps of Apriltsi“.

Маршрут „Музейни обекти“:
Исторически музей Севлиево предоставя на своите посетители възможността да разгледат четири музейни обекта с експозиции в града и археологически обект в непосредствена близост. Това са чудесно експонираният археологически обект „Хоталич“, Хаджистояновото училище с експозиции „Археология“ и „Севлиевският край през Възраждането“, реставрираната табахана
с експозиция за развитието на табашкия занаят и повереният на грижите на
музейните работници Дом-музей „Д-р Атанас Москов“.

• „Ранновизантийска и средновековна крепост Хоталич“
Проучването на археологическия обект Хоталич започва през 1979 година
и продължава до днес. Около V век там е изградена здрава византийска крепост. След Х век на това място се оформя голям средновековен български град,
който просъществува и процъфтява и по времето на Второто българско царство. Състои се от крепост и подградие. Външният град е обграден със здрави
крепостни стени, които обособяват четири квартала с разкрити основите на
над деветдесет жилищни сгради, работилници и две църкви. На върха на хълма е разположена цитаделата – с впечатляващо здрави крепостни стени с пет
порти, отбранителна кула и мощни фортификационни съоръжения и „болярска“ църква.
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Хотел или Хоталич, както е известен в по‑късните векове, е административен център на района до към ХVІ век, когато тези функции приема град Селви / Севлиево. През 1994 година е обявен за паметник на културата с национално значение. Днес той продължава да е сред най-добре проучените и поддържани средновековни градове, които привличат вниманието на специалисти и
посетители. Това спомогна Община Севлиево да спечели проект по оперативна
програма „Регионално развитие 2007 – 2013“.
Осъществяването на проекта „Осигуряване на достъп и социализация
на Средновековен град и крепост Хоталич“ на стойност 4 150 000 лв. приключи успешно в началото на 2014 година. За да се улесни достъпът, бе рехабилитиран пътят до обекта. Извършена бе реставрация и консервация на крепостни стени и съоръжения, три от средновековните къщи са реставрирани и
пригодени за експониране на фотоси и предмети. Изградени са експозиционни
пътеки с информационни табели, множество места за отдих. Обектът е изцяло
осветен, с денонощна охрана. На разположение на посетителите са специално
обучени по проекта екскурзоводи. Основната цел на проекта бе да се създаде
интегриран туристически продукт и запазена марка „Средновековен град „Хоталич“ – мистика, реалност и приключения в сърцето на България“, което да
доведе до увеличаване броя на туристите и да превърне град Севлиево в атрактивна туристическа дестинация.

• Хаджистояново училище
Сградата е построена през 1844 година от севлиевския първенец и народен
будител Хаджи Стоян Николов. Той отделя 60 000 гроша и част от собствената
си земя за издигането на едно от първите български светски училища. Пръв
учител в него става младият тогава Петко Рачев Славейков.
Тук са разположени постоянните музейни експозиции. Находките от археологическите проучвания на Хоталич, както и многобройни експонати от шестото хилядолетие преди Христа до края на Второто българско царство намират
място в експозиция „Археология“. Обособени са малка зала и кътове за временни изложби, а целият приземен етаж се заема от експозиция „Севлиевският
край през Възраждането“.
В трудните времена на турското робство севлиевци намирали препитанието си както от традиционните земеделие и животновъдство, така и с упражняването на различни занаяти. Експонирани са част от инструментариума
и произведенията на най-широко практикуваните: на севлиевските абаджии,
табаци, дръндари или халачи, майстори строители, калпакчии, бакърджии и
папукчии, златари.
Отразена е дейността на Севлиевската българската община през ХІХ век
в обществения живот – обновяването на старата севлиевска църква „Свети
Пророк Илия“, възстановяването на Батошевския манастир, издигането на каменния мост над р. Росица, построяването на новата църква „Света Троица“.
Показани са интересни печати от това време – на старейшинските съвети и на
Севлиевската градска община.

Примерни маршрути за културен туризъм в Севлиево...
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Подобаващо внимание е отделено на дейността на революционния комитет, създаден от Васил Левски в града, както и на възстановения през 1875 г.
комитет, който подготвя Априлското въстание в Севлиевския край. Сред найценните експонати от това време е печатът на Севлиевския революционен
комитет, един от малкото запазени в страната. Над 200 севлиевци участват в
Освободителната война. С техните вещи, оръжия, награди и униформа приключва експозицията „Севлиевският край през Възраждането“.

• Табахана
В северната част на града р. Росица прави живописен завой и обособява един квартал, който е бил почти изцяло застроен с кожарски работилници.
Този терен бил благоприятен за развитието на табашкия занаят и заради изобилните плитко течащи подпочвени води. Друго обстоятелство, което налагало да се обработват кожи, било силно развитото животновъдство, особено в
балканската част на севлиевския край.
Тези условия вероятно били водещи, когато преди векове табашкия занаят
започнали да упражняват турци, които пренесли уменията за обработване на
кожи от Мала Азия. Постепенно предприемчиви българи усвоявали занаята и
започнали да отварят свои работилници. Към средата на ХІХ век в Севлиево
имало повече от 50 работилници за обработване на кожи, а табашкият занаят
почти изцяло преминал в ръцете на български майстори и давал препитание
на повече от една трета от населението на града.
С времето севлиевските майстори се специализирали в обработването на
кожи от дребен добитък. Това фино производство те усъвършенствали дотолкова, че през 1880 година белгийският консул Янсен бил впечатлен от добрите
работилници за обработка на кожи в неголям град като Севлиево. Севлиевските кожи се продавали най-вече във Виена, но имали добър пазар и в Лайпциг,
Париж, Дубровник, Петербург, Цариград, Генуа.
Реставрираната табахана е една от сградите с най-голяма стойност като
недвижима културна ценност в Севлиево. Представлява голямо триетажно
здание. В приземния етаж се е осъществявал същинският процес по обработване на кожите, на специално пригодените парапети, опасващи горните етажи,
са сушели кожите, а вътрешността се използвала като склад. Запазен е т. нар.
строителен надпис на сградата от 1873. Този уникален експонат е част от експозицията в приземния етаж. Тя представя изчерпателно развитието на така
важния за Севлиево и района табашки занаят, за посетителите е приятно изживяване и да се разходят в двора на красивата възрожденска сграда.
Посещението в реставрираната табахана в Севлиево ще ви достави удовлетворение, че сте направили още една малка стъпка за запазване на традицията и спомена за истинските българи – трудолюбиви, предприемчиви и родолюбци.
Разходката в музейните сгради продължава в:
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• Архитектурно-възрожденски комплекс Дандолови къщи.
Когато отворим голямата порта, унесени в шумната забързаност на съвременния град, се озоваваме в спокойната патриархална атмосфера на градския
възрожденски двор.
Под голям навес е експониран едрият селскостопански инвентар, необходим за традиционно упражняваното земеделие. Под по‑малък навес е пресъздадена обстановката, в която е протичало ежедневието на семейството през
лятото, с експонирани домашни съдове и необходимите за приготвянето на
вкусните нашенски ястия сушени зеленчуци, подправки и билки. По красива
външна стълба се влиза в трите къщи, съединени под общ покрив и свързани с
врати помежду си. Построени са през 1870 г. Принадлежали на баща и двамата
му синове от известната севлиевска фамилия Дандолови. Всяка от тези къщи
има собствен дюкян, порта към пътя и врата към общия двор.
Обособени са три възрожденски интериора. Първият е типичен за времето преди Освобождението, особено за селските райони на Севлиевския край.
Показани са и двата основни типа носии, характерни за балканския и поленския район.
Вторият интериор представлява гостна стая, типична за това време смесица между селския и градския начин на живот. Интересни експонати там са
столовете, произведени преди Освобождението в столарската работилница на
Гочо Драгошинов от Севлиево.
Към средата на ХІХ век в Севлиево е имало вече достатъчно заможни семейства, които са можели да си позволят да украсят домовете си с мебели, доставени от чужбина или направени по тамошен образец. Тези хора се обличали
„ала франга“, а тоалетите на жените им също били изписани от чужбина или
ушити по западен образец. Именно този начин на живот е отразен с покъщнина и дрехи в последния интериор.
В днешното трудно ежедневие хората понякога забравят за богатството,
което крият нашата история и традиции. Въпреки това много от тях намират
време да се отбият в музея, за да ги обгърне атмосферата на миналото – време
на много труд, страдания, стремежи и величие. За тези, които още не са го направили, е това кратко пътешествие назад към корените ни.
• Дом-музей „Д-р Атанас Москов“
Атанас Москов е роден на 28 август 1903 г. в Севлиево, един от центровете
на социалдемокрацията, към идеите на която се приобщава още в ранната си
младост. Следва в София право и дипломация. Секретар е на Младежкия социалдемократически съюз. След 1927 г. се установява в Брюксел, където свързва живота си с белгийката Рене Вилме и подготвя докторска дисертация по
международно право. Член е на Изпълнителния комитет на Социалистическия
интернационал.
През 1937 година Атанас Москов се връща в София, избиран е за народен
представител, преподава и в Софийския университет. След Девети септември
1944 година, като един от лидерите на опозицията, е изпратен в лагер в Белене.

Примерни маршрути за културен туризъм в Севлиево...
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През ноември 1953 г. е освободен и въдворен в родния си град. На 26 ноември
1989 г. БСДП е възстановена, като Москов става председател, а по‑късно почетен председател на партията. Десетки политици на новото време го посещават
в скромния му дом, наричан още приживе на доктора заради несломимия му
свободолюбив дух „Замъкът на свободата“.
Атанас Москов умира през 1995 година в родния си град Севлиево.

Маршрут „Градска разходка“
Освен изброените по‑горе музейни обекти в града, посетителите, придружени от екскурзовод, ще разгледат Часовниковата кула от 1779 г., Каменния
мост над р. Росица, построен от майстор Никола Фичев през 1858 г., „старата“
църква „Свети пророк Илия“, възобновена през 1834 г., чийто иконостас е шедьовър на дърворезбеното изкуство, и църквата „Света Троица“, дело на Уста
Генчо Кънев Големия от 1870 година.

• Часовникова кула
Часовниковата кула е най-старата запазена обществена постройка в Севлиево. Според някои краеведи Севлиевската е построена през 1777 година,
други специалисти са на мнение, че на годината, изписана с арабски цифри
над входната £ врата, съответства годината 1779. Върху камбаната е гравирана
годината 1775.
Във външния вид на камбанарията се различават три основни части. Във
вътрешноста на каменната основа се движат въжетата с тежестите на часовниковия механизъм, който се намира в средната, осмоъгълна част. Дървената
конструкция най-горе завършва с купол, обшит с медни листи. Във вътрешността £ се намира камбаната, а през отворите по стените свободно излита
звънът. Интересни са каменните релефи, които изобразяват строителни инструменти, военни предмети, различни розети.
През 1871 година известният австроунгарски пътешественик, археолог и
етнограф Феликс Каниц при едно от пътуванията си по българските земи престоява няколко дни в Севлиево. В пътеписа си „Дунавска България и Балканът“
той описва впечатленията си от града, като споменава и Часовниковата кула.
Часовниковата кула се превръща в градска забележителност и неизменен
елемент от живота на севлиевци. Обявена е за архитектурен паметник на културата.
• Мостът над р. Росица
Животът в китната севлиевска котловина винаги е бил свързан с течащата
през нея река Росица, с живописните завои, около които се разположили жилищата. Документалните свидетелства сочат, че Севлиево още в края на ХVІ
век е град с две махали, петъчен пазар и джамия, скоро станал съдебен център,
имало и пощенска станция. През града преминавали и повечето главни пътища в областта. Това наложило построяването към средата на ХІХ век на дървен
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мост, чиито елементи бързо изгнивали или били отнасяни от буйната вода. По
време на Кримската война (1853-1856) движението на войска, пътници и стока
се засилило. На местната власт било възложено със свои сили да организира
построяването на каменен мост. За главен майстор на строежа на моста бил
ангажиран Никола Фичев от Дряново, прочут български строител и архитект.
Мостът бил дълъг 110 метра, поддържали го седем свода, като централният
бил най-висок и оформял „гърбица“. През първата половина на ХХ век тази
гърбица била изправена, а мостът бил удължен значително чрез насипи от двете страни.
През 1971 г. след голям ремонт и изграждането на ново разширено платно
старият каменен мост се вижда само от алеите покрай реката, прекрасно място
за разходка на севлиевци и гостите на града.

• Храм „Свети пророк Илия“
Вероятно този храм, един от символите на Севлиево, е съществувл на това
място в центъра на днешния град още в края на далечния ХVІІ век. В средата на
ХVІІІ век дейността на църковната община е засвидетелствана с надпис върху
икона, подарена на Зографския манастир от севлиевски поклонници, водени
от църковния епитроп. Парусията на църквата „Свети пророк Илия“, водена
изрядно на български и гръцки език от най-видния член на настоятелството £
Хаджи Стоян Николов от октомври 1824 г., е запазена във фонда на Историческия музей и е част от постоянната експозиция.
През 1834 година старата севлиевска църква „Свети пророк Илия“ е обновена „изоснови“. Иконите за т. нар. „царски ред“ на новия иконостас за изписани от един от най-известните български зографи Захари Цанюв. Иконописецът Атанас Минчов изпълнил поръчката за някои от иконите от „горния ред“.
Иконостасът, дело на майсторите Никола Матеев и неговия син Йонко Марангозчията, е шедьовър на дърворезбеното изкуство. Талантливите майстори са
вплели в едно флорални мотиви, птици и пана с библейски сцени. Иконостасът
е обявен за национален паметник на културата.
В края на ХІХ век църквата става по‑внушителна с издигнатите кубета.
Цялостното стенописване през 30‑те години на ХХ век е дело на академични
художници и великолепно допълва красотата на куполи, арки и пандантиви.
След специализирани реставрационни дейности по стенописите и част от иконите в началото на ХХІ век, старият Божи храм в Севлиево отново искри с
цялата си непреходна красота.
• Храм „Света Троица“
Родолюбивите членове на Севлиевската българска община възложили
строежа на „новата“ църква на прочутия български майстор строител от Трявна Уста Генчо Кънев „Големия“ (1828 – 1890). Тя се въздигнала като една от найпредставителните сгради в Севлиево. Осветена била през октомври 1870 г. и
още преди Освобождението се превръща в едно от средищата на духовния и
обществения живот в града.
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Внушителната сграда е изградена от дялан местен камък с три олтарни абсиди, като средната се издига до покрива. Красотата на бароковите форми и
линии продължава и във вътрешността на храма.
Иконите за първия иконостас на храма са изписани от известните иконописци Станислав Доспевски и Цаню Захариев през 1870 – 1872 г. След направата на нов иконостас част от тази изключително ценна иконна сбирка е пренесена през 1905 г. в новопостроената църква на Батошевския девически манастир.
Стенописите са красиво изрисувани, радват очите и извисяват духа.
В двора на храма са гробниците на руските войни, загинали за освобождението на България. При олтара на църквата са погребани обесените на площада в Севлиево ръководители на Априлското въстание в Севлиевския край.
В близост, в тишината на църковния двор, почива и председателят на революционния комитет Стефан Пешев, принесъл се заедно с другарите си в жертва
пред олтара на свободата.

• Градска художествена галерия „Асен и Илия Пейкови“
Построена е като жилищна сграда от Илия Денчев, една от ярките фигури
на възрожденско Севлиево. Веднага след подписването на Санстефанския мирен договор, той наема австрийския архитект Йосиф Шниттер за построяването на новия си дом. Най-голямата и модерна за времето си европейска сграда
и днес е една от най-красивите в Севлиево, достоен паметник на предприемчивия севлиевски дух. През 2008 г. е удостоена с приза „Фасада на годината“.
От същата година в нея се помещава Градската художествена галерия със своя
богат фонд, натрупван десетилетия. Безценни творби на световноизвестния
скулптор Асен Пейков и десетки творби от „космическата“ живопис на неговия брат, художника Илия Пейков, са част от постоянните £ експозиции.
Посетителите на галерията имат възможност да се насладят на подредените в красивите зали многобройни изложби на класическото и модерното изкуство.

• Паметник на Свободата
Паметникът на свободата в Севлиево е сред първите монументални паметници на загиналите в Априлското въстание и Освободителната война в млада
България. Идеята е на оцелелите опълченци и поборници, обединили се през
1882 г. в опълченско дружество „Лев“. Тогавашният архитект на Севлиевски
окръг Геслер изработил скица и план. Италианският майстор каменоделец
Дебонно Аполони изработил постамента и красивата колона. Тя била поставена приблизително на мястото, където след кървавия разгром се издигнали
бесилки за осем от ръководителите на въстанието. Художникът Отто Хорейши
нарисувал проект на статуята – млада жена, символизираща свободна България. Петко Р. Славейков подбрал текстове за четирите бронзови плочи на постамента.
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Статуята била изработена в известната тогава в Европа фабрика за художествено леене „Рихард Вагнер“. Прекрасната творба е дело на италианския
скулптор Арнолдо Дзоки (1862-1940), автор на множество известни статуи по
света, сред които монумента на цар Освободител в София, Свободата в Русе
и скулптурни творби във Видин, Пловдив, Оряхово. Сред най-известните му
творби по света са паметниците на Колумб в Буенос Айрес, Гарибалди в Болоня, свети Франциск от Асизи в Кайро и много други. Тържественото откриване се състояло на 8 септември 1894 г.

Маршрут „Християнски храмове“
Този маршрут е за почитателите на религиозния туризъм и включва посещение на двете севлиевски църкви „Свети пророк Илия“ и „Света Троица“,
както и манастирските комплекси Батошевски мъжки манастир и Батошевски
девически манастир.

• Батошевски мъжки манастир „Успение Пресвятия Богородици“
Батошевският мъжки ставропигиален манастир „Успение Пресвятия Богородици“ е възстановен през 1836 г. с усилията и средствата на севлиевската
българска общност приблизително на мястото на средновековен манастир от
времето на цар Михаил Асен (1246 – 1256 г.). За построяването на манастира
през ХІІІ век свидетелства каменен надпис от времето на Асеневци, фрагменти
от който се съхраняват във фонда на Исторически музей Севлиево. След падането на Второто българско царство под османска власт участта на много български светини последвала и Батошевския манастир и той потънал в разруха
и запустение. През 1836 г. се издига новата манастирска църква. Строежът бил
ръководен от Константин от Пещера, майстор известен и с опит. Батошевският
храм е с внушителни размери, а характерната за възраждането украса с каменни релефи присъства и тук.
Дърворезбеният иконостас е майсторска работа на новоселските майстори Никола Матеев и неговия син Йонко Марангозчията. Иконите от царския
ред изписват през 1837 година тревненският зограф Цаню Захариев и неговият
син Захария Цанюв, един от най- известните български иконописци. Впечатляваща е и стенописната украса.
• Батошевски девически манастир
„Въведение Пресвятия Богородици“
Девическият манастир е създаден през 1872 година като манастир от семеен тип от местния първенец чорбаджи Миню Попкоев. Игуменка станала неговата дъщеря, монахинята Магдалина. Първата църква била дървена. Осветена
е през пролетта на 1873 г. от севлиевския свещ. Марин Софрониев, като бил
поставен антиминс, запазен и до днес.
Каменната църква е построена през 1909 година. В нея са поставени икони
на известните възрожденски иконописци Станислав Доспевски и Цаню Захариев.
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През бунтовната пролет на 1876 година монахините приготвяли храна за
въстаническите позиции. След разгрома манастирът бил ограбен от башибозуците, а монахините подложени на гонение.

Маршрут „По стъпките на априлци“
„По стъпките на Априлци“ е маршрут за всички родолюбиви българи,
които няма да позволят да се затвори без спомен една от най-славните страници от нашата история – Априлското въстание от 1876 година. Севлиевският
край е един от центровете на героичните събития по време на въстанието, както и на неговия кървав погром. Севлиевският революционен комитет провежда усилена подготовка за въстание във взаимодействие с местните комитети,
особено от балканските села. Именно в балканския район се водят ожесточени
сражения с настъпващите многобройни сили на противника. Храбрите планинци десет дни устояват въстаническите позиции и защитават свободната
територия на своята „Балканска република“. Стотици намират смъртта си при
жестокото потушаване на бунта, мнозина са изпратени на заточение, а осем от
ръководителите му са осъдени на смърт и обесени на площада в Севлиево.
Нашето предложение е да бъде разгледана богатата тематична експозиция
на Историческия музей в Севлиево и след символичен поклон пред паметта на
загиналите пред Паметника на свободата в кратко пътуване да бъдат обходени Батошевските манастири, в които е укривано оръжие и е приготвяна храна
за въстаническите позиции. Ще бъдат разгледани музейните сбирки в селата
Батошево и Кръвеник, с автентични вещи на въстаналите от „Балканската република“, както и експозицията в Ново село, където е сложен кървавият завършек на бунтовната пролет на Април 1876 г. Маршрутът „По стъпките на
априлци“ завършва на мястото, където е обявено въстанието в Севлиевския
край – старото хайдушко сборище вр. Бабан в красивия и величествен Балкан.
В заключение и като сме дълбоко убедени, че така е редно, препоръчваме
ползването на екскурзовод от Исторически музей Севлиево. Неговият разказ
ще обогати знанията на посетителите с много и интересни подробности извън
кратките сведения, споделени в настоящото съобщение.

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН

Известия, книга 16, 2014

РЕЛИГИОЗНИЯТ ТУРИЗЪМ ВЪВ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ КРАЙ
Атанас Дерменджиев
RELIGIOZNIYAT TURIZAM VAV VELIKOTARNOVSKIYA KRAY
THE RELIGIOUS TOURISM IN VELIKO TARNOVO REGION
Atanas Dermendjiev
Abstract. The necessity of a focus on the significance of the religious tourist sites in the Veliko Tarnovo region is provoked by the socio-economic needs. The latter suggest intensifying of the cultural and historical resources with a view to the interest in the available sites.
The religion, as a spirit and interaction, suggests corresponding materialization. The latter is a segment in
the formation of a religious-tourism bank for its extrapolating in spiritual and nationalist direction.
Veliko Tarnovo region suggests fixing on values with cultural and historical content. The interpretation and
understanding of their existence is pointed towards determining them as valuable tourist resource with national
character.

Туризмът се определя като съвременен феномен. В него се концентрира
значително количество капитал, от една страна, а от друга, туризмът се масовизира и демократизира. Туризмът активно влияе върху платежния баланс, реализирайки валутни приходи. Според редица източници към 2020 г. приходите
от туризъм ще бъдат около 2 трилиона щатски долара.
Значителен дял от тях ще се пада на културния туризъм. Това ни дава основание да насочим вниманието си към възможностите, които България, и в
частност Великотърновският ареал предлагат за развитието му. Величието на
католическите катедрални храмове в Европа успешно се компенсира със светостта и спокойствието на православните ни църкви и манастири, с техните
уникални икони и стенописи, с богатството на средновековната литература.
Манастирските хранилища са запазили невероятни образци на ръкописи от
минали епохи, дърворезби, църковна утвар, църковна музика и още много други свидетелства за неповторимостта на българското изкуство и култура.
С времето се установяват нови и нови места на поклонничество: гробове
на светци (мъченици, отшелници и др.), храмове и манастири, както и други
места, свързани с прояви на Божията благодатна сила. Така поклонничествата стават неизменна и важна част от религиозния живот на християните, като
придобиват разни културни форми през различните епохи.
Сред многобройните ареали за религиозен туризъм у нас особено значение има Българската Света гора – броеницата от манастири във и около Велико Търново.
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• Преображенският манастир е един от най-големите и най-ценни български манастири. В изграждането му са участвали едни от най-известните ни
възрожденски майстори – Захари Зограф и Уста Кольо Фичето.
Разположен е по течението на р. Янтра под високите скали на пролома
„Дервента“, на 6 км от Велико Търново. Основан е към 1360 г. от царица Теодора-Сара и сина £ цар Иван Шишман, заради което е наричан още „Сарин“ или
„Шишманов“ манастир. След премеждията, преживени в началните години на
османското владичество, манастирът е възстановен през Възраждането. Началото на обновяването му е поставено през 1825 г., когато йеромонах Зосим от
Рилския манастир става негов игумен.
Главната манастирска черква „Св. Преображение Господне“ е ниска кръстовидна, с три поделения и купол. Зографисана е през 1849– 1851 г. от Захарий
Зограф. Специален интерес предизвикват: композицията „Колелото на живота“ и „Страшният съд“, образите на св. св. Кирил и Методий, на Теодосий Търновски, патриарх Евтимий, Теофилакт Търновски, Иван Рилски, Никола Нови
Софийски, автопортретът на Захарий Зограф. Негови са и иконите от царския
ред в храмовия иконостас. Други ценни творби в манастира са дело на видния
тревненски зограф папа Витан Коюв (Млади), както и икони на Станислав
Доспевски, племенник на Захарий Зограф. На най-видно място, върху южната външна стена на олтарната абсида, той изписва монументалните стенописи „Страшният съд“ и „Колелото на живота“, за да внуши на посетителите
преходността на човешкото съществуване. Ценни са и фреските „Рождество
Богородично“, „Успение Богородично“, „Тайната вечеря“. Цялата пищна външна украса днес е ценен паметник на живописното изкуство от възрожденската
епоха. Позлатеният иконостас с богати барокови форми е изработен от тревненски майстори, забележителна е украсата на царските двери.
Преображенският манастир и монашеското братство са свързани с националноосвободителните борби на българския народ през Възраждането.
Монаси в светата обител са Матей Преображенски и поп Харитон. Убежище в
манастира са намирали Филип Тотю, Васил Левски, Ангел Кънчев, Бачо Киро
Петров и др. дейци на освободителното движение.
Преображенският манастир е национален паметник на архитектурата и
изкуството; действащ мъжки манастир с храмов празник на 6 август.
• Патриаршеският манастир „Св. Троица“ е първото обиталище на исихасти (от 1070 г.), а Теодосий Търновски приема отшелничеството през 1368 г.
И до днес високо в скалите може да се види пещерата, в която е живял учителят
на младия тогава Евтимий – бъдещия български патриарх. В „Света Троица“
са идвали за духовни наставления българските царе. Тук се е съхранявало златото, което Иван Шишман дава на Евтимий, за да откупи столицата, докато
владетелят воюва.
• Петропавловският манастир „Св. св. Петър и Павел“ е разположен на
Арбанашкото плато на 6 км североизточно от Велико Търново. От терасата се
разкрива невероятна гледка към Дунавската равнина и билото на Еленския
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Балкан. Преданието разказва, че е основан по времето на Втората българска
държава от братята Петър и Асен. Върху хълма с внушителната скала някога е имало крепост, която пазела владенията на Асеневци. В нея е подготвено
въстанието през 1185 г. за освобождението на България от византийско иго. В
годините на османското владичество манастирът многократно е опожаряван и
разграбван, а след това възстановяван. През 1662 г. той е въздигнат отново, но
дълго е управляван от гръцки владика. Независимо от това, монасите от манастира преписвали тайно „История славянобългарска“. Архимандрит Максим
Райкович (1835-1850) поставя началото на дълголетна традиция игумени на
манастира да бъдат само българи.
По време на Възраждането манастирът става място за организирането на
няколко революционни бунта. През 1700 г. тук се подготвя въстанието на търновската вдовица Мара начело със сина £ Стоян и Мирчо войвода. През 1856 г.
оттук капитан Дядо Никола повежда 13 четници към Габровския балкан. През
април 1869 г. Васил Левски тайно пристига в манастира и основава в Лясковец
революционен комитет.
През 1874 г. митрополит Иларион Търновски (бивш Макариополски) организира в манастира първото богословско училище в българските земи, създадено за подготовката на образован клир за новоучредената (1870) автономна
Българска екзархия. Пръв ректор е Недю Жеков, а сред учениците са бъдещият
професор Васил Златарски, историкът Никола Станев и др. Семинарията продължава дейността си и след Освобождението до 1886 година.
Голямото земетресение през 1913 г. и избухналият пожар разрушават манастирската черква и историческите постройки. Заличени и погубени са забележителни творби на изобразителното изкуство. Остават само новите сгради
на семинарията (дело на дряновския майстор Уста Маньо), които са запазени в
автентичния си вид и сега.
Днес манастирът е действащ, девически, с храмов празник на 29 юни.
• Арбанашкият манастир „Св. Богородица“ в началния период на османското владичество е бил действащ и заможен, но след опустошенията запада и
е изоставен. Едва през 1680 г. е построена новата манастирска църква, която е
запазена и до днес. Тя е ниска, еднокорабна, едноапсидна продълговата сграда,
с две преддверия, като в северната £ страна е разположен обширен параклис
„Св. Троица“. През 1716 г. троянският монах Даниел построява жилищни сгради и възобновява дейността на манастира. През 1762 г. църквата и параклисът
отново са обновени и украсени със стенописи. Една от ценните реликви е чудотворната икона на Св. Богородица, разположена в притвора на църквата.
Манастирът е действащ, девически, храмов празник е 15 август.
• Арбанашкият манастир „Св. Никола“ е основан по време на Втората
българска държава, във времето на Асеневци. През 1393 г. е разрушен от османските завоеватели при завладяването на Търново. Близо три века след това
манастирът отново е въздигнат. От тогава датира и манастирската църква, която почти изгаря при пожар. Според една приписка към старо евангелие църк-
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вата е обновена в 1735 г. с помощта на арбанашкия болярин Атанасий, убит
по‑късно от турците за участие в заговор против империята. В края на ХVІІІ
в. духовната обител е разорена от нашествията на кърджалиите, но отново е
възстановена през 1833 г. по инициатива на игумена на Преображенския манастир.
Манастирът е действащ, девически, храмов празник е 6 декември.
• Килифаревският манастир „Рождество Богородично“ е разположен на
десния бряг на р. Белица на юг от гр. В. Търново. Основан е по времето на цар
Йоан Александър, около 1348 – 1350 г. Търсейки усамотено и удобно за молитви
и съзерцания място, Теодосий Търновски открил това място и създал обителта малко над сегашния манастир. Поради специалните грижи на царя светата
обител се превърнала във важен книжовен център на Търновското царство.
Така възникнала известната в българската книгопис Килифаревска школа, чиито книги и преводи достигнали до Русия и Сърбия и донесли голяма слава на
манастира и на св. Теодосий. Към 1360 г. броят на монасите и книжовниците
надхвърлял 460 души. Сред тях бил и бъдещият патриарх Евтимий, който след
смъртта на св. Теодосий на 27 ноември 1363 г. продължил делото му.
След османското завоевание манастирът е бил разрушен и опожарен през
1393 г. и задълго останал необитаем. Едва през 1718 г. в подножието на стария
манастир издигнали днешния Килифаревски манастир. Тогава била построена
и изографисана църквата „Рождество Богородично“. Отново част от манастира
е разрушена по време на кърджалийските безредици в края на XVIII в., но скоро след това е възобновен.
През 1840 г. Уста Кольо Фичето издигнал трета църква – днешната църква „Св. Димитър“. Най-голям интерес днес предизвикват оцелелите от 1718 г.
стенописи. Западната и северната стена на старата църква „Рождество Богородично“ били съборени и тя била приспособена за параклис, посветен на св. Теодосий Търновски. Запазен до днес е старият дърворезбен иконостас от 1843 г.,
изработен от тревненски майстори зографи. По-късно бил изграден и втори
параклис, посветен на св. Иван Рилски. Красивите двуетажни жилищни сгради
са построени през 1849 година.
Сто години по‑късно манастирът приютил монахиня Иустина (рускиня по
произход) и бил трансформиран в женски манастир.
Манастирът е действащ, девически, храмов празник е 8 септември.
• Къпиновският манастир „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“се
намира на 18 км от Велико Търново в полите на Еленския Балкан.
От надпис в сегашната манастирска черква е знайно, че през 1272 г., по
време на царуването на цар Константин Тих (1257-1277), на нейно място е бил
издигнат храм, посветен на Светата Троица. Вероятно манастирът е основан от
неговия предшественик цар Иван Асен II (1218-1241).
През 1830 г. тук е създадена книжовна школа. Манастирът бил възстановен и преустроен през 1835 г. Двама самоуки дряновски майстори построили
и днешната манастирска черква „Св. Николай“. През 1845 г. в манастирската
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черква била изписана с голяма стенописна композиция, пресъздаваща сцени
от Страшния съд, а през 1856 г. били построени и масивни двуетажни жилищни постройки, които и днес обграждат манастира. През 1864 г. бил построен и
богато зографисан параклисът „Въведение Богородично“.
Предполага се, че иконите на дървения иконостас са изписани от тревненския зограф Папа Витан и други тревненски зографи.
Манастирът е действащ, мъжки, храмов празник е 6 декември.
• Плаковският манастир „Св. пр. Илия“ се намира близо до с. Плаково
и Велчево на 2 км от Капиновския манастир. Основан е по време на Втората
българска държава, вероятно през 1280 г., но при падането на България под
турско робство бил разрушен, а около 1450 г. възстановен отново. През 1835 г.
в манастира била организирана Велчовата завера, след потушаването на която
бил разрушен.
Възстановяването му започнало през 1845 г., когато била построена манастирската църква „Св. Илия“. Тя е рядко явление на българската архитектура,
от т. нар. атонски тип, характерен за епохата на Втората българска държава.
През 1845 г. Захарий Зограф изрисувал образа на Христос Велик архиерей с
Дванадесетте апостоли. Освен тази икона, в манастира са запазени стари ръкописни и старопечатни книги.
През 1865 г. Уста Колю Фичето изградил величествена 26‑метрова камбанария с красива декоративна зидария, каменна чешма и двуетажни жилищни
крила в П-образна форма, но през 1949 г. при нов пожар голяма част от жилищните сгради отново изгорели.
Манастирът е действащ, мъжки, храмов празник е 20 юли.
• Присовският манастир „Св. Пантелеймон“ се намира в самото село
Присово, на 5 км южно от гр. В. Търново. Той е основан през 1870 г. като „семеен“ манастир от съпрузите Минчо и Дража Райчеви. След смъртта на Минчо,
ръководството на Светата обител е поето от жена му – монахинята Евтимия, и
сина им дякон Роман. Манастирската църква била издигната през 1881 г., а на
следващата година била осветена. След това Роман заминал за Букурещ и поел
управлението на българската митрополия там, а манастирът се управлявал от
майка му и сестрите му Ефросина, Татяна, София и Зиновия. Последна игуменка на манастира е Ксения.
В двора на Присовския манастир има осемстенна камбанария и чешма с
издялан надпис в един от камъните – 1910 г. Пред входа на манастира има каменна плоча, донесена от местността Никополис ад Иструм, която представлява древен езически жертвеник, върху който днес се извършват водосвети.
Действащ девически манастир, храмов празник на 27 юли.
• Мерданският манастир „Св. 40 мъченици“ е разположен на около 14
км югоизточно от Велико Търново, в западния край на с. Мерданя. Построен
е през XIII в. Представлява комплекс от черква, жилищни и стопански сгради.
Църквата е построена през 1876 г. с помощта на хаджи Кесрий Хорозов от Елена, който става игумен на манастира. Според легендата, манастирът е основан
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на мястото, където търновският патриарх Йоанкий II посреща тържествено
цар Иван Асен II след победата му при Клокотница, станала в деня на празника
на св. 40 мъченици Севастийски.
Манастирът е действащ девически манастир. Храмовият празник е на 9
март.
Развитието на религиозния туризъм във Великотърновско е свързано и с
посещения на многобройните църкви.
• Църквата „Рождество Христово“ в Арбанаси днес е най-старата, найинтересната и най-голямата по площ. Строена е вероятно през XV в. В найстария си вид е била малка с едно помещение и външна апсида. В първата половина на XVII в. е разширена на запад със самостоятелно женско отделение и
закрит притвор. На север е с открита аркада, завършваща на изток с параклиса
„Йоан Кръстител“. През 1632 г. северната страна на аркадата била зазидана и
приспособена за трапезна галерия. Вътрешното пространство на църквата е
стенописвано изцяло от неизвестни български майстори зографи. В изписването £ се забелязват три стенописни слоя. Най-старата живопис е от XV– XVI в.
От нея е запазена композицията „Страшният съд“. Части от този най-стар живописен слой са открити и по стените на наоса и олтара на мъжкото отделение. Притворът, трапезната галерия и параклисът са изписани напълно през
1632 – 1649 г. Последното стенописване в женското отделение е от втората половина на XVII в. Църквата „Рождество Христово“ е строена, разширявана и
украсявана със средствата на богатите арбанашки търговци. На различни места по стенописите се четат имена на дарители. Стенописите в трапезната галерия и женското отделение на параклиса представляват подробен календар
със сцени и светци по дни и месеци. До входа на параклиса вляво е изобразено
„Колелото на живота“. Стенописите в наоса на параклиса изобразяват живота и страданията на „Йоан Кръстител“. Иконостасът там е дело на тревненски
майстори резбари.
• Църквата „Св. архангели Михаил и Гавриил“ се намира в югоизточната
част на селото и е изградена върху основите на стара средновековна църква. В
строежа £ се забелязват три строителни етапа – средата на XVI в. (източната £
част, сегашният наос), 1760 г. (притворът от запад) и края на XVIII в. (галерията
от север). В украсата на стените отвън с плитки аркирани ниши е потърсена
връзка със строителните традиции на Втората българска държава (търновските църкви). В източната си част галерията завършва с параклиса „Св. Параскева“. Стенописите са изключително интересни. Те разкриват връзките с традициите на Търновската живописна школа и общите тенденции в живописта от
XVII – XVIII в. Останки от най-ранния живописен слой са запазени по северната стена на олтарната апсида. Второто изписване от средата на XVII в. (олтара
и наоса) вероятно е изпълнено от двама зографи. От главния майстор зограф
са работени всички фигурални сцени в наоса, изображенията върху зенита на
свода и напречните арки и всички изображения в олтара. Стенописите правят
впечатление със своята монументалност и уверен рисунък. Някои сцени са ри-

728

Атанас Дерменджиев

сувани от другия зограф по предварително изпълнени от майстора линеарни
рисунки (сцената „Св. пророк Илия пред пещерата“ на южната стена).
Стенописите по свода и стените на притвора са работени в 1760 г. от майсторите Михаил от Солун и Георги от Букурещ, според надписа над северната
врата. Галерията и параклисът „Св. Параскева“ не са стенописвани.
Запазен е новият иконостас в църквата от 1813 г., дело на резбари от Тревненската школа, горял и подновен в дясната си част през 1834 г. Иконите по
него са от XVII – XVIII в.
• Църквата „Св. Атанас“ е най-малката по размери арбанашка църква.
Строена е през втората половина на XVII в. в североизточния край на селото.
На южната £ страна е изграден параклисът „Св. Хараламби“. Цялата църква е
стенописвана. Установени са няколко живописни слоя от XVII и XVIII в. Стенописите от притвора, олтара и наоса са от 1667 г. Параклисът е стенописван
от даскал Цоню и Недю през 1726 г., за което има надпис на южната му стена.
Интересни са композицията „Страшният съд“ с нетрадиционно разполагане
на сцените и рядко срещаната „Старозаветна Троица“. В двора на църквата има
много надгробни паметници с надписи на гръцки език от XVII и XVIII в.
• Църквата „Св. Георги“ е строена през втората половина на XVII в. – годината 1661 е посочена в надпис на олтара и на горния праг на каменната рамка
над един от северните прозорци. В наоса на църквата живописта е работена
през 1710 г. от даскал Христо и Стойо. В църквата има интересен иконостас,
някои части от който датират от XVI в.
• Църквата „Св. Димитър“ е една от най-старите църкви в Арбанаси. Намира се в стария център на селището, близо до църквата „Св. Архангели“. След
Освобождението до земетресението 1913 г. тя е централна енорийска църква.
Стенописвана е в 1612 и 1794 г. На източната стена високо горе над апсидата на
църквата е изобразена рядко срещана сцена – „Дървото Йесеево“. В параклиса
„Св. Георги“ има запазени фрагменти от по‑стара живопис, които специалистите отнасят към XIII – XIV в. Иконостасът на църквата е с позлатена резба. В
северната част на двора се намират надгробни плочи с каменна резба и надписи на гръцки език от XVII – XVIII в.
***
Съвременното „експлоатиране“ на религиозното наследство предполага
адаптиране към социалните и духовните интереси на обществото и към предприемане на дейности с цел „експлоатация“ на историческите дадености. Те
са свързани с разработването на дългосрочна програма, базирана на няколко
принципа:
1. Устойчиво развитие
2. Ефективно рекламно представяне
3. Цялостно качество
4. Икономическа възвращаемост
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Туризмът може да осигури комерсиализирането на природното и културното наследство и да създаде не само поминък и доходи, но и нови източници
на средства.
Налице са условия за създаване на продукт, експлоатиран като религиозен,
в региона на Велико Търново. Неговото проявление е свързано с дейности в
следните направления:
• Привличане на екип от специалисти по брандиране, който да наложи на
туристическия пазар марката.
• Създаване на експертен екип за изготвяне на професионален анализ на
пазарните сегменти, определяне на целеви групи, към които да се насочат специфични рекламни кампании (таргетиране на пазара ) .
• Разработване на рекламна стратегия за включване на продукта в националната рекламна стратегия за развитие на религиозния туризъм. Във връзка с
това специално внимание трябва да се обърне на новите технологии като Интернет, електронни пощи, модерни начини на транспорт.
Изработката на този специфичен туристически продукт се нуждае от участието на PR специалисти. С тяхна помощ трябва да се набележат мерки за подобряване на инфраструктурата на област Велико Търново. От особено значение
са ремонтирането и построяването на добри и удобни пътища, за да се улесни
достъпът до обектите, както и поддържането на комуникации, за да се задоволят изискванията и на капризните клиенти. Не бива да се подценяват и всички
останали елементи на инфраструктурата.
Доколкото религиозният туризъм е специфична дейност, има остра необходимост от подготовка на висококвалифицирани кадри за нея. На територията на Велико Търново съществува професионална гимназия по туризъм. В
учебните планове трябва да се предвиди изучаване на специфичната материя.
Подготовката на кадри с висше образование е грижа на висшите училища на
територията и в близост до района.
Специално внимание следва да се отдели на изучаването на вътрешните
и външните пазари. Тук биха могли да бъдат използвани съществуващите изследвания, особено тези, направени на територията на държави, традиционно
православни като Русия, Украйна, Беларус, Гърция.
Не трябва да бъдат пренебрегвани православните диаспори на територията на САЩ, Канада и европейските държави.
Необходимо е да се установят контакти с организациите на православните
общности, да се популяризират сред тях възможностите на поклонническия
туризъм. В центъра на вниманието трябва да се поставят и големите български
общности по света. Наложително е подготвянето на специализирани туроператори, които в офертната си листа да предлагат възможности за поклоннически туризъм.
• Друга възможност е засиленото присъствие на светите търновски места
в интернет пространството.
• Дълбоко вярващите и вярващите са двете групи, които трябва да бъдат
обстойно информирани за наличието на места, които биха представлявали
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интерес за тях. Брошури, диплянки и други печатни материали, публикации в
специализирани издания – това са все дейности, които трябва да бъдат насочени към тези две групи хора. И най-вече да се осъществяват преки контакти
с техните общности. В същото време поклонници от тези две групи могат да
бъдат ценен потенциал, който ще подпомогне поддръжката и реставрацията
на обектите тогава, когато това е необходимо, доколкото последното се явява
част от дълга им на вярващи.
• Различен трябва да бъде подходът към т. нар. интересуващи се от религия.
Освен информация за самите места за поклонение, до тях трябва да достигне и
информацията за възможностите, които регионът предлага за пътуване и почивка. Към тази и другата група – неинтересуващи се от религия, е необходимо
да се насочи работата на съпътстващите туризма дейности.
• Учениците и студентите като група изискват специално внимание. На тях
могат да се предложат дестинации с познавателен характер, зелени училища в
манастирите, научни експедиции и стажове за бъдещите специалисти.
Реализацията на предложените дейности ще превърне религиозния туризъм в приоритетен за региона. С това неговата роля в процеса на изграждане на
национално отговорни личности ще осмисли съществуването му.1
БЕЛЕЖКИ
1 Димитров, И. Поклонение и поклонничество. Историко-екзегетически поглед. В:
Духовна култура, 1998, № 5, с. 19 – 20; Държавна агенция по туризъм: Стратегия за развитие
на българския туризъм за периода 2006 – 2009 г.; Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005 – 2015 г.; Прашков, Л., Е. Бакалова, С. Бояджиев. Манастирите в България. С., Спектър, 1992.; Пулиева, Д. Доклад от конференцията
„България и Православието“, НДК, 13 – 14 май 2003.; Сивков, А. Манастирите в България.
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VAZMOZHNOST ZA RELIGIOZEN TURIZAM V MALKITE OBSHTINI
(SPODELEN OPIT OT OBSHTINA POPOVO)
THE MUSEUM AND THE BULGARIAN ORTHODOX CHURCH –
AN OPPORTUNITY FOR RELIGIOUS TOURISM IN SMALL
MUNICIPALITIES
(SHARED EXPERIENCE FROM POPOVO MUNICIPALITY)
Plamen Sabev
Abstract. The observations that I present in this report are related to a tourism segment – the religious one.
The motives vary from religious to cultural. The modern person is seeking peace of mind and purity, and in
the same time new and different ways to achieve that. He seeks for the real religiousness, the holy people in the
holy places.
The clerical district of Popovo, which is an integral part of today’s Eparchy of Ruse, has 47 towns and villages.
At present, according to the list of the Ruse Bishopric there are 51 operating temples. Thirteen of them were build
before the Liberation.
I outline that picture because this is an opportunity to cooperate with the Bulgarian Orthodox Church not
only for the preservation of the cultural heritage kept in those temples, but also for the development of the religious
tourism.
In Popovo from 1976 until 2000 the Revival Christian temple „St. Archangel Michael“ acts as a tourist site
through which thousands of people, not only from Bulgaria, but also from different countries (Poland, Germany,
the Soviet Union, Hungary, Libya, Greece, Cuba, France, China, etc), are passing by.
The municipality and the museum have always been available to the local priests and the church board in
the organization of different celebrations, their publishing in the media, in the renovation of temples, in the preservation of the movable cultural values. However, this turns out to be insufficient in order to take the opportunity and
open part of the temples as tourist sites. Are the institutional misunderstanding and the lack of tourism marketing
an obstacle or are there other reasons for this? The search of an answer is the current report.

Туризмът е многообразна човешка дейност, свързана с пътуването на хора,
които задоволяват познавателните и развлекателните си потребности. Неговата поява се дължи на възникналата нужда от почивка, затова и се появява на
определен етап от развитието на обществото и може да бъде определен като
социално-икономическо явление. В развитието на съвременния туризъм има
много тенденции, които определят и неговите насоки, както и формите тури731
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зъм, които са най-достъпни и практикувани. Съществено е да се отбележи, че
днес имаме т. нар. „нов турист“, който е много подвижен, добре информиран, с
туристически опит и разбира се – много любознателен.
Любознателният турист е готов да надзърне и в места, които са останали
извън утвърдените туристически дестинации. На туристическата карта на България се появяват новооткрити и извадени от забравата туристически обекти.
И тук е шансът на неразработените туристически обекти, респективно на лицата, организациите, общините, които правят усилия за развитие на туризма.
Наблюденията, които представям в настоящото съобщение, са свързани
само с един сегмент на тези възможности – религиозния туризъм, като те са
ограничени в териториалните рамки на Община Попово.
Мотивите за него са различни – от религиозните и търсене на единение с
Бога, до задоволяване на културни нужди – съприкосновение с иконописно
изкуство, църковно песнопение, светото писание, поклонение пред паметници, личности и пр. Модерният човек търси душевен мир и чистота, тишина
и спокойствие, но същевременно нов и различен начин да получи това. Той
търси реалната религиозност, светите хора в светите места.
Христина Петрова, която е разработвала тази проблематика в своя статия,
сочи три фактора с благоприятно влияние върху начинанията за популяризирането и развитието на религиозния туризъм:
1) Наличие на религиозни обекти, артефакти и церемонии;
2) Потребителски пазар – вниманието на българските туроператори по отношение провеждането на специализирани религиозни пътувания и беседи е
провокирано от регистрирания туристически интерес;
3) Разпознаваемост от управляващия държавен орган – през последните
5 – 10 години политиката в областта на туризма за България регистрира необходимостта и заявява желание за диверсификация на туристическото предлагане.
Държавното ръководство в лицето на бившата Държавна агенция по туризъм
и настоящият ресорен орган – Министерството на икономиката енергетиката
и туризма, предприемат мерки за популяризиране на културно-религиозните
обекти в страната. Организират се рекламни кампании и представяния по време на световни туристически изложения, където се промотират възможностите за посещение на религиозни храмове и техните материални и нематериални
достойнства. По национална инициатива се разработват и публикуват кратки
справочници за най-популярните духовни центрове.1
Поповска духовна околия, която е съставна част от днешната Русенска
епархия, има 47 селища с храмове. Към настоящия момент, съгласно списъка
на Русенската митрополия, в тях има 51 храма. Тринадесет от тях са изградени
преди Освобождението. Поповска духовна околия граничи с духовните околия
на Русе, Разград, Търговище и Горна Оряховица. През нея преминават първокласните пътища София-Бяла-Варна, Русе-Омуртаг-Сливен, Попово-Търговище-Шумен, Попово-Разград-Силистра.
Очертавам тази картина, за да се види широката възможност за съвместна
работа с БПЦ не само за опазване на културното наследство, което имат тези
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храмове, но и за развитието на религиозен туризъм, вкл. чрез създаването на
междурегионални маршрути.
Самият град Попово има създаден опит в тази посока. През 1975 г. саморазрушаващият се християнски храм „Св. Архангел Михаил“ изцяло е възстановен със средства на Общината и със съдействието на БПЦ е създадена музейна колекция от икони, дърворезби, църковна утвар, книги. Храмът, освен
християнската си святост, е натоварен и с историческа памет – с църковното
движение през Възраждането, с Руско-турската война от 1877/ 8 г., с известни
личности от града, чиито гробове са в неговия двор.
Сбирката е открита на 2 ноември 1976 г. от н. х. Светлин Русев. От тази
година до 2000 г., когато храмът е превърнат отново в действащ, оттук преминават десетки хиляди хора от различни държави (Полша, Германия, СССР,
Унгария, Либия, Гърция, Куба, Франция, Китай и др.). Старата църква и иконописната сбирка стават едно от най-притегателните кътчета в Попово, които
задължително се посещават от гостите на града. С тази експозиция музеят в
Попово е сред първите в България, който прави стъпки за един непознат дотогава, нетолериран в онези години религиозен туризъм, за представяне на религиозна живопис, църковна музика и пр.
След земетресението през 1986 г., когато в действащата църква в града започват възстановителни работи, църковните служби се изнасят в църквата-експозиция. Това продължава близо две години. Подчертавам този факт, защото
той показва, че музей и църква могат да съвместят различна функционалност
в един религиозен обект. Тези изводи обаче не са направени. Като прибързано може да се определи безусловното съгласие на Община Попово през 2000 г.
към искането на БПЦ този храм отново да стане действащ молитвен дом. Ако
има нещо добро в тези административно-имотни дела, то е, че иконописната
сбирка не е разпиляна. Създадените добри взаимоотношения с управата на Доростолска и Червенска митрополия и местното Архиерейско наместничество
позволяват тя да остане на съхранение в музея. Още по‑важно е, че се запазват
и самите взаимоотношения.
През последното десетилетие за много селища в страната туризма става
приоритет. Разработват се туристически обекти, натоварват се с туристически
атракции, за да се привлекат туристи. Община Попово, която няма забележителни природни дадености или уникални исторически обекти, също прави
усилия да развива туризма, концентрирайки усилията си върху конкретни
обекти (Ковачевско кале, Музея, екопътека Иванча-Долец). По наше мнение,
усилия могат да се положат за „оживяване“ на всеки паметник и превръщането
му в туристически обект. В този смисъл храмовете от ХІХ век, съхранили възрожденската строителна традиция, резбарско и иконописно богатство, трябва да бъдат обект на особена грижа. Такива има в градовете Попово и Опака,
селата Водица, Иванча, Конак, Кардам, Ломци, Паламарца, Посабина, Садина,
Цар Асен.
Част от тях се съчетават с други налични културни обекти в непосредствена близост: до град Опака са Крепчанският скален манастир, като последният
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сам по себе си е религиозен обект, и гробището с надгробните паметници на
капанците, тип „каменните баби“, до с. Иванча е екопътека Иванча-Долец, до
селата Водица и Посабина има паметници от Руско-турската война и туристическия обект „Ковачевско кале“, до с. Конак е височината Керчана с паметника
на Таню войвода и априлци, до с. Паламарца има също капанското гробище с
„каменни баби“, своеобразни войнишки гробища има в дворовете на храмовете в Опака, Паламарца, Посабина, Конак. Паметници на видни учители, духовни лица и общественици има в храма в с. Конак – на възрожденския деец и свещеник Стоян Радков, извършил опелото на Таню войвода и двама от неговите
четници, загинали в последното сражение на височината Керчана; в двора на
храма в с. Паламарца са паметниците на възрожденските дейци Стефан Добрев
и Пенчо Кръстев, в двора на храма в Опака – на възрожденския деец Никола
Писарев и др.
С оглед пътищата, които свързват отделните селища, могат да се групират
храмове, културни и мемориални паметници и да се оформят и регламентират
маршрути както за пеши, така и за авто- и колотуризъм.
Развитието на религиозния туризъм и съживяването на изоставени храмове е двустранен, взаимосвързан процес в отношенията на музея и църквата.
В състоянието, в което се намира днес държавата, на морален колапс, пред демографски срив и цивилизационен избор, слабо християнство интересът към
храмовете и светите места ще бъде още една стъпка към съхраняване символите на вярата, а защо не и връщане към християнските ценности, което може да
е резултат от туристическия маркетинг.
В практиката рядко се срещат типични или идеални видове или форми на
съвременните явления, което е валидно и за религиозния туризъм. Последният все по‑често се интегрира с културния например, на което дължи основно
и своята масовизация в някои страни и региони. Негови форми се срещат и
в комбинация с познавателния, деловия, круизния, пешеходния, лечебния и
рекреативния туризъм. В този смисъл е много трудно, особено от статистическа гледна точка, да се разграничат и идентифицират чисто религиозните от
останалите сходни мотивационни подбуди на туристическото пътуване.
Уикенд туризмът, краткотрайният – с възможността за съчетаване с отдих
и класически пеши или колотуризъм. С посещение на музейни и други обекти.
Проучването на нуждите и предлагането могат да се обвържат с изработване на обща концепция и да се наложи общо управление – работно време,
статут, такси, разпределение на отговорности и пр.2
В момента Община Попово разработва два свои стратегически документа:
Интегралния план за развитие на града в периода 2014 – 2020 и Общинска културна стратегия за периода 2014 – 2020 г. В проектните варианти възможностите за религиозен туризъм са подчертани, тоест са стратегически.
На тази основа може да се създаде маркетинг за краткотраен туризъм, насочен към населението от региона, като се започне от близките места за опознаване – православните църкви и манастири, и разбира се – с посещаване тези
в родните места. Нужни са прости „провокации“ към туриста от типа „Кои
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са трите места в общината, региона на Поломието, в България и пр., които
човек с пътешественически дух като вашия би трябвало непременно да посети?“.
Развитието на религиозния туризъм в община Попово се подпомага и
от факта, че през последните години Община Попово води политика за построяването на храмове във всички села, където няма такива, и ремонт на сега
съществуващите. В това дело община – музей – църква са отново заедно при
определяне на идейните задания, интериора и оборудването на храмовете. По
този начин, при такова сътрудничество за последните девет години бяха построени нови храмове в Невски, Марчино, Долец, Манастирца и ремонтирани
из основи храмове в селата Цар Асен, Водица и параклисът в с. Ломци. Споменавам само тези, където музеят има намеса.
От своя страна, музеят през тези години винаги е бил на разположение
на местните свещеници и църковни настоятелства в организирането на различни тържества, в отразяването им в медиите. Разширяването на връзката с
църквата ни позволи да създадем такива отношения с местните свещеници, че
да бъдем допуснати да заснемем всичко ценно, което се пази в храмовете, да
надникнем и в най-тайните им кътчета. Така се роди и справочникът „Християнските храмове в Поповска духовна околия“, чието представяне през 2011 г.
уважи и митрополит Неофит, днес български патриарх.3 Справочникът е част
от политиката на музея за развитие на религиозен туризъм, като се включат в
туристическа мрежа и местните храмове.
При изпълнението на туристическата стратегия на Община Попово, вярвамь православните храмове със своето богатство на културни ценности ще
привличат все повече внимание към себе си.
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ТУРИЗМЪТ В НИАР „МАДАРА“ – ОРГАНИЗАЦИЯ И ФОРМИ
Борислав Борисов
TURIZMAT V NIAR „MADARA“ – ORGANIZATSIYA I FORMI
TOURISM IN MADARA NATIONAL HISTORICAL AND
ARCHAEOLOGICAL RESERVE – ORGANIZATION AND FORMS
Borislav Borisov
Abstract. Madara National Historical and Archaeological Reserve brings together rich history, diversity of
archaeological monuments, beautiful nature and the unique rock relief Madara Horseman. This makes it one of
the most desirable tourist destinations not only in Bulgaria but also in the whole world. Annually the site is visited
by around 60 thousand people, most of whom are foreigners from all parts of the world. In terms of organization
and forms of the offered tourism, a wide variety exists in Madara. Most common are route – cognitive tourism,
which is practiced in several variants, national and local fairs, healing, spiritual, sports and recreation tourism. The
traditional forms are organized and individual, depending on the objectives, financial capacity and the time that
the organizers and the participants in the tourism activity have.
In addition to the rich cultural and historical heritage, the archaeological reserve Madara attracts its numerous visitors for its nature, the richness and diversity of the flora and fauna.
Recently for the purpose of the development of the tourism activity in Madara, great attention is given to the
advertising activity – publishing of travel guides, leaflets, CDs, cards, souvenirs, etc. The continuous contact with
the local and national media is a significant prerequisite for the attraction of more and more visitors. The renewed
in 2006 museum exposition with rich information and a movie in 5 languages illustrates visually the high achievements of the material culture of our ancestors throughout all ages of the human civilization.
As one of the most famous tourism destinations, Madara National Historical and Archaeological Reserve
provides an opportunity to practice diversified in type, form and content tourism throughout all seasons of the
year.

НИАР „Мадара“ е една от най-посещаваните исторически и природни забележителности в България. Събрал в едно богата история, красива природа и
уникалния скален релеф Мадарски конник, той притежава магията и силата на
благословено от Вселената място и носи паметта на хората, живели някога тук.
Туризмът в Мадара започва да се развива в началото на ХХ в. във връзка с
откриването на Мадарския конник за науката и организираните разкопки около скалите. Успоредно с археологическите проучвания расте и общественият
интерес, а с това се засилват посещенията не само на учени, но и на туристи.
Изпълнените програми за строителство, благоустрояване и рехабилитация
през миналия век дават основание да се приеме, че резерватът е в добро състояние и е приятно място за отдих и туризъм. Върху терен от 700 дка са прокарани пешеходни алеи и пътеки в парка, засадени са декоративни дървета и
храсти. С постановление № 161 от 5.08.1958 г. Министерският съвет дава статут
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на Мадара на Национален резерват под закрилата на Закона за паметниците на
културата. Той става изключителна държавна собственост съгласно АДС № 19
от 17.03.1997 г.
Археологическият резерват Мадара с единствения по рода си в Европа
скален релеф Мадарски конник, с уникалните паметници от всички епохи на
човешкото развитие, с рядкото съчетание между културно-историческо наследство и природни красоти го правят една от най-известните туристически
дестинации не само в България, но и в целия свят.
През м. октомври 1979 г. на Световен конгрес в Луксор, Египет, Мадарският конник е включен от ЮНЕСКО в списъка на защитените световни паметници на културата под № 43, а на 29 юни 2008 г. след всенародно допитване
е обявен за Глобален символ на България. Това още повече засилва неговото
значение и го прави популярен за туристите. Известността му се дължи и на
факта, че Мадара става държавен култов център по време на Първото българско царство.
Археологическият резерват се намира на 18 км източно от гр. Шумен по
посока Варна и на 75 км от морската ни столица. Пътят за Мадара се отклонява от магистралата при разклона на Шумен и кв. Мътница, като се пътува
по посока София – Варна и на гр. Каспичан в обратно направление. Близостта
на Мадара до старите български столици Плиска – 16 км и Велики Преслав –
40 км дава основание трите резервата да представят в интегриран пространствен вид историческата памет за възникването, устройството и развитието на
българската държава в ареала между делтата на р. Дунав, бреговете на Черно
море и североизточните дялове на Стара планина – т. нар. Локус – Локална културна система.
През есента на 2010 г. Междуведомствена комисия, назначена със заповед
на министъра на културата, определи нови граници и режими на ползване на
резервата. В резултат на това Министерството на културата вече е в състояние
да разработи задание за ПУП – Подробен устройствен план на резервата, който да актуализира Наредба № 22 от 17.02.1981 г. за археологическите резервати
и даде основа за развитието на старината в дългосрочен план.
Ежегодно НИАР „Мадара“ се посещава от 50 – 55 000 туристи, като част от
тях са организирани от туроператорски фирми и агенции, а други са единични
посещения, предимно от семеен характер. Престоят в обекта зависи от времето, интереса и нагласата на самите туристи към определен паметник и варира
от един час до цял ден. На посетителите се предлагат няколко варианта на туристически маршрути съобразно разположението на паметниците в резервата
и хронологията на тяхното създаване и функциониране.
Обектът работи целогодишно, без почивен ден, като посещаемостта е найактивна през периода май-ноември – 80 % от общия туристически поток. Резерватът се посещава от всички слоеве на населението – от най-малки деца до
най-зряла възраст. Преобладава контингентът на учащите се – ученици и студенти, като техният процент е около 50. Обектът се посещава и от многобройни чуждестранни туристи – между 20 и 25 % от общия брой, като преобладават

740

Борислав Борисов

чужденците от Западна Европа, Русия, Турция и Израел, а в последните години
и от Румъния.
По отношение на организацията и формите на предлагания туризъм налице е голямо разнообразие.
Най-разпространената туристическа форма в Мадара е маршрутно-познавателният туризъм. Провеждането му се определя от мотивите и интересите
на тези, които го практикуват. Съществуват няколко варианта в зависимост от
времето, с което разполагат туристите.
Първият вариант включва предварително набелязан маршрут в съчетание
с други еднородни обекти на територията на Шуменски регион, които трябва да бъдат посетени в рамките на ден-два. Най-често това са Плиска, Велики
Преслав, Шуменска крепост, Паметник „Създатели на българската държава“,
конезаводът Кабиюк.
Втори вариант – туристите от Западна България, пътувайки към морето
или обратно, се отбиват за няколко часа в Мадара.
Съществува и трети вариант, който се практикува най-често – почиващите
в морските курорти използват следобедните часове за разходка с автомобил до
Мадара, тъй като пътят по магистралата се взема за 30 – 40 минути.
Всички туроператори от Шумен, както и голяма част от туристическите
агенции във Варна и Бургас при организиране на почивка на туристите в пакета от допълнителни туристически услуги включват посещение на исторически паметници, между които на първо място е Мадара. Резерватът е включен
в маршрута на всички по‑големи туроператори от цялата страна, които организират обиколни екскурзии из България. На местно ниво се работи с шуменските агенции Арис тур, Трансконтинентал, Георгиев турс, както и с големите
туристически фирми ТУИ – България, Елит тур, Гайд партнер и др., които водят основния контингент от чуждестранни туристи.
Общонародните събори заемат важно място в системата на туризма в Мадара.
Те се организират периодически във връзка с честване на важни събития от българската история. Провеждат се на различни места, в зависимост
от характера – на поляната до Археологическата база, в Голямата пещера, на
платото.
Първият общонароден събор се провежда на 15 май 1927 г. по предложение на Карел Шкорпил. Той е свързан с годишнината от смъртта на Борис І и
с освещаване на откритите до момента археологически паметници. Организатори са Мадарското археологическо дружество и сдружение „Българска старина“. Повече от 20 хил. души се стекли под Мадарските скали. Пристигнал и
цар Борис ІІІ. Молебен отслужил митрополит Симеон. Следва военен парад и
тържествен марш на войскови части от Шуменския гарнизон. С кратко слово
царят се обръща към присъстващите и участниците на парада, говорейки за
славното минало на българския народ, за паметниците от древността, за тяхното разкриване и съхраняване. Съборите на 15 май стават традиционни и се
провеждат всяка година.
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Вторият общонароден събор се провежда 10 години по‑късно, на 15 май
1937 г. Конкретният случай е официалното откриване и освещаване на Археологическия музей и новата жп-гара. Участва многохиляден народ от цялата
страна. Войниците от Шуменския гарнизон полагат клетва. Височайши гост на
събора отново е българският монарх. След приключване на събора за увековечаване на своето присъствие в тази българска светиня царят посажда няколко фиданки от рядко срещаните и ценни дървесни видове секвоя-дендрон, от
които досега е оцеляло само едно дърво.
Третият национален събор се провежда на 12.03.1971 г. Той е свързан с
подготовката за честването на 1300‑годишнината от създаването на българската държава. Въпреки мразовития ден, под скалите се събират над 5 хил. човека.
Гости на събора са Т. Живков, министри, учени историци, археолози. Слово за
създаването на българската държава, за ролята на Плиска, Мадара и Преслав
в процеса на нейното изграждане и утвърждаване произнася акад. Анг. Балевски, председател на БАН. По примера на Борис ІІІ Т. Живков посажда фиданка
американски дъб и открива паметна плоча с послание към идните поколения.
Четвъртият общонароден събор се провежда на 6 май 1994 г. Целта му е
да съдейства за съживяване на културния туризъм не само в Мадара, но и в
национален мащаб, който е изпаднал в криза след промените през 1989 г. Денят Гергьовден е избран от организаторите, за да символизира историческата приемственост с празника, организиран под Конника още от древността.
Той съвпада и с наскоро обявения от Народното събрание Ден на армията. На
събора присъства президентът на Републиката Ж. Желев, който държи реч за
героичното минало на българския народ.
Председателят на учредената Фондация „Мадарски конник“ акад. Васил
Гюзелев предлага Мадарският конник да стане герб на Република България,
което се посреща с радост и бурни възгласи от присъстващите на събора.
На 16 и 17 юли 2003 г. в Мадара бе проведен Общобългарски народен събор
Молебен за България. Това е едно от най-впечатляващите културни събития в
най-новата история на България. Апогеят на изявата е Молебенът за свещената
българска земя, който се проведе в Голямата пещера. Събитието се отразяваше
от няколко телевизии и радиостанции.
Тематичните събори са форма на организиран туризъм в Мадара, които
се провеждат периодично във връзка с различни годишнини, чествания на
събития и по други поводи. Ежегодните концерти в Голямата пещера на тема
„Оттука започва България“ са друга форма на културен туризъм в Мадара. Началото се поставя през 1981 г. във връзка с 13‑вековния юбилей на българската
държава. Всяка година през м. юни Голямата пещера става сцена за изява както
на регионални таланти, така и на световноизвестни музикални състави и солисти. На 25 септември 2009 г. след четиригодишно прекъсване Голямата пещера
отново се превърна в уникална концертна зала. Концертът с участието на маестро Минчо Минчев е завършек на мащабната общинска програма във връзка
с 30‑годишния юбилей от обявяването на Мадарския конник за паметник на
ЮНЕСКО.

742

Борислав Борисов

Лечебният туризъм в Мадара е възстановена традиция, която разширява
своето влияние. Отнася се към нестандартните лечителни форми и е свързана
с вярата в магическата сила на скалата и лечебните свойства на водата. Според преданията капещата вода в Голямата пещера притежава лечебни свойства.
Езотерици твърдят, че в самата скала има силен енергиен център, който оказва
благотворно въздействие върху здравето на човека. Известно е, че световноизвестните ясновидки и лечителки Ванга и Вера Кочовска многократно са декларирали, че се зареждат от Мадарските скали.
Духовният туризъм е друга съществена форма на организиран туризъм.
След промените през 1989 г. се създадоха предпоставки за свободна изява на
дейности, свързани с различни култове. Скалният параклис „Св. Пантелеймон“ за кратко време след освещаването му през 1993 г. стана притегателно
място за туристи, вярващи християни, които палят свещи и отправят молитви
за здраве. Олтарът му е отрупан с икони и други дарения. Тук в последните години се извършват венчавки, кръщенета и други църковни ритуали.
Култовите събори на Бялото братство, последователите на Учителя Петър
Дънов, се открояват с добрата организация и интересния начин на провеждане. Всяка година на 23 и 24 май на Мадарското плато се организира събор, на
който присъстват членове на Братството от цялата страна. Всяка сутрин около
5 ч. участниците, облечени в бели одежди, изпълняват паневритмия с песни и
танци и посрещат изгрева на слънцето. Програмата включва още беседи, концерти в Голямата пещера и други прояви.
Центърът за интердисциплинарно обучение – гр. Шумен е избрал НИАР
„Мадара“ за главно средище на своите занимания, а самата организация е определена като Духовна академия на мистериите. Тя е създадена от мастер Елисавета Александрова-Зангелми. Целта на Центъра е чрез използване на култови
места да се постига хармония между душата и тялото. Сбирките се провеждат
на различни места под Мадарските скали – в Голямата пещера, Капището, в
местността Кирека. Работи се с различни медиативни техники, които се провеждат на три нива. Позитивното мислене е главна предпоставка за прогонване на отрицателните енергии и установяване на вътрешна хармония на тялото.
Спортно-развлекателният туризъм е алтернативна туристическа форма,
наложила се в Мадара преди повече от половин век. В последно време с обявяването на Мадарските скални венци за защитена територия алпинизмът и
делтапланеризмът са преустановени.
Екопътеката „Мадарски конник“ също привлича любители на природата.
Тя е атрактивна и безопасна и предлага възможност за наблюдаване на уникални растителни и животински видове, величествени скални образувания,
пещери и извори. Магическото им излъчване въздейства благотворно върху
здравето на човека от най-дълбока древност до днес.
Не само многобройните археологически паметници от различни епохи
привличат туристите в Мадара. Природните дадености в района също будят
възхищение и вълнуват човешкото въображение. Резерватът е разположен под
огромна скална верига, която е резултат от продължителна геотектонична дей-
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ност. Повече от 170 пещери с различна форма и размери са разположени по
цялото протежение на скалния масив. Растителният свят в региона се отличава
с голямо биоразнообразие: габър, бял и черен дъб, явор, кестен, леска и др.
Седем са характерните видове, включени в Червената книга на България. Животинското царство впечатлява с птиците кос, синигер, сойка, лешояд, дропла,
скален дрозд и редкия белоглав египетски орел. В Червената книга са вписани
11 представители на фауната.
В НИАР „Мадара“ функционира археологически музей, построен през
30‑те години на ХХ в. от патриотичните дружества „Мадарски конник“ и „Българска старина“. По време на земетресение през 1976 г. стените на музейната
сграда се пропукват и музеят остава затворен в продължение на три десетилетия. През 2005 г. беше взето решение да се направи цялостен ремонт на сградата. Той бе осъществен за година и на 18 май 2006 г. официално бе открита нова
музейна експозиция. Основната £ цел бе да се даде на посетителя най-точна
представа, че Мадара се е развивала през всички епохи на човешката цивилизация като център на богат духовен живот, който се променял в зависимост от
историческите обстоятелства. Несъмнена в нея е приемствеността на култовете от най-стари езически времена до средновековното християнско православие. Цветни и черно-бели фотоси, планове и графични реконструкции хвърлят
светлина върху многовековните обекти в резервата. На телевизионен монитор
може да се види 15‑минутен филм на пет езика за историята на Мадара и за
обектите в региона.
За повишаването броя на посетителите в резерват Мадара важна роля
изигра и въведената през 2011 г. система на семейни и пакетни билети. Първите дават възможност на семейства с едно или две деца да ползват около 40 %
намаление от общия тарифен план за входна такса, а пакетните предлагат на
туристите в рамките на 3 дни да разгледат всички обекти в Шумен и района – археологическите резервати, РИМ, къщите-музеи. Това се отрази благоприятно за увеличаването на туристическия поток през последните няколко
години.
Рекламата е един от водещите фактори за туристическата дейност в резервата. Чрез нея туристите научават за съществуващите паметници, за експонирането и възможностите за туристическо посещение и обслужване. Осъществява се чрез научно-популярната и художествената литература. През последните години се отпечатаха различни видове пътеводители, дипляни, албуми,
компактдискове и картички, голяма част от които на чужди езици. Основни
рекламни агенции, с които музеят работи, са Издателство Българи, Изкуството утре, Артекс и БТС. Масово се предлагат сувенири, магнити и др., дело на
местни майстори, с които се сключват договори за продажба на консигнация.
В резервата са разположени и две вендингмашини, на които туристите саморъчно могат да си изработят медальони с изображения на Мадарския конник.
Средствата за масова информация също съдействат за популяризирането
на Мадара. Най-активни в това отношение са както местните – Телевизия Шумен, вестник Шуменска заря, Радио Шумен и Радио Фокус, така и национални-
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те медии БТВ, Нова телевизия, ТВ 7 и др. Ежегодно се правят рекламни филми
и клипове.
Днес НИАР „Мадара“ е между най-реномираните туристически обекти в
страната. Ежегодно нараства броят на посетителите. Като селище с богата история, множество паметници, красива природа Мадара предоставя възможността за практикуване на разнообразен по вид, форма и съдържание туризъм
през всички сезони на годината.

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН

Известия, книга 16, 2014

БРЪШЛЯН – СРЕЩА НА СТАРИННА ДУХОВНОСТ
И (ПОСТ) МОДЕРЕН ТУРИЗЪМ
Диана Радойнова
Братой Копринаров
BRASHLYAN – SRESHTA NA STARINNA DUHOVNOST
I (POST) MODEREN TURIZAM
BRASHLYAN – WHERE OLD-TIME SPIRITUALITY
MEETS POSTMODERN TOURISM
Diana Radoynova
Bratoy Koprinarov
Abstract. Brashlyan is a small settlement in Eastern Strandzha. Twenty years ago it had population of eighteen elderly people and was considered a dying village. In only two decades it managed to change itself beyond
recognition and is now flourishing. More than one hundred locals have returned to their homes and are welcoming
thousands of tourists every year. Visitors can freely explore the authentic, small as they are rural museums – houses,
chapels and a church with rich historical past – places with high ethnographical value and unique local mythology.
Brashlyan allures people with its ethnographical heritage – Balkan rural and cozy. The museums and the
things a man can experience in them can be referenced to some of the most avant-garde cultural-tourism practices. For decades the same museums were restricted to the totalitarian „culture“. Today they concentrate on more
real topics – household and cultural items, ethnology and folklore. Here one could really experience the authentic
rural culture, not just observe it.
The rising tourist interest is influencing the locals in a very unique way. It makes them more self-aware,
makes them care even more about tradition and culture – conserving and rejuvenating their heritage – customs,
crafts, rituals and myths.

Бръшлян – две съпоставителни „моментни снимки“:
На десетина километра от Малко Търново и на 50‑тина от Бургас, скрито
в меките гънки на Странджа, дреме едно селце. И до днес още при отклонението от главния път за М. Търново стои изподраскана метална табела: „Border
area“ – Гранична зона. До 90‑те години на ХХ в. там се ходеше с открит лист, за
който се подаваше молба поне десет дни преди това в МВР.
Годината е 1990. При влизане в селото (по надлежния ред) по разбития
каменист, почти коларски път, ровят няколко кокошки. Птиците не бягат от
автомобила. Там толкова рядко ходят автомобили, че те не се плашат от тях.
Петстотинте жители на селото, живели тук докъм 50‑те години на ХХ в., са се
стопили до петдесет. По адресна регистрация. Реално живеещи са 18. Разход745
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ката по улиците е направо плашеща: наполовина или изцяло рухнали къщи –
талпени и плетарки, свлечени покриви с турски керемиди и изкорубени греди.
Няма жива душа. В кметството – най-малката стаичка в бившето селско училище, гори печка с дърва и кметът, заедно с разсилния, ни изглеждат втрещено,
сякаш идем от Марс. Кому би могло да дойде на ума да дойде тук, в тая пустош.
Пък и какво ли да дири…
След 20 години. Улици, постлани с каменна настилка и никакви кокошки по тях… Нови къщи, издържани в битов стил, с лъснали червени керемиди, прекрасна дървена дограма, измазани в бяло или все още строящи
се. Старите домове – стегнати, с подредени и чисти дворове. В някои има и
зидано барбекю. В средата на селото църквата си е все така полу-заровена в
земята, но камбанарията е от нов сив камък и градинката пред нея е образцова. Срещу църквата – хотелски комплекс в битов стил и механа с камина
и прекрасна кухня. Нощувките в частните домове са по 20 – 25 лв. на легло.
Метаморфозата: Тя може да се определи само с три думи – „развитие
на културен туризъм“. През 1982 г. с постановление на Министерския съвет
Бръшлян е обявен за архитектурен резерват. От НИПК правят един козметичен ремонт на църквата и толкова. В началото на 90‑те първа кметската
наместничка на селото, бившата учителка Жечка Калоянова, жена напориста и амбициозна, е осенена от идеята за събуждане на резервата от летаргията.
Първото £ хрумване се оказва „удар в десетката“: с доброволен труд на
по‑читави местни мъже реставрират малката стаичка до църквата, служила
за килийно училище. Тършуването по тавани и мазета, в задни стаички и
в прашасали сандъци дава резултат: намират се восъчни плочици и калеми
за писане, богослужебни книги – наустница, псалтир и апостол, служили
за сричане на малките ученици. Колекцията бива попълнена от кожички,
на които сядали по турски азбукарчетата, тъкани торбички, в които носели
обяда си, и манекен на даскала с аршин в ръка. Родил се първият бръшлянски „микро-музей“ – единственото запазено и възстановено Килийно училище в цяла Странджа, който бил открит пред роднини и гости на шепата
старци на Лазаровден 1998.
Селската музеизация (в най-добрия смисъл на думата) продължила и с
църквата „Свети Димитър“, строена през ХVІІ в. и обявена за паметник на
културата от национално значение. Преди повече от столетие тя извадила
истински късмет, защото не била изгорена от черкезите, както се случило
това с повечето храмове на околните странджански села. Иконостасът е резбован през ХVІІІ в., а и до днес запазените икони са от втората половина
на ХІХ в. Калоянова прави пътека до замогнали се потомци на бръшлянци в
Бургас и успява да издейства средства за цялостно обновяване на църквата и
за нова камбанария и камбана. През 2002 г. храмът е преосветен от Сливенския митрополит Иоаникий и възвръща богослужебното си достойнство.
В обновяването го последват и няколко от старите селски параклиси,
които в Странджа по традиция се строят в кръг около населеното място:
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първо параклисът на патрона на селото, Свети Пантелеймон, после – „Света
Лефтера“, „Света Петка“ и „Света Марина“. И трите параклиса функционират като малки музеи на открито, но и като живи религиозно-етнографски
комплекси. На всеки дошъл в „Свети Пантелеймон“ се дава възможност да
се наплиска с водата от свещеното аязмо, на която се приписват целебни качества. Аязмото край „Света Петка“ пък е с лечебни отлагания – прочутата
местна „жълта кал“, която е с доказан терапевтичен ефект при кожни болести. А параклисът „Света Лефтера“ винаги се презентира чрез екзотичната
местна легенда за основаването на Бръшлян: когато преселниците от три
близки колибарски махали решили да се заселят тук, те първо изпълнили
един древен обичай. Избрали двама левенти-близнаци и два млади силни
вола, също близнаци, и заорали бразда във формата на кръг. Първите къщи
трябвало да бъдат построени в кръга, който да ги пази от зли сили. Кръгът
трябвало да бъде заоран при падане на мрака и да се сключи при пропяване
на първи петли. Обредните орачи били млади и силни, но местността – неравна, камениста и обрасла в бръшлян (оттук и името на селото). Само няколко метра оставали, за да се сключи кръгът, когато петлите пропели. Според старинните поверия през несключената „дупка“ в селото щели да влизат
вампири и таласъми, самодиви и юди. За да ги спрат, построили точно там
свещения параклис „Света Марина“ (наричана в Странджа още Света Лефтера, защото е покровителка на лефтерите – неженените млади хора). Забележителното е, че за обновяването на параклисите всички работоспособни
жители на селото полагат доброволен труд. Парите са само за материали.
Калоянова и другите по‑амбициозни хора в селото замислят и етнографски музей. Първоначално в две големи стаи от селското училище спрягат малка сбирка: битови и поминъчни предмети и сечива, носии и тъкани,
глинени съдове и детски принадлежности. Методическата помощ е от етнографите и историците на Бургаския музей.
Веднага след това учреденият местен инициативен комитет за защита на
природното и културното наследство на Бръшлян влиза във връзка с бургаските училища и започва да кани ученици от града за „зелен туризъм“. За
един ден малките гости посещават миниатюрните музеи, возят ги с магарешки каручки, а накрая ги черпят с чай и манов мед. За Бръшлян започва
да се говори. Обектите, включени в селото-музей, започват да се множат.
Те са си били там през цялото време, но сега местните ги анимират: на гостите показват уникалния четиристенен жертвеник на Дионис с надпис на
старогръцки от ІІ-ІІІ в. сл. Хр.1, вграден в олтарната маса на църквата, два
долмена в местността Хамбарчето на югоизток от селото, Братановата пещера с находки от ІІІ‑то хилядолетие пр. Хр.2, къщата, където са загинали
четниците от прочутата Сърмашишка афера.3
Големият туристически пробив идва с Милениума. Учреденият комитет за възраждане на селото тегли заем от ДСК и изгражда туристически
обект „Двата вриса“. Под клоните на старите дъбове в живописната местност край селото правят три беседки, дървен заслон и люлки, етнографска
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реставрация на овчарски колиби, чешма. Свързват се с туроператори и през
юни 2001 полузаспалите бръшлянски пътеки се събуждат под стъпките на
първите западни туристи. Водят ги с малки открити джипове от Слънчев бряг.
Разхождат ги из старините в селото, след което ги отвеждат и живия новостъкмен музей на открито. Тук те могат да си хапнат приготвено в селото овче
кисело мляко в овчарските колиби, дегустират странджански мед, возят се с
магарешки каручки.
В селото започват да се завръщат все повече хора в трудоспособна възраст.
В момента повече от 30 семейства са обновили старите си родови имоти и са се
установили в Бръшлян за постоянно.
С всяка измината година туристите стават все повече, посещенията – все
по‑чести. Стартират с две посещения седмично, но през 2006 г. туровете стават
ежедневни, като туристите вече са и от туристически комплекс „Дюни“. Разрастването на посещаемостта стимулира появата на нов етно-исторически музей – Бальовата къща, където именно се е водило сражението между турския
аскер и тракийските четници. В беседата се включва и тази героична страница
от българската борба за независимост. Ражда се и нова атракция – седянка.
Местни жени изваждат от раклите на баби и майки автентични носии и сечива и представят пред гостите специфични женски дейности от традиционната
епоха: предат, тъкат, чепкат вълна, навиват прежда на чекрък. Черпят ги с домашен зелник и ракия, мед и орехи, плодове според сезона и кисело мляко, като
всичко е произведено и приготвено тук.
Само след година-две туристи от Швейцария, Германия, Холандия и Турция пожелават и да останат за по‑дълго. Почти половината къщи от селото
вече са обновени и подготвени за посрещане на гости. На оставащите туристи
като етно-развлечение се предлага при желание да участват и в стопанските
дейности като беритба на плодове, квасене на мляко, приготвяне на зелник и
странджански дядо. От печалбите непрекъснато се реинвестира в нови музеи:
закупуват дворно място, в което през 2005 г. правят друг открит музей със селскостопански сечива и инструменти. Всички тези микромузеи се изпълват с
живот, защото служат не само за наблюдение, но и за активно включване на
туристите в представяните дейности, а също и за възкресяване на различни
автентични местни обреди: Трифон Зарезан, Паликош, лазаруване, боядисване на яйца за Великден. От години вече туристи тук идват целогодишно, а не
само през лятото. Така през 2003 г. Бръшлян е бил посетен от 300 туристи, през
2004 – от около 6000, през 2006 – от 7000, а през 2013 г. тук са дошли 10 500
чуждестранни и почти още толкова български туристи. Селищната общност е
носител на награда от Министерството на туризма „за оригинален подход при
усъвършенстването на селищната среда“.
Звучи толкова хубаво, че сякаш не е в България. Още повече, че засега
Бръшлян умело балансира между културното оживление и туристическата
пошлост, пренаселването и безпощадното мегастроителство, завладели безвъзвратно други малки старинни селища у нас като Арбанаси например.

Бръшлян – среща на старинна духовност и (пост) модерен туризъм

749

Механизмите на успеха: Какви са секретите, които бръшлянци, може би
в началото по‑скоро интуитивно, отколкото напълно съзнателно, са напипали,
за да постигнат тази успеваемост? – Естествено, тайната не е нито само в техните хрумвания, нито изцяло в онези, които идват в тяхното селце като туристи,
а във взаимното „докосване“ на търсене и предлагане. Какво търси съвременният Hommo Urbanis? И какво му предлагат селата-музейни резервати от типа
на Бръшлян? – Според изследователите на тези процеси, цялото многообразие
може да бъде сведено до три пункта: обкръжение на биосфера, свят с повече
своеобразие, временен живот в една социална среда, различна от глобалното
изравняване, с повече хуманизъм и истинност4.
Културата на глобалния свят е разпъната между две противоположни тенденции: от една страна, де-традиционализация, а от друга – патримониализация. Животът на значителна част от световното население минава „на колела“.
Увеличаващата се свобода за избор на мястото на живеене и работа и разширяващият се обсег на туристическите пътувания са сред основните източници
за еманципиране на съвременния човек от локалните или националните традиции на страната, в която се е родил. Но заедно с това този начин на живот е
стимулиращ фактор за патримониализацията на съвременния свят, т. е. за носталгията по отминалото време, за нарастващия интерес към културното наследство, към екзотичното в историята, към неповторимостта на националните култури. Като се освобождава в една или друга степен от своето национално „място“, от своето национално културно наследство, съвременният човек
започва да изпитва жажда по наследствата изобщо. По точното наблюдение
на френския историк Ф. Артог, „разтревоженото настояще започна да търси
корени и идентичност, загрижи се за памет и генеалогия“5. Епохата, в която
живеем, е белязана от истинска надпревара за придобиване и допир до културно-историческо наследство. Живеем във време, произвеждащо „тенденцията
за правене на наследство от всичко“6.
В това настояще особено много нараства ролята на музея като институция, предлагаща „концентрирани традиции“. В страни като Испания, преживели туристически бум през последните две-три десетилетия, в същия този
период е бил удвоен броят на музеите7.
Конкретният разглеждан пример е красноречиво потвърждение на тази
глобална тенденция. Бръшлян предлага на туристите именно онова, което в момента е най-търсено: рурално (следователно уютно), но в същото време балканско (значи екзотично) етнографско наследство. При това, както казва един от
най-добрите български етнографи, Димитър Маринов – жива старина. Музеите
и онова, което може да се експонира и преживее в тях, тук, в Бръшлян, се вписват в най-авангардните културно-туристически практики. Преодоляно е редукционисткото, остаряло разбиране за предмета на културния туризъм. Ако в продължение на десетилетия той е бил насочен най-вече към високото, елитарното
културно наследство, днес в неговия обсег попадат множество нови „реалии“ –
етно-културните образци, етнология рурала. Тук автентичната селска култура
не просто се наблюдава, тя може да се съпреживее, да се „прави“ от туристите.
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И по един друг показател Бръшлян е „на гребена на вълната“: тук се предлага необременяващо, но и кратковременно туристическо преживяване. Съвременният турист живее на бързи обороти, той се уморява от 20 дни еднообразна почивка. Той предпочита, както казват изследователи на този процес,
„днес – море и цивилизация, утре – село и природа“8. Тук туристът не се уморява от бавното, спокойно течащо пасторално време, защото само се докосва
до него. Бръшлян е от онези туристически дестинации, които Дж. Боаасвен
нарича „вътрешни маршрути“ и оценява като най-високо ценени в последните две десетилетия, защото се намират хем близо до големи курорти, хем
все пак достатъчно далече, за да предложат спокойствие, тишина и девствена
природа9.
Не трябва да се пренебрегва и трета особеност на културния туризъм,
който се предлага в малкото странджанско селце. Той (засега) се прави от
хора, отдавна подминали 40‑те, че и 50‑те си години. Така средната възраст на
инхибиращата група е адекватна на средната възраст на посещаващите. Защото друг парадоксално-позитивен ефект на глобалната епоха върху културния
туризъм е демографското застаряване на населението и неговите интереси и
предпочитания. Анализирайки социално-психологическото и пазарното поведение на „третата възраст“ в Западна Европа, Ж. Липовецки пише: „Епохата, когато пенсионерите бяха с изчерпани сили и малко години живот пред
тях, или когато бабите и дядовците се задоволяваха да гледат внуците, вече е
отминала. Възпитани в консуматорското общество, представителите на третата възраст пътуват, отиват на другия край на Земята, посещават градове и
музеи…“10.
Тази възрастова група има активно отношение към туризма, и особено
към културния туризъм. Социологически е установено, че тъкмо тя е негов
главен контингент. В едно изследване на нагласите на европейците към туризма се констатира, че за туристите на възраст 15 – 24 г. основен мотив са слънцето и плажът, докато за туристите над 54 г. възраст са city trips, културен и
религиозен туризъм, както и еко-туризъм. Грек Ричардс и Джули Уилсън очертават още една разновидност на новите туристически мотивации при хората от тази възраст – интересът към изчезващите културни форми. Те пишат в
„Глобалният номад“: „Изчезването на домодерните култури ги прави особено
атрактивни като места за туристическа консумация и дистинкция – шанс да се
види миналото, преди то да изчезне.“11.
Заедно с това изобилието от музейни паметници, които могат да бъдат показани на туристите, има принос за ръст на самосъзнанието на местното население чрез интереса на чужденците към „неговата“ култура. Самата селска
общност „открива себе си чрез интереса на туристите, този интерес ги насърчава за размисъл върху собствените им традиции и култура, стимулира ги към
запазване на умиращите местни занаяти и обреди“12.
Най-сетне Бръшлян е късметлия и в още една насока. Необходимостта от
съхраняване и поддържане на автентичността на културното наследство и неговата среда в Европа вече често води до музеифициране на съответното място,
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до бариери пред модернизацията му, до затруднения в живота на населението. Подобни противоречия са типични за редица градове и „места“ по света,
обявени за световни или национални паметници на културата. В конкретния
случай обаче това не е така. Засега бръшлянци консумират само сладките плодове на своята туристическа музеизация, защото селото толкова дълго е било
в каталепсия, че в момента промените се изживяват от местните единствено
като позитивни.13
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РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН
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СЕЛО БРЪШЛЯН – КРЪСТОПЪТ НА ИСТОРИЯ, КУЛТУРА,
ТРАДИЦИИ И ПАМЕТ ИЛИ ЕДНО МАЛКО КЪТЧЕ ОТ РАЯ
Тамара Драганова
SELO BRASHLYAN – KRASTOPAT NA ISTORIYA, KULTURA,
TRADITSII I PAMET ILI EDNO MALKO KATCHE OT RAYA
THE VILLAGE OF BRASHLYAN – CROSSROAD OF HISTORY,
CULTURE, TRADITIONS AND MEMORY OR A LITTLE PIECE OF
HEAVEN
Tamara Draganova
Abstract. The article presents the village of Brashlyan, as a living story of the miraculous power of the Bulgarian spirit and tradition preserved over the centuries. Architectural and historical reserve Brashlyan promote the
cultural heritage of Bulgaria and its cultural and historical monuments are the living history that is now passed
down the generations. Village Sarmashik today village Brashlyan is rebellious village whose population has undergone almost all important events occurring at different ages in these places. The article reveals Brashlyan village
as a destination of cultural heritage and cultural tourism, human oasis in the beautiful Strandja nature and its
mysteries.

Ясен месец веч изгрява
над зелената гора,
в цяла Странджа роб запява
песен нова юнашка…
О, Сърмашик, село славно
от тракийската борба!
О, Сърмашик, знаме ново
на тракийска свобода.
(Из странджанската народна
песен „Ясен месец“)
Яни Попов

Сърмашик – с. Бръшлян е бунтовно селище с богата история. В края на
ХVІІІ в. в Странджа има прояви на хайдутството. След този период на хайдутството, борбата става по‑организирана. Селата Дерекьово, Чеглаик, Сърмашик
и други околни селища са посещавани от легални и нелегални дейци. Един от
първите, идвал в Малко Търново, е войводата Панайот Хитов, а доказателството е народната песен „Панайот Бойки думаше“, която се пее от странджански753
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те народни певци. В Сърмашик е пренощувал и Апостола на свободата Васил
Левски, в къщата на Петко чорбаджи. В тези трудни времена Левски и Пейо
Киприлов създават комитети. След идването на Левски, по тези места са изпратени за учители все видни хора на организацията. В Сърмашик, след учителя
Петър Киприлов, когото наричат Странджанският Левски, за учител е назначен Георги поп Костадинов. В Лозенград Левски се запознава с Яни Рододарович (дядото на Яни Попов – авторът на песента „Ясен месец“).1
Селото и неговите герои са възпети в песента „Ясен месец веч изгрява“ –
химна на Странджа. Сърмашик взема дейно участие в подготовката на Преображенското въстание. Останала в османските архиви като „Сърмашишка
афера“, тя изиграва важна роля за повдигане на въстаническия дух и вдъхновява войводата на Лозенградския район Яни Попов да напише странджанската
марсилеза „Ясен месец веч изгрява“. На 2 март 1903 г. в Балювата къща загиват
водачът на въстаническата чета Пано Ангелов и четникът Никола Равашола.
Георги Кондолов пише: „Беше хвърлен първият огън на свободата, и то в село
Сърмашик, Малко Търновска околия. И появата на една малка чета в това село
даде и първия урок. Тази чета идеше да хвърли първата искра за свободата.“
Тези събития са възпети и в народните песни „Я не жали, я не плачи“ и „Заделила се малка четица“.2
Днес Балювата къща в село Бръшлян е архитектурен и исторически паметник. Построена е през XIX век. Приземният етаж на къщата е от ломен камък
и кал, с два пояса от дървени сантрачи, а вторият жилищен етаж е с талпена
конструкция и към него водят две дървени стълби. Тази къща е типична за
странджанската жилищна архитектура.
Всички тези събития са част от историята на едно малко странджанско
село, което се е приютило сред райската природа на Странджа планина – село
Сърмашик.
Наименованието Сърмашик в буквален превод означава „място, намиращо се сред бръшлян и повитак“. Разположено е в местност с растителност от
повит и бръшлян, сплетени около вековни дървесни видове в североизточната част на Странджа планина с надморска височина 240 м. С това име селото
и неговото население остават в историята и преминават през войни и въстания, епидемии и разцвет. Село Сърмашик е преименувано на с. Бръшлян през
1934 г.
Територията на Странджа има кръстопътно местоположение, арена е на
драматични събития – масови преселения, разселвания, породени от нападения на други народи, разбойнически и кърджалийски набези, татари и каталонци, масови епидемии и прекрояване на границите на освободена България.
Важна роля за развитието на селото имат пътят Бургас-Лозенград, развитието
на търговията и транспортните връзки.3
Според една от легендите за основаването на селището, разказана от стогодишната Керана Русинова през 1980 г., първите заселници били няколко мъже,
дошли от към Бурилото, по път, обрасъл с бръшлян и повитак. Вървейки, до
голям дрян мъжете видели жена с дълги коси (прокудена), която избягала при
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появата им. Мъжете открили в повитака до дряна бебе, поставено в люлка. Те
се разходили из местността, която била равна, и мястото много им харесало. То
било закрито от малки възвишения и имало обилна вода. Когато се върнали,
детето го нямало в люлката. Те решили да се заселят на това място.4
Според друго предание, населението, принудено от постоянните нападения, обири и убийства от татари, кърджалии и каталонци, обединило хората
от малките селища Светок Илия, Гробът, Селище, Живак и Юртет, с цел съпротива и съхранение.
Трето предание разказва, че в края на ХVІІ в. и началото на ХVІІІ в. жителите на колибарските селища Юртет, Селище и Живак се установяват в найстарата част на сегашното селище, в „Долна махала“. Тази махала е най-старата,
а с разрастването се изгражда и по‑новата махала „Горната махала“.
Народната памет съхранява живота на заселниците, които изсичали горите и на място добивали дървения материал за строеж на къщи. Първите къщи
били от земален тип, отвътре с плетеница, замазана с кал, а отвън с наковани дъски, дялани с ръчни бичкиджийници. По-късно се изграждат двуетажни
къщи отдолу с камък-дувар, а горе с плетеница отвътре и отвън с дъски, които
се свързват чрез вжлебяване. Старите къщи били покрити с ръжанка, а по‑късно ги покривали със стари едноулучни керемиди. Третият тип къщи били на
по‑богатите сърмашичани – двуетажни и големи, с повече стаи и одерчета-салони. Такива са всички къщи в с. Бръшлян, останали като архитектурни паметници.5

Странджански къщи – с. Бръшлян
При управлението на Османската империя с. Сърмашик е привилегирована провинция, наречена Хасекията – дарена земя. Според турски ферман,
султанските войски нямали право да минават през Хасекията без разрешение
на султана. Населението получило вакъвска земя – бащиния, да не плаща друг
данък, освен баджапараса (димнина). От хасекийци не се взимали войници, а
управата на селото се избирала от живеещите в него.
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Населението, което живеело в колибарските и древните селища, било потомствено тракийско, наричано асти, по старото име на Странджа – Астея.
Жителите на село Сърмашик на няколко пъти напускали селището масово –
по време на кърджалийските нашествия, по време на Руско-турската война
1828 – 1829 г., след подписването на Берлинския договор 1878 г. Независимо от
бурните и немирни времена, преживените ужаси и неизвестното бъдеще, част
от населението се завръщало. Друго голямо изселване било след потушаване на
Преображенското въстание. С болка на сърце и страх, плачейки и молейки се
за своята земя, населението зимува в свободните села – Индже войвода, Извор,
Габър, Вършило и др. Масово е бягството на населението през 1913 г., след като
българските войници се изтеглят от Турция и Тракия остава в турско. Една
година сърмашичани били по селата зад Босна и се върнали на другата година
в свободното вече българско село. Отново с труд и вяра в бъдещето, населението на с. Сърмашик започва да се съживява. През 1947 – 1948 г. в резултат на
национализацията броят на населението в селото рязко намалява, голяма част
от хората се изселват към гр. Малко Търново и гр. Бургас. Започва обезлюдяването на с. Бръшлян. Днес само (44 души при преброяването през 2011 г.) 66
души през 2013 г. (ГРАО) са жители на селото. Населението е силно намаляло
и застаряло. Увеличението спрямо 2011 г. се дължи на пенсионирали се наследници от с. Бръшлян, които се връщат към корените си.

Фиг. 1. Брой на населението за периода 1926 – 2013 г.
Таблица № 1
Разпределение на населението на с. Бръшлян по възрастови групи за 2011 г.
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С разпореждане на Бюрото на МС № 3 от 04.02.1982 г. село Бръшлян,
Бургаски окръг е обявено за архитектурен и исторически резерват (ДВ бр.
13 / 16.02.1982 г.). През 1982 г. в селото са запазени 82 сгради, които са паметници на културата и представляват типологични образци в развитието на странджанската къща. Тези къщи са живите следи от материалната култура на селището в продължение на 300 г.6
По време на кметуването на Жечка Калоянова са възстановени няколко
параклиса, две музейни сбирки, реставрирана е камбанарията на църквата и се
поставя началото на културния туризъм.
Населението в региона се отличава със странджански говор с архаичен
произход, обагрен с красота и звучност. Странджанските народни песни, обичаи и носии са съхранили вярванията, културата, историята и душевността на
хората. В Сърмашик е роден и българският странджански народен певец Сава
Попсавов, изпълнител на песента „Ясен месец веч изгрява“.
Архитектурно-историческият резерват с. Бръшлян днес включва 76
къщи – архитектурни паметници на културата, 9 от които са с национално значение, 22 – ансамбли, а останалите са от местно значение.
Днес село Бръшлян е малко кътче от рая, в който всеки може да открие
знание за историята и традициите, културата и паметта на своя народ. Многобройни са райските кътчета, които ще променят светогледа и обогатят душевността на днешните потомци и наследници на тази пропита с кръв и сълзи,
вяра и надежда, любов и труд българска земя. Всеки посетител, достигнал до
този кръстопът, ще има възможност да последва историческите и културните
корени. Която и посока да бъде избрана, се разкриват незабравими пейзажи и
оживели картини от миналото.
Село Бръшлян се намира на 11 км северозападно от Малко Търново и на
64 км от Бургас, и на 4 км от границата с Турция. То е част от Югоизточния
регион, обл. Бургас, община Малко Търново, на границата на Природен парк
„Странджа“. Землището на селото граничи с резерват Витаново и живописната
долина на река Велека. В близост са резерватът Средока и Петрова нива. Селището е разположено в котловина, заобиколена от дъбови и букови гори.
Църквата „Св. Димитър“ е призната за художествен и архитектурен паметник на културата. Построена е през ХVII век, в древността мястото е било
тракийско светилище, а планът на църквата е представител на предвъзрожденската местна култова архитектура. Според местно предание, когато се строяла
църквата, дошъл турски кадия и наредил мине ли на коня си край нея, да не
я вижда. Тогава я построили такава, каквато е и до днес – вкопана в земята и
оградена, да не дразни властите. Централното вътрешно пространство на храма е разширено и вкопано, за да се получи вътрешен простор и извисяване.
Откритото преддверие (нартика) с помещението за училище са пристроени
около 1870 година.7
Вграденият жертвеник в амвона на църквата е посветен на Зевс-Дионис.
Десетредовият надпис върху мраморен блок е на старогръцки език (датира от
ІІ-ІІІ в. от н. е.) и е направен от жреца Ликомед, Велик жрец на Големия Диони-
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сиев Бакхейон, с посвещение за себе си и за своите мисли. Жертвеникът е висок
0,68 м, широк 0,68 м, дебел 0,64 м и е доказателство, че хората са считали Дионис за свой върховен бог. Предполага се, че на мястото на църквата някога е
имало светилище, старо тракийско оброчище. В двора на църквата при ремонт
са открити дялани мраморни блокове, мраморна колона, а двата свещника в
църквата – единият е от фундамент на колона, а другият е от завъшек на колона. Уникалната камбана на църквата е от първата половина на ХІХ в. и е излята
в гр. Ярославл – Русия.
„Аз Ликомед, син на Хреста, жрец на великия Бакхон, издигнах в чест на
бога Зевс-Дионис тоя жертвеник, заради своите деца, заради честта, която
получих по жребие и заради собствените си мисли. Тях спаси, блажени Дионисе!“8
Килийното училище в село Бръшлян се помещава в църквата „Св. Димитър“ и е архитектурен и културен паметник. Училището е основано през
1871 – 1872 г., след като България получава църковна независимост. То е реставрирано със съвместните усилия на местното Дружество за защита на природното и историческото наследство „Бръшлян“ и Кметството.
Етнографската къща музей се помещава в 150‑годишна сграда и е запазена в автентичен вид. Представлява възрожденска двуетажна къща с каменно
приземие и дървен етаж. Музеят дава представа за особеностите на бита и занаятите в с. Бръшлян от втората половина на ХІХ в. до първата половина на ХХ
век. На втория жилищен етаж в голямата стая се намира типичното домашно
огнище. То е изградено от камък към стената (баджа). В миналото приземният
етаж (дам) е служел за обор на домашните животни. Днес е преустроен в стая
на занаятите, където е изложен автентичен стан.9
В село Бръшлян има организиран музей на открито на традиционното
земеделие от епохата на Възраждането. Под навес и из целия двор са експонирани стари земеделски инструменти, използвани от населението в миналото: диканя (подобен на шейна инструмент за вършеене), каменна мелница за
жито, паламарка (дървен уред, който се нахлузва на пръстите на ръката при
жътва), пàлешник (плоско заострено желязо, което се закрепвало полегато в
края на ралницата, за да разрязва почвата), уреди за обработка на лен и коноп,
пчелин. С тези сечива странджанци са успявали да изхранват многодетните си
семейства.10
Параклисът на „Св. Петка“ се намира край село Бръшлян. Светицата се
почита като лечителка. Изворът зад параклиса е свят. Мястото зарежда слабите и болните с енергия и здраве. От корените на вековен бук тече лепкава,
жълто-оранжева кал, която е лековита. Чрез използването £ се лекували всякакви кожни заболявания. Спазва се специален ритуал – преди да се намаже
болното място с лековитата кал, човек трябва да върже конец от дрехата си или
кърпичка на дряновото дръвче над аязмата – за дар или да се хвърли монета в
аязмата – за „откупуване“ на здравето. До 1900 г. на мястото при параклиса и
поляната преди него хората от Сърмашик празнували празника на света Петка
всяка година в ранна пролет, в първия петък след Великден. Мъжете варели
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курбаните, жените подреждали хлябовете, обвити в месали, а свещеникът ги
благославял. Празникът завършвал със странджански песни и народни хора.11

Параклис „Света Петка“          Параклис „Свети Пантелеймон“
Параклисът „Св. Пантелеймон“ е разположен на 1 км южно от с. Бръшлян, покрай приток на р. Катун. Той е изцяло възстановен през 1996 г. Аязмата
към него е много популярна, тъй като се вярва, че има лечебни свойства. И днес
вековните дървета край зданието впечатляват посетителите му. До параклиса е
изграден и кът за отдих – заслон с маси, пейки и огнище.
Друг параклис – „Св. Марина“ е разположен в източния край на селото.
Параклисите и столнините, посветени на св. Марина, в Странджа обикновено
се строят до пещери или скални ниши. Параклисът в с. Бръшлян обаче е извън
тази древна традиция, за да се впише в най-старата легенда, свързана с основаването на селището: „В далечни времена, когато на това място още нямало селище, границите му трябвало да се очертаят с особен обряд. Точно по време на
пълнолуние, от залез слънце до първи петли, двама братя близнаци трябвало
да заорат кръг с рало, теглено от два вола близнаци. Първите петли пропели, а
братята не успели да затворят кръга. Затова издигнали върху незаораното място параклис и го нарекли „Св. Лефтера“ (според легендата св. Марина е лефтера, т. е. мома). И до днес бръшлянци го наричат „Малката църквичка“.12
Около селото се намират много могилни некрополи (в м. Старите плевни
на 2 км западно от Бръшлян, в м. Бърдо на 3 км югоизточно), надгробни могили (м. Св. Богородица, м. Корийка, м. Равнище и др.), следи от антични градежи
(в м. Живак или Църквището). От Бръшлян достъпни за посещение са село
Стоилово (9 км), водопадът Докузак край Стоилово, местностите Двата вриса,
Ковач, Стоянова чука, Св. Пантелеймон и Борилото. Маркирани туристически
пътеки отвеждат при вековни дървета и редки растения, като дивите орхидеи
в местността Гогово.
В местностите Двата вриса, Борилото, Кобареловата воденица и Св. Пантелеймон са изградени заслони, които предлагат възможности за отдих сред
природата.
В с. Бръшлян на 9 август се празнува празникът-патрон на селото „Св.
Пантелеймон“.
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В Странджа параклисите се наричат „манастирчета“.
Параклиси и столнини на село Бръшлян:
Параклиси:
• „Св. Пантелеймон“ – 1 км източно от селото;
• „Св. Константин“ – 2 км източно от селото;
• „Св. Елена“ – 3 км източно от селото.
Столнини:
• „Св. Марина“ – 2,5 км източно от селото в местността Какарково;
• „Св. Петка“ – 1 км североизточно от селото;
• „Св. Георги“ – 3 км южно от селото, на самата граница;
• „Св. Богородица“ – 2 км северозападно от селото;
• „Св. Никола“ – 2 км северозападно от селото;
• „Св. Атанас“ – 2 км източно от селото.13
Село Бръшлян и днес живее и диша със своите традиции и история, има
своя душа и е отворило своите врати за всеки, който иска да се докосне до това
уникално културно наследство. Странджанското село Бръшлян е само едно от
селищата в Странджа планина, където може да се наблюдава звездната нощна
картина. Чрез развитието на културния туризъм всеки може да просветли душата си и да усети със сърцето си странджанската душевност и патриотичния
полъх на времето.14
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Brashlyan oazisat. Burgas, IZ,,Baltika 2002“, 2008]
4 Пак там. [Kaloyanova, Zh. Brashlyan oazisat. Burgas, IZ,,Baltika 2002“, 2008]
5 Пак там. [Kaloyanova, Zh. Brashlyan oazisat. Burgas, IZ,,Baltika 2002“, 2008]
6 Пак там. [Kaloyanova, Zh. Brashlyan oazisat. Burgas, IZ,,Baltika 2002“, 2008]
7 Пак там. [Kaloyanova, Zh. Brashlyan oazisat. Burgas, IZ,,Baltika 2002“, 2008]
8 Пак там. [Kaloyanova, Zh. Brashlyan oazisat. Burgas, IZ,,Baltika 2002“, 2008]
9 http://www.strandja.bg / brashlyan_bg. html – Странджа, Дирекция на природен парк
Странджа. [http://www.strandja.bg / brashlyan_bg. html – Strandzha, Direktsiya na priroden park
Strandzha]
10 http://www.strandja.bg / brashlyan_bg. html – Странджа, Дирекция на природен парк
Странджа. [http://www.strandja.bg / brashlyan_bg. html – Strandzha, Direktsiya na priroden park
Strandzha]
11 http://www.strandja.bg / brashlyan_bg. html – Странджа, Дирекция на природен парк
Странджа; Кирязов, Д. Кратка история на параклиса „Св. Петка“ с. Бръшлян. Б., 2007.
[http://www.strandja.bg / brashlyan_bg. html – Strandzha, Direktsiya na priroden park Strandzha;
Kiryazov, D. Kratka istoriya na paraklisa,,Sv. Petka“ s. Brashlyan. B., 2007.]
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12 http://www.strandja.bg / brashlyan_bg. html – Странджа, Дирекция на природен парк
Странджа [http://www.strandja.bg / brashlyan_bg. html – Strandzha, Direktsiya na priroden park
Strandzha]
13 Радойнова, Д. Феномените на Странджа. С., УНИ „Св. Климент Охридски“, 1999.
[Radoynova, D. Fenomenite na Strandzha. S., UNI,,Sv. Kliment Ohridski“, 1999]
14 В. Странджа, бр. 96, 2011, с. 4.; Иванова, Е. Странджа пее. Б., 2011.; Иванова,
П. Българе глава дигнали… Варна, 1999; http://mc.government.bg / images / NPK / REZERVATI.
pdf – Национален институт за паметниците на културата, Списък на резервати – паметници на културата; http://www.nsi.bg / census2011 / pagebg2. php?p2=175&sp2=190 – Национален статистически институт, Република България. [V. Strandzha, br. 96, 2011,
s. 4; Ivanova, E. Strandzha pee. B., 2011; Ivanova, P. Balgare glava dignali… Varna, 1999;
http://mc.government.bg / images / NPK / REZERVATI. pdf – Natsionalen institut za pametnitsite na
kulturata; Spisak na rezervati – pametnitsi na kulturata; http://www.nsi.bg / census2011 / pagebg2.
php?p2=175&sp2=190 – Natsionalen statisticheski institut, Republika Bulgaria]
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ТЕРИТОРИАЛНА МРЕЖА – ПЕРСПЕКТИВА
ЗА РАЗВИТИЕ НА МУЗЕЯ И НЕГОВИЯ РЕГИОН
Мирослава Таскова
TERITORIALNA MREZHA – PERSPEKTIVA ZA
RAZVITIE NA MUZEYA I NEGOVIYA REGION
THE TERRITORIAL NETWORK – PENDING
DEVELOPMENT OF A MUSEUM AND ITS TERRITORY
Miroslava Taskova
Abstract. The present report observes a network of different actors in a specific territory as an approach
to the pending development of a museum and its region. The particularity of the activities for the examination,
protection and promotion of the cultural and historical heritage of the territory provides the museum with a really
important role within the network. In order to work efficiently for the interests of the region, the resources for its
general development, social structure, common values, as well as the territory’s strengths, weaknesses and opportunities should be well known. Referring to this approach, the present report makes a SWOT analysis on the
conditions for tourism development in the town of Kyustendil and briefly presents the favorable grounds laid down
by the local cultural industries, upon which the town’s potential should be built on and developed. Kyustendil’s advantages as a tourist destination are also underlined: fine combination of mellow climate, curative mineral waters,
clean nature, numerous natural sights and unique cultural monuments, which provide extraordinary opportunities for spa treatment, mountaineering, and ecological and cultural tourism.

В съвременния динамичен живот мястото на музея и неговата роля в обществото се нуждаят от преосмисляне и адаптиране. За да бъде интересен и
популярен, той трябва да предлага нови и атрактивни експозиции, дейности
и услуги, чрез които да достигне до по‑широк кръг от хора и да се превърне в
любимо място за посещение. Внушителният брой посетители в най-посещаваните музеи в света, каквито са Лувъра в Париж или Музеят на космонавтиката
„Смитсониан“ във Вашингтон с повече от 20 000 души средно на ден1, показва,
че това е възможно.
Музеите са част от културните и творческите индустрии и имат потенциала да се превърнат в големи, развиващи се пазари. Благоприятен фактор за това
е културният туризъм, който заема значителна част от общия туристически
сектор, непрекъснато разрастващ се през последните 40 години. Така туризмът
се е превърнал в една от най-важните индустрии в Европа с 55% пазарен дял
от туристическите дейности в света, т. е. Европа е най-посещаваната дестинация, която през 2005 г. отчита 443,9 милиона международни посещения. Като
основна движеща сила на европейския туризъм, за същата година културата
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заема 5,5 % от Брутния вътрешен продукт на ЕС.2 Културният туризъм притежава открояващи се особености като: качество на туристическия продукт,
цена на предлаганите услуги, специфика на привличаните публики, специализирани интереси, уникалност на преживяванията, възможност за целогодишни пътувания и др. Неговата привлекателност се крие във възможността за
духовно обогатяване и открития, в емоционалната сила и естетическите преживявания, с които историята и културата на света обогатяват една туристическа дестинация.3 Като пазители на културното богатство, музеите са основна
част от него и заемат водещо място в неговото развитие. Въпреки това, техният принос за растящия пазар на културно-туристическия бизнес е все още
недостатъчен, тъй като културният туризъм не включва само „консумация на
културните продукти на миналото, но също така и съвременната култура или
начина на живот на даден народ или регион“, свързан с артефакти от миналото
и „туризъм на изкуството“, свързан с продуктите на „съвременната култура“4.
Ограничени са и дейностите, които да ги превърнат в движеща икономическа
сила, предлагаща нови пазари и развиваща устойчив и последователен културен продукт за туристи.
Сред предизвикателствата пред развитието на културния туризъм са
начините за ангажираност и участие в неговото ефективно и координирано
планиране от страна на местната общност и публичната администрация. Необходимо е този процес да бъде насочен към максимално удовлетворяване на
потребностите на местното население, повишаване на неговото общо благосъстояние и в частност – на трудовата заетост, доходите, качеството на социалната и техническата инфраструктура и т. н. Ангажирането на местната общност
и различните заинтересовани страни в развитието на туризма може да предотврати евентуални конфликти между посетители, местно население и околна
среда. Именно чрез потенциала и възможностите на културния туризъм може
да се гарантира устойчивото развитие на отделните места и територии.5
Благоприятни условия в тази посока могат да бъдат развити чрез създаване на териториална мрежа от заинтересовани лица, която да работи за интересите на своята територия с цел превръщането £ в атрактивно място за живеене.
Мрежата е модерна дума, която се използва най-вече в сферата на информационните технологии. Тя се създава от комбинация от връзки и както посочва
Мануел Кастелс, мрежовият модел е особено ефикасен за създаване и прилагане на взаимодействие между различни участници в различен контекст, като
по този начин се получава ефективно координиране на общи цели6. Авторът
подчертава, че за всяка мрежа са необходими четири основни компонента:
дейци, чиито взаимодействия зависят едни от други; канал за трансфер на
ресурси (материални или нематериални); предлагане на връзки и възможности
и пълна ангажираност на участниците в приемането на релационни стратегии7.
Визирайки по‑скоро дигиталните мрежи, той изтъква тяхното предимство в
способността им да бъдат гъвкави и адаптивни, предлагайки децентрализирано
изпълнение на различни дейности от автономни компоненти и координиране
на цялата тази децентрализирана дейност на базата на споделени цели8.
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Това предимство може да се извлече и от контекста на Доклада за творческата икономика от 2010 г., където се посочва, че общинската политика за творческите индустрии често е много по‑ефективна в постигането на резултати, отколкото националните стратегии, въпреки че последните са крайно необходими за създаването на приоритетна рамка. Това се дължи не само на сложността
на интегриране на междуведомствени и междусекторни политически действия, но най-вече на способността на общинските и общностните механизми
да подкрепят и отговорят по‑добре на локалните особености на творческите
индустрии, по‑специално на тези, основани на местните културни, артистични, езикови и природни ресурси. В много развиващи се страни общините и
общностите действат по‑бързо и ефективно от нaционалните институции в
подпомагане на културните индустрии, както и в овластяването им за по‑голяма икономическа роля във формулирането и в практическото изпълнение на
стратегиите за развитие. Точно поради тази причина са необходими няколко
обективни гледни точки, за да се анализират условията, от които зависи успехът на региона и да се определят точните рамки в посоките за развитие.9
Една от техниките за изследване на факторите, оказващи влияние върху
развитието на дадена територия, използвана в културния маркетинг, е SWOT
анализът10. Тази техника позволява да се анализират силните и слабите страни,
възможностите и заплахите. Силните страни се отнасят до капацитета, ресурсите и предимствата на региона за неговото по‑нататъшно развитие. Слабите
визират недостатъчния брой на ресурсите, необходими за развитието на същия
този регион, както и други негативи, произтичащи от това. Възможностите са
тези аспекти, които гарантират изпълнението на интересите на територията
и на методите за използване на силните страни, докато заплахите включват
пречките, които биха се появили при използване на ресурсите, или ограниченията, които могат да бъдат наложени отвън.11 За да бъде по‑конкретен, анализът може да се концентрира върху отделни теми като география и околна среда,
култура и наследство, инфраструктура, човешки ресурси, законодателство и
организация, маркетинг и реклама и др.
Приложеният по‑долу SWOT анализ разглежда общото развитие на град
Кюстендил като туристическа дестинация, без да претендира за пълнота и изчерпателност.
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• Силни страни
• Природни дадености – планина, лечебни минерални извори, резервати,
лесопарк с иглолистна гора, плодородни почви.
• Богато културно-историческо наследство с паметници на културата
от всички исторически епохи и емблематични културни забележителности с национално значение.
• Защитено културно наследство в
рамките на Националния архитектурен и археологически резерват
„Пауталия-Велбъжд-Кюстендил“.
• Разработени общи и тематични културно-туристически маршрути.
• Стратегическо географско положение – близост до столицата, наличие
на международни транспортни коридори на границата с две държави – Р. Македония и Р. Сърбия.
• Работещи културни институции и
читалища.
• Картинг писта „Пауталия“, където се
провеждат професионални състезания от републиканския шампионат
и се предлагат картове под наем.
• Наличие на петзвезден спа хотел с
минерална вода, санаториум към
„Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“
ЕАД, два новопостроени хотела, категория 3 звезди и друга леглова база
в по‑малки хотели или къщи за гости.
• Наличие на два хотела с ресторанти
в лесопарк „Хисарлъка“ с общ изглед
към града и в близост до културна
забележителност с национално значение.
• Ежегодно организиране на градски
празници, международни фестивали и конкурси.

• Слаби страни
• Западнали и неподдържани сгради в
централната градска част.
• Липса на разработени достатъчно на брой атракции, съобразени с
различните възрастови и социални
групи.
• Липса на достатъчно указателни и
информационни табели.
• Липсващи табели с имената на улиците.
• Липса на туристически информационен център.
• Непълноценно използване на минералната вода.
• Липса на достатъчно на брой спа хотели.
• Липса на инвестиции.
• Липса на достатъчно квалифицирани специалисти.
• Липса на достатъчно съоръжения за
развитие на зимни спортове.
• Недостатъчна леглова база в планината.
• Слабо развит туристически бизнес12.
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• Възможности

• Заплахи

• Използване на природните и кул- • Икономическа криза.
турните дадености за развитие на • Демографска криза.
еко, ски, спа и културен туризъм
• Развитие на балнеолечение.
• Разкриване и експониране на част от
културното наследство в рамките на
Националния резерват „ПауталияВелбъжд-Кюстендил“.
• Включването на културно-туристическите маршрути в национални и
международни обиколки.
• Участие в европейски програми за
финансиране на проекти за валоризация на паметници на културата и
подобряване на тяхната туристическа инфраструктура.

Потенциалът на Кюстендил и неговия регион се състои, от една страна, в
географското разположение с неповторимо релефно многообразие от красиви
планини, плодородни котловини и живописни долини и от друга, в природното богатство с лечебните минерални извори, които са един от най-важните
фактори за възникването на града и просъществуването му през вековете13.
Благодарение на тези дадености, днес градът се радва на стара и богата история
с множество забележителности от всички исторически епохи, най-ранните от
които датират от неолита. На територията на общината са регистрирани 569 недвижими паметника на културата14, най-значимите от които са Античните терми (II – III в.), втори по големина в България, Късноантичната и средновековната крепост на хълма „Хисарлъка“ (IV – XIV в.), Пирговата кула (XIV – XV в.),
Средновековната църква „Св. Георги“ (X – XI в.) и др. В региона на Кюстендил
се намират един от най-старите каменни мостове, запазени у нас – Кадин мост
от 1470 г., както и най-големият и значим манастир в България – Рилският,
който е под закрилата на ЮНЕСКО. Благодарение на близостта на града до четвъртата по височина планина в България Осогово, с най-висок връх Руен (2 251
м) и с извисяващия се над центъра хълм и лесопарк „Хисарлъка“, на липсата
на предприятия, замърсяващи околната среда, Кюстендил е един от най-екологично чистите градове в Р. България15. Нещо повече, в края на 2013 г. той
получи приза „Зелен град“ от Националната кампания „Зелена България“16.
От 2008 г. насам се възроди една традиция от недалечното ни минало,
свързана с плодородието на Кюстендилската котловина и възхваляваща името
на града като „Овощната градина на България“, станали една от причините в
Кюстендил да се уреди Първата национална овощарска изложба през 1896 г.
Това са двата тридневни празника – на черешата и на плодородието, които вече
набират популярност и увеличават посещаемостта от наши и чужди туристи.
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Ежегодно провеждани, първият през юни и вторият през октомври, те включват изложение съответно на различни сортове череши, ябълки и други плодове
и зеленчуци, артистично аранжирани върху множество щандове от изкусните участници – представители на местни организации, читалища, училища и
детски градини; фолклорни програми с регионално и международно участие;
различни атракции за малки и големи. Едно от най-примамливите събития от
културната история на града е празникът „Кюстендилска пролет“, честван с
различни тържества в деня на пролетното равноденствие – 21 март. В основата
му лежат култът към слънцето, минералните извори, плодородието, здравето и
красотата. Ето защо е съпроводен от избор на най-красивата девойка – първият в България конкурс за красота, провеждан от 1966 година насам. Езическите
тържества за възхвала на слънцето и на живота се свързват с празненствата
в чест на бог Атис, възприеман като божество на пролетта, на умиращата и
възкръсваща природа. Празникът е инспириран и от изобилието на горещите
минерални извори в града, високата им лечебност и вярата в безграничните им
целебни сили. В традиционната култура изворът е символ на живота и силата.
Негови покровители са Асклепий, Хигия, Телесфор и трите нимфи – богини на
плодородието, чийто култ се запазва и през Средновековието17.
Организирането на местните празници е в ръцете на Община Кюстендил
и нейния отдел „Култура и духовно развитие“, които през последните години
работят успешно за утвърждаването им като специфични туристически атракции, допринасящи за културната идентичност на региона и привличащи
все повече посетители. Това са специални събития в културния туризъм, които дават пример за опазване на различни култури и традиции, спомагайки за
разнообразяване на предлагания туристически продукт, за по‑дългия престой
на туристите18. Културните различия и културната идентичност на регионален
принцип са възможност за изразяване и създаване на тъждественост на дадената територия чрез разнообразните форми на културата. „Възстановената“
традиция се очертава като сфера на символни ресурси, които се потребяват в
стратегии на културно оразличаване или отъждествяване. Културните различия могат да се експлицират като продукт „местно производство“, който привлича туристи и трансформира средата за живеене.19
Възраждане преживява и Общинският драматичен театър, който през последните 5 – 6 години се превърна в културен център на сценичните изкуствата.
С откриването на нова камерна зала в края на 2008 година в него се провеждат и
организират професионални куклени и камерни представления. По традиция
в голямата зала се организират свои и гостуващи драматични представления, а
след ремонт на част от сценичната механизация, 32 години по‑късно, кюстендилската публика отново се радва на оперни и балетни спектакли20. Театърът е
и мястото, където след 10‑годишно прекъсване в Кюстендил отново има кино
салон с прожекции на най-новите български, чужди и 3D филми, пускани на
пазара21. След сериозни ремонтни дейности се обособи и зала за танци, където
провеждат репетициите си местни танцови организации в областта на фолклора и модерния балет. Наред с всичко това, театралното фоайе е превърнато
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в арт пространство, в което се излагат картини и творби както на професионалисти, така и на любители.
Кюстендил се гордее и със своята Художествена галерия – най-голямата
по площ в България, с най-богатата колекция от картини на известния български художник Владимир Димитров-Майстора. Той е град, който не случайно
е наричан „на художниците“, тъй като е с дългогодишни традиции в областта
на изобразителното изкуство. Освен Майстора, тук са творили художници от
ранга на Стоян Венев, Кирил Цонев, Асен Василиев, Борис Елисеев, Никола
Мирчев и др. Ежегодно галерията организира традиционни изложби на съвременни кюстендилски творци: „Жени художнички“, „Кюстендилска пролет“ и Коледна. По инициатива на Община Кюстендил, с участието на Съюза
на българските художници и Министерството на културата, престижната
Национална награда за живопис „Владимир Димитров-Майстора“ е възстановена през 2013 г. след прекъсване от над 20 години. В периода от 1973 г., когато тя е учредена от СБХ, до 1989 г., когато е била връчена за последен път,
наградата има 39 лауреати. Сред тях са легенди на българското изобразително изкуство като Златю Бояджиев, Ненко Балкански, Илия Петров, Генко
Генков, Стоян Сотиров, творци от следващото поколение като Калина Тасева,
Димитър Киров, Светлин Русев. Двукратно са награждавани Атанас Яранов,
Вера Недкова, Веса Василева, Емил Стойчев и Милко Божков.22 В града работят и държавни и неправителствени организации, в които млади и талантливи учители водят школи и организират изложби на най-малките художествени таланти за продължаване на традициите в областта на изобразителното
изкуство.
Тук твори първия си роман „Поручик Бенц“ (1938 г.) писателят Димитър
Димов, работейки като ветеринарен лекар в с. Ваксево, Кюстендилско, а в найпопулярния му роман „Тютюн“ (1951 г.) са описани събития, лица и факти, наблюдавани в Дупница и с. Ваксево. Някои от героите имат прототипи от това
село, а други са въведени в страниците на романа и под собствените си имена.23
Тук работят и живеят и творците Емануил Попдимитров, Георги Стаматов, тук
започват своето литературно дело Веса Паспалеева, Ефрем Каранфилов, Мария Грубешлиева, Георги Струмски, Екатерина Йосифова, пребивават за малко
в най-усилените си творчески години Стоян Загорчинов, Пейо Яворов, Елисавета Багряна, Кирил Христов. Техни произведения се съхраняват в Регионална
библиотека „Емануил Попдимитров“, която е продължител на силните градски
традиции в библиотечното дело, водещо началото си още от времето на Османското владичество. През последните няколко години библиотеката работи за автоматизацията на библиотечно-библиографските процеси, внедрява и
разработва модули като Електронен каталог на книги, Електронен каталог на
периодичните издания, Аналитично описание на статии и др. 24
Изключително активна в опазването на културната традиция и разнообразието на Кюстендилския край е най-старата културна институция в региона – Читалище „Братство – 1869“. Понастоящем тя организира ежегодни
международни и национални конкурси за класическа китара, поезия, фолклор,
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стара градска песен, камерна музика и др. Участва активно в изпълнението на
различни проекти. 25
Териториалната мрежа, създадена от представители на музея и изброените
по‑горе институции, които са културните индустрии на Кюстендил, с участието на туристическия сектор, местната власт, бизнеса и други заинтересовани
лица, обединени от една обща идея, може да работи пълноценно за интересите
на своя регион. Мрежата може успешно да прилага принципите на взаимноизгодното сътрудничество, описани в края на ХХ в. от американеца Стивън
Коуви, сред които е и win-win стратегията. Основавана на така наречената
ефективна взаимна зависимост, мрежата със своите участници се стреми към
реализация на такъв сценарий, при който печеливши да бъдат всички заинтересовани страни и дори потенциални конкуренти да се превърнат в партньори26. Също така, за да бъде ефективна работата в мрежата, е необходимо
да се познават не само ресурсите на територията за развитие, но и социалната
£ структура, социално-икономическите отношения, социалните и културните
различия, начинът на живот и общи ценности27. Това предполага включването
и на социолози, антрополози и анализатори, т. е колкото по‑шарена е мрежата
от гледна точка на професионалната насоченост на лицата в нея, толкова по‑голям е шансът за успех в постигане на целите £. От друга страна, работата в мрежа не е статична модалност, чиято стойност и значение не зависят от броя на
участниците, а от тяхното качество и характеристика, свързани с мотивацията
и целите им. 28
Мястото на музея в мрежата е от изключително значение, което се дължи
на спецификата на неговата дейност да изучава, съхранява, опазва и популяризира културното наследство, като се превръща в посредник между региона и
населението. Днес със своята 117‑годишна история Регионалният исторически
музей „Акад. Йордан Иванов“ – Кюстендил е една от най-важните културни
институции не само в града, но и в целия регион. Той е стопанин на седем исторически обекта с четири постоянни експозиции, които показват една част от
богатия музеен фонд, съхраняващ над 110 000 движими културни ценности.
Всеки посетител, имащ интерес към отделен исторически период от нашето
минало, може да обогати познанията си, тъй като тук са експонирани движими и недвижими ценности от всички исторически периоди. Археологическата
експозиция на музея в зала „Асклепий“ показва находки от VII хил. пр. Хр. до
XVII в. Римските терми от II – III в. и Късноантичната и средновековна крепост
на хълма „Хисарлъка“ от IV – XIV в. говорят за величието на антична Пауталия и средновековен Велбъжд. Църквата „Св. Георги“ от края на X и началото
на XI век е най-старата в региона. Пирговата кула (XV в.) символизира смутните времена, последвали османското нашествие, а джамиите „Ахмед бей“ и
„Фетих Мехмед“ са паметници, свидетелстващи за спецификите на османската
архитектура. Къщите музеи „Ильо Войвода“, „Емфиеджиева къща“ и „Димитър Пешев“, свързани с по‑новата история на региона, представят постоянните
музейни експозиции, разказващи съответно за националноосвободителните
борби на населението от Кюстендилския край, градския бит и култура в Кюс-
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тендил от края на IX и началото на XX век и спасяването на българските евреи
от лагерите на смъртта през Втората световна война.
Музеят е място, където самостоятелно или в партньорство са провеждани и се провеждат различни културни атракции и събития – тридневен античен фестивал „Улпия Пауталия“, Чаршията на стария Кюстендил (2009 г.),
Панагия – Въздигане на хляба (2009, 2010 г.), Еньовден в музея, Бъдни вечер с
„Коледна приказка край огъня“ (2010 г.), Кукерски ритуални игри край огъня
(2011 г.), Нестинарски обред (2012 г.), двудневен Фестивал на традиционната
култура в трансграничния регион България – Р. Македония (2013 г.), различни музикални изпълнения и др. Те са доказателство за доброто и ползотворно
сътрудничество с останалите работещи културни институции и организации
в града, чиито екипи имат волята и желанието да се развиват и да отговарят на
потребностите на съвременното общество. От една страна, това е благоприятна почва за създаването на териториална мрежа от местни дейци, подкрепена
от местната власт и местния бизнес, която да организира и канализира тази
енергия в една устойчива система, работеща целенасочено за интересите на региона и неговите жители. От друга страна, Кюстендил има своя потенциал да
се превърне в популярна туристическа дестинация, което да подобри цялостно
развитието на неговата територия и да повиши качеството на живот на неговите граждани. Така ефективната взаимна зависимост, която е в основата на
печелившата win-win стратегия, ще се отрази благоприятно върху общото състояние на музея и ще повлияе положително на неговите комплексни дейности.
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КОМУНИКАЦИОННИ АСПЕКТИ
ПРИ ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ
Борис Борисов
KOMUNIKATSIONNI ASPEKTI
PRI TURISTICHESKATA INDUSTRIYA
COMMUNICATION ASPECTS
OF THE TOURISM INDUSTRY
Boris Borisov
Abstract. Parts of the specific features in the Information society are the almost instant communication
methods and the almost geographically unlimited travels. This turns the intercultural communication in a necessity in the day-to-day activities of most of the individuals on the planet. The Southeastern Europe and, in particular, the Republic of Bulgaria, is almost ideal for research of the communication with tourists. This leads to the
conclusion that the unique intercultural interactions, which are developed in our region, should be researched and
understood better in order to ease the process of determining and introducing appropriate solutions in developing
the tourist industry.

Част от специфичните особености в Информационното общество са почти мигновените комуникации и почти неограничените, от географска гледна
точка, пътувания. В следствие на това, като всекидневно явление наблюдаваме
едно динамично общуване между индивиди, за които приемаме, че принадлежат на различни култури. Тези условия детерминират човешките способности за общуване (на индивидуално и бизнес равнище), като способности от
съществено значение. Това предопределя интеркултурното общуване като естествена необходимост в ежедневието на голяма част от индивидите в съвременното общество. Твърде много икономически и социални сдружения трябва
да открият възможностите да комуникират ефективно с хора от други култури,
за да може техните стопански дейности да се развиват динамично, при това в
позитивна посока. Тези аргументи налагат още в началото на нашия доклад да
детерминираме нашата хипотеза, че способността да общуваме и успешно да
преодоляваме съществуващите езикови и културни бариери е изключително
важна за много от хората.
В света на бизнеса интеркултурната комуникация формира силно съществено влияние особено върху туристическата индустрия. Това важи с особена
сила в Европа, и в частност в нейната югоизточна част. По-голямата част от
туристите в Република България говорят английски, немски или руски като
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първи или втори език, а основните културни различия са многобройни и едва
ли е необходимо да ги изброяваме.
Туризмът е движеща сила за икономическия растеж в България. Туризмът
осигурява работна заетост и носи свежи финансови постъпления в икономическия сектор. Въпреки че туристическата индустрия включва предимно местни
и чужди туристи, то също така тя обхваща и онези български граждани, които
ползват туристически услуги извън страната ни. Последната група се отнася
до дейности, които обикновено са ограничени до ползването на определени
туристически агенти и авиокомпании. А това са дейности, където в голяма степен са разрешени съществуващите комуникационни проблеми.
Тук ще си позволя да посоча част от последните данни (публикувани на
27.01.2014 г.) от Национален статистически институт на Република България.
За последния месец на миналата година страната е посетена от 405 803 човека, от които само 13 % са пътували със служебна цел. Отделно от този факт
бихме могли да посочим, че само за месеците юни и юли приблизително над
3,5 милиона души са пътували до България с цел туризъм, а за цялата година
това число надхвърля 20 милиона. Основната част от тези туристи са от страни от Европейски съюз и Русия, както и граждани от други близки и далечни
страни. Изразходването на средства от тези лица е около 12 % от БВП (Брутен
вътрешен продукт) на Република България по данни от 2013 г. От друга страна,
в туристическата ни индустрия са заети приблизително 150 000 човека. Тези
фактори обуславят туризма като един от четирите ключови отрасъла в икономиката на Република България.
Туризмът е много важен отрасъл за нашата страна, но проучвания, изследващи и анализиращи връзката между туристическата индустрия и комуникацията, все още не виждаме да са осъществени. Провежданите изследвания
в полето на междукултурната комуникация по‑скоро са фокусирани върху
комуникация между отделните индивиди на равнище колеги, партньори или
приятели. Тъй като проучване на комуникационния диалог между туристите и кадрите в туризма все още не е проведено, то общите предизвикателства,
които се наблюдават в рамките на междукултурната комуникация, засега не са
идентифицирани. В следствие на това не само не са направени необходимите
изводи и свързаните с тях решения, а дори не сме пристъпили в посоката да
потърсим подобни решения. За да се коригира този проблем, трябва да бъде
направено такова изследване в туристическата индустрия, като се започне от
създаването на негова работна рамка.
Какво бихме могли да направим ние?
Като се има предвид важността на туристическата индустрия в Република България, както и липсата на емпирично изследване на ефективността на
комуникацията в тази област, е необходимо ние да проучим процесите при
размяна на съобщенията между туристите и персонала в областта на туризма.
Като първи стъпки за по‑доброто разбиране на значимостта на комуникацията в туристическата индустрия, група колеги проведохме натуралистични наблюдения по темата. Това спомогна да се направи опит да се разширят описа-
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нията на отделни аспекти при комуникацията в разглеждания от нас отрасъл.
По този начин се надяваме да бъдат по‑добре разбрани равнищата на компетентност при интеркултурния диалог, вариращи в рамките на туристическата
индустрия.
Услугите, които ползват туристите на територията на нашата страна,
включват много по‑голям кръг от икономически дейности, при това в много
различни сфери като пазаруване, ресторантьорство, транспорт, хотелиерство
и други персонални услуги. Чужденците, посещаващи Република България, активно съпреживяват нашата култура и си взаимодействат със съществена част
от населението, особено в големите градове. Тези дейности оказват широко отражение върху всички географски области на страната ни и като цяло имат сериозен икономически ефект върху населението, икономиката и обществената
култура.
Защо е необходимо да разглеждаме развитието на музейната мрежа като
част от съпътстващите туризма процеси?
Основната част от културните обекти, намиращи се на територията на нашата страна, са предимно музеи, галерии и религиозни храмове, които привличат много туристи. Българското правителство ежегодно инвестира значителни финансови средства за издръжката на културните и на религиозните
институции, както и за съхраняването и популяризирането на намиращите с
в тях културни артефакти. По неофициални данни през 2013 г. трите поредно
управляващи правителства на България са предоставили 368 милиона на музеите като цяло, 51 милиона евро / левове от които са инвестирани за организиране на специализирани или общи експозиции. Това показва, че независимо
от партийния си цвят, нашите правителства са оценили високо музейните институции и полаганите от тях значителни усилия за опазването на културните
ценности, които са важна част от културното и историческото наследството на
Република България.
В допълнение към това можем да кажем, че музеите са особено важни за
обществото не само заради притежаваните от тях незаменими и понякога безценни колекции, но и поради извършваните от тях образователни, социални
и културни дейности. Тези дейности притежават значителен принос не само
за подобряването на живота на хората, но и за „разбирането на непознати
култури и представянето на различни гледни точки“.1 Музейните институции
осигуряват нови възможности на туристите да видят и да усетят българската
култура чрез образователните експонати и чрез експлицираните артефакти,
които ни помагат да разкажем на нашите гости за историята и за културата на
българския народ и българската държава.
Трансформирането на обществата от монокултурни към интеркултурни
(с изключение на културната хибридизация) е процес, чрез който различните
култури се съчетават и / или съществуват едновременно в дадена обществена
система. Република България е подходящ пример за място, което е преживяло
значителна културна интеграция между традиционните българска, тракийска
и славянската култура, а в настоящето са добавени и други уникални смесици
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от източни и западни култури. От друга страна, съвместното съжителство на
различни култури в Югоизточна Европа се дължи най-вече на периодите на
управление на Източната Римска империя и на Османската империя. В тези
периоди е имало непрекъснат естествен контакт между разнообразни култури
в продължителен времеви период.
Като цяло обаче, многостранните културни взаимодействия в днешно време основно се дължат на голяма част от туристическите дейности. Разбирането
за това как протича този процес е важно за разбирането на глобалния каузалитет. Въпреки това, туристическите взаимодействия не са напълно изследвани
от комуникационна и лингвистична гледна точка.
Ние всички наблюдаваме значителните динамични промени в туристическата индустрия, особено през последните десетилетия. У нас подобна динамика се наблюдава предимно в големите ваканционни селища, тематичните
паркове и селищата с минерални извори. Нашите наблюдения обаче показват,
че в голямата си част тези обекти (чието управление е с цел привличане на
туристи) не отразяват специфичната регионална култура. В повечето случаи
изкуствено създадените курортни селища предлагат глобални по същността
си услуги. Като следствие от това туристите биха могли да гадаят в коя част
на света се намират единствено по климатичните особености. Следователно
туристите научават твърде малко (а в част от случаите – никак) за страната или
региона, който те са посетили.
Твърде често взаимодействията между туристи и персонал в тези места са
лимитирани и притежават твърде малко културно съдържание. Въпреки че общуването по същество изглежда свързано с разпространението на културата,
то до голяма степен се игнорира от изследователите на езиковите и културните
взаимодействия. Нашите емпирични наблюдения показват, че еволюцията в
туристическата индустрия мотивира туристите да търсят нови преживявания,
където те да си взаимодействат с регионалната култура на посещаваните от тях
места. Ето защо днес „туризмът е катализатор на истински, смислени взаимодействия между различните култури“.2
Въпреки че туристическата индустрия се развива динамично, то проучванията в тази сфера (предимно културни и лингвистични), доколкото са провеждани, са направени твърде независими едно от друго. Липсата на взаимодействия и взаимовръзки между тези проучвания води до изключително слабо
развити социални теории в областта на туристическата индустрия. Социолозите, лингвистите, културолозите и анализаторите в голяма степен игнорират
проучванията в областта на туризма, може би „защото ги приемат като недостатъчно значими“.3
През последното десетилетие на миналия век все повече изследователи
започнаха да обръщат по‑сериозно внимание на проучванията в областта на
туризма. Издадено бе множество от научна литература и особено много масови популярни издания. Според финансовите анализатори Николас Морган
и Ерик Бишофф (от Морган Стенли груп) направените в областта на туристическата индустрия изследователски проучвания „използват различни методи,
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включващи предимно качествени и количествени подходи“.4 Ние приемаме
този факт като особено важен, за да бъде представена една по‑пълна картина
на взаимодействията в областта на туризма и да бъде изследвано и анализирано тяхното влияние при различните културни интеракции. Можем да допуснем, че за изследователите ще бъде от голям интерес да бъдат прилагани
по‑разнообразни методи при проучванията в тази професионално интересна
за нас област.
Комуникацията е един от основните аспекти на туристическата индустрия, за който установихме, че все още не е достатъчно изследван. Провеждането на изследвания на релациите между комуникация и туризъм, както и
тяхното значение, е необходимата основа за ефективната комуникация. Подобно схващане още веднъж налага необходимостта и значимостта на по‑точното оценяване на взаимодействията между заетите в областта на туризма и
самите туристи.
С цел да се разберем какво се квалифицира като ефективна комуникация, е необходимо първо да се опитаме да дефинираме понятието комуникация. Твърде често приемаме, с една относителна семплост, че комуникацията
е трансфер на информация от един субект към друг субект. Според електронното издание на Мериам-Уебстъровия речник „Комуникацията е процес, чрез
който се обменя информация между лица чрез една обща система от символи,
знаци или поведение“.5
Съществени ли са тези характерни отлики при опитите да се дефинира комуникационният процес?
Според нас, когато се прави опит комуникацията да се дефинира единствено като обмен на информация, тогава много от аспектите на този сложен
процес се пренебрегват. Вероятно бихме могли да потърсим и да открием недостатъци във всяка една дефиниция, тъй като обикновено човек се стреми
да спомене абсолютния (според него) минимум от изисквания, за да бъде класифициран един процес като комуникация. Ние бихме могли да добавим, че
освен трансфериращ информация, комуникацията е процес, при който субектите излъчват съобщения, за да генерират определени значения в рамките на
различните културни общности, информационни канали и средства за масово
осведомяване. Ако се налага да обобщим, то комуникацията е обмен на информация, при който генерираното съдържание трябва да бъде разбрано от
неговите реципиенти поне на задоволително равнище. Би ли могло да измерим
колко ефективно сме постигнали тази цел?
Измерването на това доколко ефективно са постигнати поставените комуникационни цели, е тема, която може да бъде адресирана до повечето изследователи в областта на комуникативната, а в частност на музейната и на
туристическата сфера. Комуникативната компетентност е релативна на способността да избираме измежду наличните комуникативни поведения, за да
можем да успешно да реализираме своите индивидуални или междуличностни
цели. Постигането на тези цели може да бъде темпорално ограничено или да
бъде поддържано като продължителна линия в рамките на дадена ситуация.
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При своето общуване хората непрекъснато се опитват да постигнат определени цели. Тези цели обикновено могат да бъдат класифицирани като:
• Индивидуални цели;
• Релационни цели;
• Инструментални цели.
Индивидуалните цели се използват при комуникацията, за да детерминираме и да представим себе си, като осъществим пряк контрол по времето на
този процес. Релационните цели са съотносими към организацията и управлението на междуличностните ни взаимоотношения, докато инструменталните
цели се отнасят до прилагането на енергия и на интелект при комуникацията,
за да се улесни изпълнението на отделните задачи. При постигането на ефективност в процеса на реализирането на някоя от тези цели е необходимо да се
достигне определено равнище на езикова компетентност, съчетана с приложеното невербално поведение за целите на комуникацията. С други думи, човек
трябва да притежава необходимото равнище на контрол върху използването
на език и на поведение, за да общува по начин, при който ефективно да постигне своите цели.
По време на комуникационния процес обикновено използваме следните
лингвистични версии:
• Познавателна версия – формирана в човешкото съзнание;
• Поведенческа версия – използвана при действителното изпълнение.
Когато практически използваният език е различен от официалния за страната или традиционния за съответната култура, тогава разликата между тези
версии е значително по‑забележима. През последните десетилетия лингвистите насочиха част от своите усилия към необходимостта да разберат комуникативните способности, които са необходими езикът да функционира адекватно
в рамките на обществото чрез контрол на разгледаните две версии. Именно
тези способности са известни като комуникативна компетентност. Според
нас комуникативната компетентност играе важна роля в областта на туризма
особено когато като средство за комуникация се използва език, който е различен от официалния за страната или традиционния за съответната култура.
В резултат на тези опити за разсъждения ние се надяваме, че проучването на
комуникационните способности ще подпомогне определянето и изследването
на равнищата на комуникативна компетентност в рамките на туристическата
индустрия в региона на Югоизточна Европа.
Днес в глобален мащаб става все по‑ясно, че както хората, така и техните
културни специфични особености са в състояние на постоянна миграция. Това
трябва допълнително да ни мотивира да изследваме и анализираме сложните
взаимни връзки между туристическата индустрия и динамиката на културните промени. Необходимо е да обърнем по‑голямо внимание на релевантността
на туристическия опит с настоящите теоретични дебати за време, географско
пространство и културна идентичност.
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Регионът на Югоизточна Европа, и в частност Република България, са
близки до идеалното място за провеждане на изследвания на комуникацията в
областта на туризма. Основната причина за това е, че днес регионът е в голяма
степен зависим от тази индустрия и разчита на интеркултурната и на интерлингвистичната комуникация при общуването между туристите и персонала,
зает в този отрасъл.
Вече споменахме, че съществуват три основни подотрасли на туристическата индустрия, където обикновено се наблюдават взаимодействията между
разглежданите групи – това са хотелите и ресторантите, магазините и музеите.
Тези подотрасли също са културно и / или икономически важни за Република
България. Защото те отговарят на критериите, според които са сред подходящи бизнес отрасли, за извършване на необходимите комуникационни проучвания. Извършването на подобни проучвания ще помогне за запълването на
съществуващата ниша при текущите интеркултурни и интерлингвистични
изследвания, свързани с културата и туризма. Пренебрежимо малък процент
от жителите на страната ни говорят чужди езици на равнището на своя роден
език. Това налага извода, че уникалните междукултурни взаимодействия, възникващи в нашия регион, е необходимо да бъдат проучени и по‑добре да бъдат
разбрани, за да се подпомогне процесът при откриването и въвеждането на
подходящи решения за развитието на туристическата индустрия.6
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МУЗЕЯТ ВЪВ ВИРТУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО
Цветелина Гидакис
MUZEYAT VAV VIRTUALNOTO PROSTRANSTVO
THE MUSEUM IN THE VIRTUAL SPACE
Tsvetelina Gidakis
Abstract. The transformation of the museum into an attraction and desirable place for visits in the era of
globalization depends largely on its advertising. One creative and original commercial would attract bigger audience than an old and conservative one. Naturally, today’s public search for the fastest and most convenient way to
reach the information and of course the museum as part of the information flow would provide it to its consumers.
The new technologies- computer and internet are built into the society largely so that for a big part of it the existence of the individuals without them is unthinkable. The museum as a part of that society and with a main function
to be in its favor should respond to its needs. The lack of the museum institution from the virtual space makes it
distant and eventually can lead to its depersonalization.
The expose examines the key moments of World Wide Web (WWW); the electronic trading and the place
of the museum in it, the building of website of a museum and the necessity of creation and renovation of such
website. The sphere of web design is also affected – the profession gives the appearance of everything in the global
network, as well as the most popular content management systems (CMS). The article explores the choice of template, the construction of main menus and sub-menus, home page and menus, extra modules and attachments,
as well as the setting of the website into operation by connecting to the Internet network via domain and hosting.
Special attention is paid to the museum in the social networks and the benefits of the presence of the institution in
the popular platforms.
The basic components that a website comprises are explained, as well as the way it should be presented to
the audience so it would become attractive and modern. The expose is not intended to become a guide for the
construction of an Internet page, but to give an idea of the interface of a web site and the visual presentation of
the museum in it.

Превръщането на музея в атракция и желано място за посещение в ерата
на глобализацията зависи до голяма степен от неговата реклама. Естествено
е днешната публика да търси най-бързия и удобен начин за достигане до информация и естествено би било музеят като част от информационния поток
да я предоставя на своите потребители. Новите технологии – компютърни и
интернет мрежа, дотолкова са се внедрили в обществото, че за голяма част от
него е немислимо съществуването на човека без тях. Музеят като част от това
общество и с основна функция да бъде в негова полза трябва да отговаря на
нуждите му. Отсъствието на музейната институция от виртуалното пространство я дистанцира и в крайна сметка може да доведе до нейното обезличаване.
Присъствието на музейната институция във виртуалното пространство
е един малко разглеждан въпрос. Скоростното развитие на компютърните
технологии обаче го прави все по‑актуален и анализът, който да даде основни
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насоки за значимостта, технологията и ползите от представянето на музея в
интернет, е належащ.
Идеята за World Wide Web (съкратено WWW или W3; още The Web, буквално „Паяжината“) е предложена през 1989 година от английския инженер
Тим Бърнърс-Лий, който ръководи и нейната първа реализация в мрежата.
Днес „Паяжината“ е една от основните услуги, достъпни с помощта на Интернет, като дори понякога двете понятия се използват като взаимозаменяеми, макар това да е неточно.
Свободният достъп до неограничена информация и липсата на граници
между държави и континенти правят виртуалното пространство най-ефективният метод за споделяне, популяризация, реклама и търговия със стоки,
капитали, идеи.
На практика, за да е успешна една търговия, независимо от нейния характер, задължително е тя да представя своите продукти и услуги на пазара. За да
бъде ясно какво е мястото на електронната търговия и мястото на музейната
институция в него, на първо място трябва да се изясни какво точно се разбира
под понятието „пазар“, в частност музеен пазар и „продукт“ и музеен продукт,
след което детайлно ще се разгледат основните моменти на електронната търговия и мястото на музея в нея.
Според Денис Линдън под „пазар“ трябва да разбираме съвкупността от
продукти и услуги, с които дадено предприятие влиза в конкуренция с подобните или други, които имат сходни мисли и цели, и с които то „воюва“, използвайки собствената си дейност, с надежда за успех и утвърждаване в обществото. Филип Котлър смята, че „пазар съставляват всички потенциални клиенти,
имащи определена потребност или желание и които искат и са в състояние да
осъществят размяна с цел да задоволят тази потребност или желание“.
Що се отнася до музеите, по‑удачно е да се възприеме определението, което дава Котлър. Тук може да се прибави и трудността на съчетанието между
удовлетворение на публиката от видяната експозиция с изискванията на възпитателно-образователната дейност на музея. Изключително трудно е обаче
определянето на това какво точно иска публиката, тъй като до голяма степен
нуждата от среща с продукт на изкуството и културата е не винаги осъзната.
В голяма част от случаите тя се определя едва след като съответният продукт е
изконсумиран.
Така под музеен пазар трябва да разбираме съвкупността от потенциални
посетители, които имат осъзната или неосъзната потребност от консумиране
на предоставяните от музеите продукти и услуги.
Като всеки пазар, и музейният има своите характеристики. Големината му
се определя от броя на посетителите, приходи или брой на продадени билети;
структура на пазара, която дава възможност да се определи какви възрастови или социални групи посещават музея, а оттам и как да се създаде музеен
продукт, който би предизвикал интерес у всички, без значение от възрастта,
което на практика е почти невъзможно; еволюция – на базата на големината и
структурата на пазара може да се направи цялостен анализ на евентуалното му
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развитие, като по този начин може да се направи по‑реална оценка за дейността на организацията.
Свободното движение на стоки предопределя търсенето им, а оттам и разрастването на електронния пазар. Електронната търговия, или както е известно e-commerce (икомерс), се състои в купуването и продаването на продукти
и услуги чрез електронни системи като Интернет и други компютърни мрежи.
Количеството на търговията, която се осъществявана електронно, е забележително нараснала с широкото разпространение на Интернет.
Съществуват различни форми на електронна търговия според това какви
са участниците в нея. Най-удачна при осъществяването на електронна търговия от музея към публиката е „B2C“ – business to customer, или бизнес към
клиент, представител на който са класическите онлайн магазини, базирани на
каталожна търговия. Различните начини на плащане – онлайн банкиране, epay, наложен платеж, предоставят голямо удобство – всеки може да пазарува
от вкъщи. Този тип потребление става все по‑достъпен и в България. Повечето
български фирми предлагат своята продукция във виртуалното пространство,
изграждайки свои сайтове, каталози и системи за достъп до клиенти.
Музеят като обществена институция не прави изключение. Въпреки че не
е възприет като традиционен начин на популяризиране, уебсайтът предлага
изключително големи възможности, в това число и интернет търговия.
Какво всъщност може да предложи музеят на своята публика в тази насока? На първо място това са входни билети. Ако дадено семейство или група
плануват своята почивка предварително, много по‑удобно ще бъде те да закупят билетите си онлайн. Закупуването на билети за повече от един музей би
дало възможност на туристите да направят по‑добре своя бюджет за почивка,
особено ако са решили да посетят повече от един музей, като предварително
отметнат разходите за входни такси. Разбира се, този способ е не толкова ефективен в сравнение със закупуване на билети за театър и опера или кино, защото, що се отнася до музеите, факторът „няма билети“ не съществува. Въпреки
това закупуването на входни билети онлайн може да е свързано с разнообразни преференции и промоции, отстъпки в цените или получаване на бонус за
посетителя. Промоциите и отстъпките при онлайн търговията са нещо вече
традиционно, като основната цел тук е привличане на по‑широк кръг потребители и популяризация на продукта, а не печалба.
Същият прийом успешно би могъл да се приложи и с печатните издания.
Всеки музей, в различна степен, отпечатва разнообразни печатни материали – книги, вестници, листовки, брошури, картички. Особена полза от онлайн
търговията би имало за продажбата и реализацията на книгите, тъй като те са
често в ограничен тираж и бързо се изчерпват, а за свободна продажба остават
не повече от 50‑тина бройки. Закупуването им пък е обвързано с посещение
на музея на място или изпращането на книжното тяло чрез куриерски услуги.
Много по‑лесно би било, ако дадена книга се предложи в електронен вариант,
по този начин пада цената, защото разходите по отпечатване, транспорт и други отпадат. Какви са начините за закупуване на подобен тип електронни кни-
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ги (e-books)? Най-разпространеният е онлайн банкирането, или по‑подробно
обяснено – прехвърлянето на сумата от банковата сметка на потребителя към
банковата сметка на музея. Друг също толкова ефективен метод е „e-pay“ или
електронно плащане, осъществяван чрез специален разработен за целта софтуер, достъпен за всеки с открита банкова разплащателна сметка. Друг още
по‑удобен начин за плащане е чрез мобилните оператори, изпращане на кратко текстово съобщение (sms) на специално открит за целта телефонен номер, а
потребителят заплаща продукта заедно с фактурата за мобилния си телефон.
Този начин за разплащане обаче носи известна загуба за музея и за бизнеса
въобще, тъй като мобилният оператор удържа средно между 10 и 20 % от сумата. Не бива да се забравя и ДДС ставката, която неминуемо се включва в цената на продукта. Въпреки това обаче интернет търговията има огромен плюс
и това е неограниченото количество на предлагания продукт. По този начин
музеят няма нужда да се ограничава в тиража на дадената книга, а вариантът
„изчерпано количество“ отпада изцяло. Това дава възможност за достигането
на специализирана информация до повече потребители, откъдето расте популяризацията на институцията и тя привлича по‑широка аудитория.
По същия начин музеят може да предлага всякакъв род продукти – вестници, диплянки, картички, DVD и други през мрежата на по‑ниска цена, с една
основна цел – популяризация на своите продукти и на дейността си като цяло.
Основен момент в присъствието на музея във виртуалното пространство
е наличието на официална интернет страница. За изграждането на уебсайт на
дадено предприятие, в нашия случай – музей, са необходими няколко основни
компонента. На първо място трябва да се определи необходимостта от изграждането му или подновяването му, ако има вече съществуващ; второ – избор на
уеб дизайнер и система за управление; трето – избор на темплейт (тема, форма) на сайта, така че той да бъде достатъчно атрактивен и лесен за управление
за масовия потребител, изграждане на основни менюта и под-менюта, които
трябва да дават достатъчно информация на своите потребители; четвърто –
прикачването на допълнителни модули като галерия, връзка със социални мрежи, „footer“ (долен колонтитул), интернет магазин, форум, полезни връзки, хиперлинкове (препратки) към други сайтове или свързани сайтове, статистика
на посещенията и други; пето – свързване към интернет мрежата чрез домейн
(име на сайта) и хостинг (виртуален сървър, който съхранява информацията).
Една от основните функции на музея, а именно популяризацията на движимото и недвижимото културно наследство, предопределя необходимостта
институцията да присъства в мрежата, и то на възможно повече места, така
че информацията, която съхранява, да е достъпна за максимален брой интернет потребители. В ерата на глобализацията, чиято основна движеща сила е
интернет, във виртуалния свят, където не съществуват граници и факторът
„разстояние“ не важи, присъствието на дадена организация, предприятие или
институция е въпрос не на престиж, а на необходимост. Така хора, заинтересовани от дадена информация, достигат до нея с едно „кликане“ на мишката,
което я прави достъпна и удобна.
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Когато се определя необходимостта от изграждане на уебсайт, трябва да
се вземе предвид значимостта на институцията, в частност – на музея. На първо място самият музей трябва да прецени дали има какво да предложи като
информация, снимков материал, видео файлове, печатни издания, рекламни
материали и други на потенциалната си публика в интернет. Трябва да оцени
дали дейността му е достатъчно значима и ще получи ли добър обществен отзвук и дали институцията ще има възможност да поддържа вече изградения
сайт, т. е. дали има подготвен специалист, или ще трябва да се ползват услугите
на външна фирма (лице), за което трябва да се предвидят и допълнителни бюджетни разходи. Естествено, би било хубаво всеки музей или значим обект да
има собствено място в интернет пространството, като това би бил голям плюс
за една от основните функции на музея – популяризация.
Освен това, при определяне на необходимостта трябва да се вземе предвид
и самото общество, неговата осъзната или неосъзната нужда от консумиране на подобна информация. Трябва да се отчете и фактът, че голям процент
от подрастващите, както и младите хора, прекарват голяма част от времето си
пред компютър, а голяма част от туристите, в частност тези, които се интересуват от културен туризъм, набавят информация за работно време, какво
могат да видят в даден музей, какви изложби има в момента и други, основно
чрез интернет. Още по‑осезаема става нуждата от уебсайт, ако музеят предлага специални образователни програми за деца или възрастни. Там потребителят ще може да проследи програмата, графика и занятията, като по този начин
потокът от информация е непрекъснат, а аудиторията има възможност да се
подготви за предстоящите събития, да набави необходимите материали, ако
такива са нужни и т. н.
По подобен начин стои въпросът, ако един музей има вече изграден уебсайт, но той не отговаря на очакванията на потребителя. Разработването на
интернет страници е една от най-динамично развиващите се сфери. На пазара непрекъснато излизат нови и нови темплейти (от англ. templates, ед. ч. –
template – тема, шаблон), модули и приложения. Променят се и системите за
структуриране на сайт. Променят се и изискванията на потребителите, като
освен лесен за управление, той трябва да бъде и атрактивен и да отговаря на
усещането за естетика у възможно повече хора. Така, ако съществуващият вече
сайт е морално и технически остарял, той трябва да бъде подновен. В този случай подмяната на съдържащата се в него информация няма да бъде достатъчна
и отново на преден план излиза необходимостта за изграждане на нов. Единственото, което може да се запази, е домейнът (името на сайта), а цялата информация, която е съдържал в старата си форма, ще бъде изгубена (изтрита,
след като бъде „качен“ новият сайт).
Процесът на уеб дизайн може да се разглежда като смесица от творческа
и техническа работа. Творческата работа включва художествена изработка на
отделните графични и аудио елементи, форматирането на текста. Техническата
работа включва подредбата на тези елементи най-често чрез HTML код, който
чрез съответния използван стандарт след това се визуализира на изходно устройство (обикновено монитор).
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В последните години уеб дизайнът включва все повече допълнителни елементи, които преди не са се използвали, като например интерактивни флаш
анимации, използване на стилове (CSS), оптимизиране на кода за интернет
търсачките и много други. Много често дизайнерите приемат уеб дизайна за
подобен на графичния дизайн, използван в печатните издания, и се стремят
да създават уеб страници, които да изглеждат еднакво за всички потребители. Като концепция уеб дизайнът много се различава от печатната реклама,
където има фиксиран размер на хартията и всичко би следвало да бъде направено точно до милиметър. При уеб дизайна е грешно да бъде използван такъв
подход, защото изходното устройство не е предварително известно, т. е. даден
посетител на уеб страница може да визуализира тази уеб страница чрез същия уеб браузър както този, който я е създал, но също така може да използва
и коренно различен софтуер за визуализация, например браузър на мобилен
телефон или, ако е незрящ, просто да слуша чрез компютърен четец. Затова е
препоръчително, когато се създават уеб страници, да се спазват стандартите за
тях, а не да се създават, за да имитират печатни издания.
В днешно време за създаване на уебсайт съществуват множество системи
за управление на съдържание (CMS – Content Management System). Системите
за управление на съдържанието са уеб приложения, които позволяват на уеб
сайт администраторите лесно да публикуват, допълват, редактират и изтриват
съдържание, снимки и документация на техния сайт. CMS програмите правят
администрирането на уеб сайт достъпно за всеки, който има желание да развива свой собствен сайт, дори и да няма опит в тази сфера.
Следваща стъпка е привеждането на интернет страницата в действие, или
по‑точно свързването £ към глобалната мрежа. Тук от голямо значение е да се
обясни какво трябва да разбираме под термините „домейн“ и „хостинг“.
Домейн (на английски: domain – област, владение) е част от йерархическото пространство на глобалната Интернет мрежа, която има собствено уникално име (име на домейн), което трябва да отговаря на определени изисквания.
Името трябва да бъде уникално в рамките на един домейн, като пълното
име се състои от имената на всички домейни, от които той е част, разделени с
точки. Името на домейна служи за адресация на възлите на Интернет мрежата
и на разположените по тях мрежови ресурси: (уебсайтове, пощенски и други
сървъри и други услуги) в удобна форма за ползване от човека.
Уеб хостингът (от английски: web hosting – буквално уеб или мрежово стопанисване, съхранение) е услуга, която предоставя на физически лица и организации хостинг (съдържане върху сървъри) на уеб страници и друг вид информация: данни, файлове, изображения, видео и пр. На практика най-точно
се представя като срочен абонамент за ресурсите на един или няколко компютъра (сървъри), които имат директен и висококачествен достъп към Интернет.
Това са двата компонента, които са необходими за „качването“ на вече
готовия сайт в интернет мрежата. Тези услуги са платени и част от интернет
търговията. Ценообразуването е сложно и се гради въз основа на какъв тип
домейн и какъв хостинг ще избере потребителят.
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Като изключително важно, дори задължително, трябва да се разглежда
присъствието на музейната институция в социалните мрежи. Безспорно найизвестните и ползвани социални мрежи днес са Facebook, Twitter и MySpace. Те
предоставят неограничени възможности за комуникация на своите потребители, а големият им плюс е, че са частично или напълно безплатни, като междувременно дават достъп до милиони потребители от цял свят, достъп до информация, която ни вълнува, и възможност да споделяме лични преживявания,
идеи и възгледи.
В България най-популярна сред интернет потребителите е социалната
мрежа Facebook. Тя дава възможност за изграждане на собствен потребителски профил, към който могат да се свързват неопределен брой социални групи,
собствени страници, дава възможност за членство в групи, присъединяване
към страници на базата на общи интереси или възгледи.
Споделянето на разнообразна информация – снимки, видео клипове, хипервръзки, създаването на групи и страници е изключителна възможност за
популяризацията и рекламата на една музейна институция. Освен официалния
уеб сайт на практика Facebook дава възможност за изграждане, поддържане и
непрекъснато развитие на един малък сайт, който има предимство да достига
до огромен кръг от потребители. Свързаността между Facebook и официалната страница на институцията пък играе важна роля за популяризирането на
собствената уеб страница, като по този начин се привличат повече потребители, а оттам расте популяризацията на музея като цяло.
Тина Арнаудова дава доста точно насоките, в които появата на интернет
и глобалната мрежа доказват, че вече може да се говори за едно скокообразно (качествено) изменение на рекламната среда, а оттам и огромните ползи за
популяризирането на музейната институция, материалното и нематериалното
културно наследство, пряко свързани с туризма, и в частност с културния туризъм. Предимствата на интернет са много и най-разнообразни, като някои от
тях са: най-бързо развиващата се медия; все повече потребители използват интернет за сметка на стандартните информационни канали (радио, телевизия,
преса); дава възможност за използване на много и различни видове на реклама
(рекламен банер, текстова реклама, PR, видео, аудио, анкети и др.); интернет е
единствената медия, която активно ангажира потребителя; иновативен и интерактивен начин за привличане на внимание; директна комуникация с потребителите посредством социалните мрежи, форуми, блогове и др.; евтин и бърз
начин за достигане до целевите групи; възможност във всеки един момент да
проверим работи ли нашата реклама; пълно и детайлно отчитане на онлайн
рекламните кампании; създаване на собствено място във виртуалното пространство
Както отбелязва Вера Бонева – в последните години значима част от действащите около 200 музея в България утвърждават мястото си в глобалната мрежа. Всички национални, голяма част от регионалните и някои общински музейни институции имат изградени собствени уеб сайтове, но се оказва, че голяма част от тях не отговарят на съвременните схващания за визия. Като цяло
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интернет сайтовете на българските музеи не са много атрактивни и носят много от чертите на чиновническия стил. Дори и тук, музеят продължава да бъде
затворен и консервативен в представянето на експозицията си и дейността си
като цяло. Навярно това е свързано с липсата на средства и подготвени млади
кадри, но в никакъв случай това не може да бъде използвано като извинение,
а напротив, трябва да се търсят начини и възможности за преодоляването на
тези две немалки пречки, така че българският музей да се превърне в една атрактивна, интересна и масово посещавана културна институция.
В бъдеще развитието на който и да е отрасъл от икономиката, културата
и обществото, като цяло, е немислимо без интернет и компютърните технологии. Оказва се, че музеите са изключително изостанали в техническо отношение, което би се превърнало в огромна пречка за съществуването и развитието
им, ако те не се променят и не влязат „в крак“ с новото време. Това изисква не
само доста финансови средства, но и привличане на млади специалисти, които
на практика да привнесат „новото“ в музейната институция.
Младото поколение и подрастващите до такава степен са свикнали с удобството и нескончаемия поток от информация вследствие на глобализацията,
чийто основен носител е интернет, че буквално се изгражда ново интернет общество. То като всяко друго има своите нужди, с тази разлика, че ги задоволява посредством виртуалното пространство. Музеят не може да си позволи да
отсъства от търсенията на толкова голям кръг от хора и именно затова важно
и значимо е да намери своето място в интернет мрежата. Дали за целта ще бъде
изграден официален уеб сайт, или ще се ползват безплатните социални мрежи
и различни платформи, е въпрос на избор, и най-вече на преценка коя форма
на присъствие е най-удачна за дадения музей.
Еволюцията следва своя естествения ход, преминавайки през различни
етапи на социално, икономическо и техническо развитие, а необходимостта
му да съхранява миналото е неизменна част от нея. Музеят като структура,
поела тази нелека задача, трябва да полага усилия да опази, проучи и съхрани
миналото, като едновременно се движи в унисон с настоящето и се стреми към
бъдещето.1
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ВИРТУАЛНИТЕ РАЗХОДКИ В СЪВРЕМЕННИТЕ МУЗЕИ
Венета Димитрова
Симеон Недков
VIRTUALNITE RAZHODKI V SAVREMENNITE MUZEI
THE VIRTUAL TOURS IN MODERN MUSEUMS
Veneta Dimitrova
Simeon Nedkov
Abstract. The virtual museum tours are already part of the presentation of the museum expositions. The
discussions about their role for the popularization of the museums as contemporary cultural institutes continue.
Viewed through the prism of the new technologies, the virtualization of museum exhibits is actually an innovation.
Its further development is, however, slowed down in a great degree by the ongoing social processes. In practice,
many of the achieved results in the area rarely are used with their full capacity. One of the main reasons for the
appearance of this phenomenon is the museum institutional attitude towards change. Actually many of them
have a positive mindset towards technology but the fact that its usage can provide the whole information freely is
completely unacceptable and disturbing. This leads to the current situation in which museums are hesitant to develop similar products and software companies don’t have real financial benefit from the creation of such projects.
Where is the point of intersection of the two processes and how do they develop in Bulgaria?

Виртуализацията на музеите
Виртуализацията на музеи е иновативен метод за виртуално пресъздаване на съществуваща музейна институция, който цели да популяризира музея
и да увеличи неговите реални посетители. В своята същност той представлява сложен процес на технологична преработка на фотографски изображения,
филмови ленти или цялостно конструиране на графични изображения, представящи реални образи.
Терминът „виртуализация“ идва от гръцкия корен virtus – имагинерен,
въображаем. Поради това с годините се появяват различни негови синоними,
които директно или косвено притежават връзка с изобразяването на музейни
експонати.1 В този ред на мисли уеб пространството става приемник на цяло
ново поколение виртуални изображения, свързани с музеите. Този феномен
обаче довежда до пълна замъгленост по отношение на значението на реалните
термини, които се използват. Така например под един общ знаменател се слагат
термините „виртуална разходка“ и „виртуален музей“, макар че по своята същност те представляват коренно различни неща. Когато говорим за виртуализация на музейни експонати, то неминуемо трябва да се направи уточнението,
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че тематиката ще е изцяло насочена към „виртуалните разходки“, т. е. виртуалното представяне на реални музеи с реални музейни експонати. Що се отнася
до „виртуалните музеи“, то те представят една напълно различна концепция,
която цели по‑скоро създаването на виртуално музейно пространство с виртуални или косвено реални музейни експонати.2
Първият опит за създаване на виртуална разходка е извършен в Масачузетския технологичен институт от научен екип през 1978 г., но не на музей.
Системата е наречена „Aspen Movie Map“ и представлява интерактивна разходка в град Аспен (Колорадо). Тя е заснета с помощта на жироскопичен стабилизатор с четири 16 мм филмови камери със стоп-кадър, монтирани на превозно
средство с устройство, което задейства камерите на всеки 10 изминати фута
(приблизително 3.05 изминати метра). Системата „Aspen Movie Map“ е революционно изобретение, което по‑късно заляга в основата на музейната виртуализация. Неговият принос в технологията е безспорно от първостепенно
значение за следващите експерименти.
Първата създадена виртуална музейна разходка се осъществява през
1994 г. в Англия. По поръчка на кралица Елизабет II е създадена компютърна
визуализация на Дъблинския замък. Проектът е ръководен от инженера Колин
Джонсън, който цели да възстанови вида на сградата от 1550 г. Системата представлява мощен компютър, чийто софтуер е разработка на Джонсън.3
На 24 юни 1994 г. кралицата става първият реален посетител на виртуалния замък. Тъй като в проекта са реализирани заглавия, описания и инструкции на всички съществуващи дейности, той получава името „Virtual Tour, being
a cross between Virtual Reality and Royal Tour“ или в буквален превод, макар и
недостатъчно точен – „Виртуалната разходка – съвкупност от виртуална реалност и кралска обиколка“.4
След 1994 г. се създават множество виртуални разходки в интернет пространството. Технологията става подходяща както за прилагането £ в музейната
област, така и в множество други направления.
Сама по себе си музейната виртуализация притежава една сравнително голяма свобода по отношение на техниките, които могат да се използват
за нейната реализация. Трите възможни варианта представляват, както следва: виртуализация чрез създаване на виртуална разходка от 360° панорамни
(сферични) снимки, виртуализация чрез виртуална реконструкция с помощта
на 3D анимацията и виртуализация чрез създаване на видео разходка. Видео
разходките не предлагат възможност на потребителя сам да контролира своя
преглед или да прояви свобода в своите „движения“, т. е. той би могъл да извърши единствено наблюдение върху предложените му филмови кадри.5 От друга
страна, използването на технологии като 3D анимацията или създаването на
разходки чрез 360° панорамни снимки предлагат функции, поставящи потребителя в съвсем друга светлина. В тези случаи той не е просто наблюдател, а
вече е способен сам да контролира движенията си в създадената виртуална
среда. Това придава едно ново и съвсем първично усещане за реалност в една
напълно нереална обстановка.
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Ще разгледаме техниката, използваща панорамни изображения, тъй като тя предоставя достатъчна реалистичност в представянето на музейните експонати (подобно на видео разходките)
и в същото време чудесната способност да се възползва от свободата в движението и избора на
кадри, които са толкова присъщи
за 3D анимацията.
Панорамната
фотография
е техника на заснемане, използваща специализиран софтуер,
който създава изображения с
удължено зрително поле. Често
Оригинално "fisheye" изображение6
тя е наричана широкоформатна
фотография. За създаването е добре да бъде използван специален широкоъгълен обектив, наречен „Fisheye“ в превод „Рибешко око“ (заради своята форма),
който позволява заснемането на снимки с по‑широк обхват.
Получените изображения съдържат в себе си широка лента, което ги прави
по‑лесни за обработка от снимките, заснети с обикновен обектив. Необработени „Fisheye“, фотографиите трудно могат да се възприемат от зрението, тъй
като те са записани в специален сферичен формат. След обработка със специализиран софтуер (Photoshop например) те придобиват вид на дълга детайлна
снимка, която е готова за по‑нататъшни действия.6
За заснемането на една сферична панорама са необходими между 15 и 30
фотографии в зависимост от обектива. След като снимките са преобразувани
в подходящ формат (различен от „Fisheye“ формата), те трябва да преминат
обработка, която ги съединява в едно изображение. Процесът се нарича „съшиване“. За това могат да бъдат използвани специални софтуерни програми,
които съшиват изображения автоматично, а след това дават възможност и за

Изображението след обработка6
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360° панорамна снимка на Кло-Люсе, Дом-музей на Леонардо да Винчи7
допълнителни ръчни корекции. Подобни софтуери са например: Ptgui, Pixtra
PanoStitcher, Panoweaver, Calico Panorama, Stitcher, Cool 360, VRstitcher и много
други.
След съшиването полученото изображение представлява смесица от цветове и обекти.7 Затова след създаването на подобна фотография отново е необходим софтуер, който да достави подходяща платформа за разглеждане на
подобна снимка. Генерираната платформа представлява малка програма, написана най-често на HTML, CSS и JavaScript (езици за програмиране, които се
използват за създаването на уеб сайтове и различни уеб платформи, т. е. с тях
се създават продукти, които да обслужват милиардите потребители на глобалната мрежа8). Тази платформа може да бъде създадена и без намесата на
допълнителен софтуер от специалист с достатъчни познания в областта на информационните технологии. Представянето на панорамните снимки може да
бъде извършено по три начина: чрез кубично, цилиндрично и сферично представяне. Всеки един от тези методи се определя според обстановката, която е
изобразена на снимката. Например, ако панорамното изображение предлага
пейзажи, снимани на открито, то сферичният или цилиндричният ефект ще са
особено подходящи за него. Тези ефекти създават чувство за обемност и дават
възможност на потребителя да изгради реалистично пространствен поглед въз
ако снимката изоснова на своите наблюдения и действия. От друга страна
образява стая или вътрешно помещение с правоъгълна форма, то по‑подходящият метод за представяне на снимката ще бъде кубичният.
Тези ефекти се прилагат от изработената платформа, която е разисквана
по‑горе. Тяхната роля е от изключително значение, тъй като благодарение на
тях човешкото възприятие е по‑разширено. След като цялостната платформа
е готова, потребителят има възможността да разглежда изображението с леко
приплъзване на компютърната мишка.
Цялостното решение представя и необходимия минимум за създаването
на музейна виртуална разходка. Тя представлява съвкупност от панорамни изображения на различни музейни зали с плавен преход между тях. Този плавен
преход е всъщност преминаването от една снимка към друга. Извършва се чрез
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допълнително въведена анимация, която визуално да напомня преминаване
през коридор.
Когато обаче говорим за музейни разходки, то неминуемо трябва да споменем, че главните обекти, които трябва да бъдат представени, са именно музейните експонати. Поради тази причина една завършена музейна разходка
трябва да притежава допълнителна информация за тях, която да се показва,
когато потребителят прояви интерес. Тази техника се извършва чрез въвеждане на специални HTML елементи върху самото изображение. Някои софтуери
улесняват този процес и го правят по‑достъпен за създателите на подобни разходки. Друга възможност е директно въвеждане на програмен код.
По отношение на представянето на зададената информация, нейният външен вид и достъпност могат да бъдат реализирани по различни начини. Има
известна свобода по отношение на избора на цветовата гама и формата на появяващия се текст, както и при какво условие да се появява (например при
натискане на клавиш от клавиатурата или при натискане на бутон на мишката
върху конкретен елемент). Много музеи обаче не се възползват от възможността да представят информация за отделните експонати. Виртуалната разходка за
тях е само способ за популяризация и предизвикване на интерес в потенциалните посетители. По този начин се създава една непълна виртуализация, която
няма възможност да предостави пълноценна виртуална обиколка.
Поради една или друга причина музейните уредници все още се „страхуват“ да използват пълните способи на информационните технологии. Тяхната заблуда се изразява в до някаква степен неоснователното притеснение, че
виртуалното може да замести реалното. „Виртуалното“ бележи бърз възход в
своето развитие, но въпреки това то все още си остава в рамките на компютърната реалност. От друга гледна точка, развитието му може да донесе много
позитиви за музейните институти. Една пълноценна виртуална разходка би
дала възможност на милиони онлайн посетители да се докоснат до богатото
културно наследство, съхранявано и представяно в музеите. Това не просто ще
популяризира музея, но ще бъде предпоставка и за появата на допълнителни
приходи. Както всяко посещение в музея има цена, така и всяко виртуална разходка може да се купува с билет. Инвестицията в създаване на подобна онлайн
платформа, съчетана с проявата на правилните маркетингови стратегии, би
предизвикала дори появата на нова пазарна ниша.
Въпреки това не може да бъде пренебрегнат фактът, че виртуализацията
на музеите вече е започнала. В уеб пространството съществуват добре изградени и дори безплатни платформи, предлагащи виртуални музейни разходки,
макар и с непълно разгърнати възможности. Някои от тях вече се радват на голям интерес от страна на своите виртуални посетители, докато други тепърва
предстои да бъдат открити.
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Развитие на виртуализацията сред българските музеи
Процесът на навлизане на виртуализацията в музеите е реалност, а българските музейни институти вече могат да се похвалят с някои много успешни
приложения на технологията. Що се отнася до разпространението на виртуалните възможности сред музеите, е трудно да се каже, че в България те са позитивни по отношение на 360°‑градусовите разходки. По-скоро все още присъствието на един традиционен скептицизъм е много осезаемо. Независимо че в
българските музеи все още няма големи проекти, организацията на подобни
структури вече е факт.
Панорамните 360°‑градусови обиколки успешно се реализират в редица сектори, но що се отнася до музейните институции, доста от тях все още
трудно биха преминали психологическата бариера, поставена пред виртуалните технологии. Някои музеи вече са направили тази крачка и свободно предоставят Виртуални разходки на своите потребители. Такива са: Национален
природонаучен музей, Музеен център „Тракийско изкуство в Източните Родопи“, Национален музей „Земята и хората“, Национален политехнически музей,
къща музей „Иван Вазов“ – София, къща музей „Никола Вапцаров“, Музей по
минералогия, Етнографски възрожденски комплекс „Св. Софроний Врачански“ – Враца, Исторически музей – Враца и др.
Водеща фирма в България при създаването на 360°‑градусови разходки за
музеи, частни галерии и др. е Panorama Studio. Всеки един техен продукт може
да бъде видян на официалния им уебсайт: http://panorama-studio.eu/ . Като пример ще бъде разгледана първата тяхна Виртуална разходка, която е създадена
за Национален музей „Земята и хората“. Прегледът на нейната реализация ще
даде възможност за косвено запознаване с технологията, която компанията
прилага.
Страницата на Виртуалната разходка е структурирана удобно и лесно за
употреба. От двете крайни страни на екрана са разположени менюта с връзки
към други разходки, а по средата е разположен и главният прозорец на виртуализацията. На пръв поглед прави впечатление малко бавното зареждане на
уеб страницата, което най-вероятно се дължи на 3600‑градусовите фотографии
с висока резолюция. Интерфейсът е приятен, а навигацията – удобна. От дясната страна е разположена до някаква степен интерактивна карта (посочваща
не залите, а по‑скоро наличните точки за движение), която дава информация и
за текущото местоположение на потребителя. В долната част се забелязва лента
с изображения на различни зони от музейната експозиция с възможност за директно преминаване към конкретен участък след кликване на дадена снимка.
„Движението“ се извършва бавно и насечено. Интерактивните точки са
малко на брой. Няма интегрирана възможност за препращане към допълнителна информация след избиране на даден експонат (навярно е рестрикция на
музея). От друга страна обаче, музеят е предоставил всичките си зали за изготвяне на виртуализацията. Предоставени са възможности за увеличаване на
дадено изображение, както и за преминаване в режим за преглеждане „на цял
екран“.
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Виртуална разходка от Panorama Studio
В долния десен ъгъл се забелязва миниатюрна легенда, която обяснява
цветовите рамки, разположени на картата. Идеята за реализацията £ е основателна, но изпълнението изисква уголемяване на шрифта, за да може предоставената информация да е лесно четима. Не са предоставени някакви допълнителни функционалности, но за сметка на това присъстват повечето главни
компоненти за реализация на Виртуална разходка.
Друга успешно реализирана виртуална разходка е на Музеен център „Тракийско изкуство в Източните Родопи“ и може да бъде открита
на официалния уеб сайт на град Хасково (където се намира и музеят):
http://www.haskovo.com / bg / 360 / . Тази Виртуална разходка има по‑бърз интерфейс от тази на Националния музей „Земята и хората“ и притежава някои важ
ни функционалности, които отсъстват в предишната разходка.
Първоначалното намиране на виртуализацията е силно затруднено, тъй
като навигационният корпус на главния сайт няма логическа подреденост. Изключвайки това, страницата, представяща музейната виртуална разходка, е
семпла и лесна за ползване без присъствие на разсейващи елементи. Софтуерът
на визуализация е бърз, въпреки че 360°‑градусовите изображения притежават високо качество. Интерактивните точки за придвижване са малко, но ясно
подчертани, благодарение на анимацията, която ги придружава. За разлика от
предишната Виртуална разходка тук някои от експонатите са интерактивни и
при кликване върху тях се показва снимка в близък кадър. Функционалността,
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свързана с плавното преминаване през залите, е реализирана добре, подобно и
на предишната виртуализация.

Виртуална разходка на Музеен център
„Тракийско изкуство в Източните Родопи“
Възможността да се премине в режим „на цял екран“ също е налице. Липсва интерактивна карта за по‑лесна ориентация, но в горния десен ъгъл е разположено падащо меню с връзки към всяка точка, отговаряща на различен изглед.
Българските музеи трябва да извървят дълъг път за развитието на виртуалните разходки и някои музейни уредници вече осъзнават нуждата от внедряването на новите технологии. Предразсъдъците в музейните институции са
препятствие, което бавно и полека ще остане в миналото, а когато тази еволюция се превърне в печеливша реалност, то и средствата за нейната реализация
ще нарастват пропорционално.
Бъдещето подготвя нови адаптации на технологията, която скоро ще доближи още повече музейните институции до хората. В този забързан и постоянно развиващ се свят мечтите изграждат теории, а теориите се превръщат в знания. Мисълта е по‑освободена, а действията – по‑креативни. Виртуализацията
се развива стремително, а приложението в музеите нараства.
Виртуалните музейни разходки са вече реалност при представянето на
музеите в световната мрежа. Те са нещо ново за музейните уредници и предизвикват оживени дискусии доколко в тях трябва да се представят детайлно уникатите от постоянните или временни музейни експозиции. Погледнато обаче
през призмата на новите технологии, виртуализацията на музейни експонати
е всъщност иновация, чието развитие се забавя до голяма степен от хода на
протичащите обществени процеси. На практика много от постигнатите резултати в тази област рядко биват използвани с пълните си възможности. Една от
главните причини за появата на това явление се крие в нагласата на музейните
институти. Всъщност много от тях са положително настроени към технология-
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та, ала фактът, че нейното използване може да предостави цялата информация
напълно свободно, а освен това и да създаде цяла своя нова реалност на базата
на физически съществуващи музейни предмети и сгради, е напълно неприемлив и силно притеснителен. Това довежда и до така създалата се днес ситуация,
в която музеите нямат намерение да предоставят пълна информация за музейните си уникати, а софтуерните индустрии нямат реална финансова полза от
създаването на такива проекти.
Както винаги истината е някъде по средата. Музеите без богати уеб страници с атрактивни виртуални разходки нямат бъдеще. Колкото по‑големи инвестиции те влагат за популяризирането си в световната мрежа, и особено чрез
приложения за мобилните комуникационни средства, смартфони и др. подобни мобилни устройства, толкова по‑голяма младежка аудитория те ще привлекат като „реални“ посетители. Статистическите данни за посещаемостта на музеите през последните години доказва, че най-голяма част от тях са млади хора
на възраст 25 – 40 г. със средни и по‑големи доходи, млади семейства с малки
деца, добре обезпечени. Тези музейни посетители предварително се запознават с експозициите на музеите в интернет и едва след това посещават музея,
като своите билети закупуват по електронен път. Що се отнася до софтуерните
фирми, те имат интерес да усъвършенстват своите продукти и за мобилните
средства. Така още една ниша от информационните технологии ще бъде заета
в полза и на двете страни.
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AS FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF THE MUSEUMS.
VIRTUAL ARCHAEOLOGY AND CULTURAL TOURISM
Cvetanka Boneva
Abstract. The issues of the new technologies, which will draw interest in the rich cultural and historical heritage in our museums, are discussed in the article. Museums need to apply contemporary methods for the purpose
of increasing their popularity.
Special attention is drawn to the tendency of opening the museums to the public, which leads to radical
changes in their practice. The stress is moved from the usual attendance of the expositions towards the establishment of a meaningful contact and communication with the audience through interactive and amusing presentation of the information. The innovative approaches in the museum system would facilitate the adaptation of the
museums to the changing conditions in the economical and cultural life of the country. What type of information
services is necessary for the museum visitors? The modern visitor, when entering the museum, does not want the
traditional tour in the exposition, even with a guide; what he wants is to walk freely around the halls and to get the
maximum of the information for the exposed collections and exhibitions electronically. The museums need to visualize the information for those visitors, which will serve for understanding of our cultural and historical heritage
and will be promotion of the culture and tourism. The three-dimensional virtual models are seen as appropriate
and promising when presenting the existent or already destroyed archaeological heritage.
Another aspect in the article is the usage of the opportunities of the new technologies by the modern museums in their educational activities.
Is the museum system prepared to provide these services to the visitors with the current personnel and information resources?

На територията на България през хилядолетията е оцеляло богато историческо наследство, съхранено в нашите музеи. То е фактор за устойчивото им
развитие, изява на културна идентичност и възможност за културно-исторически туризъм. Време е музеите да преразгледат въпросите за развитието на
историко-познавателния туризъм и ролята си в този процес. Едно от главните
направления на подобна дейност е партньорството с туристическите организации. Как да се популяризира дейността на музейната институция? Основ801
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ната задача е осъществяването на връзка и диалог с туристическия бранш. С
увеличаването на конкуренцията в сферите на културата, изкуството и забавленията, ролята им се променя бързо и из основи. Те са изправени пред предизвикателството да запазят авторитета и значимостта си. Само хранители
на национална идентичност и на културно многообразие ли са, или и при
тях могат успешно да се приложат търговски подходи, защото те самите са
и вид бизнес? Днес акцентът се поставя върху комуникацията с публиката. За
да се възприемат все повече като място за диалог, който внушава доверие, музеите трябва да определят целевите си аудитории и да ги разучават, да използват отделните публики, за да тестват различните си дейности и да направят
нужните промени, внимателно да подберат персонала си и да отделят време и
средства за неговото обучение, да бъдат реалисти и да не очакват да привлекат
стотици хиляди посетители годишно. Популяризаторската дейност, както и
икономическите аспекти се утвърждават все повече като водещи сред основните дейности. Целта е да се привлече младежката аудитория, като се прилагат
съвременни методи. Отминаха времената, в които обликът на експозициите и
изложбите се определяше предимно от разбиранията на техните автори. Сега
водещ е интересът на посетителите. Това означава музеите да усещат пулса
на времето, да правят своите маркетингови проучвания, да анализират очакванията на потребителите. Отварянето им към обществеността ще доведе до
радикални промени в тяхната практика. Туристическата обиколка на музеи и
археологически обекти е свързана с техния съвременен облик – социализация,
дигитални информационни технологии. Иновативните подходи към музейната дейност ще улеснят адаптирането към променящите се условия в социалноикономическия и културния живот. С помощта на различни проекти, новите
технологии позволяват увеличаване на обема на информация, което от своя
страна прави културното наследство по‑достъпно. Какъв вид информационни
технологии да се използват и прилагат за посетителите на музея? Използването
на дигиталните технологии придобива все по‑интерактивни форми. Сензорен
екран в музейните зали ще позволи на посетителите да получат интересуващата ги информация само с докосване с пръст по екрана. Всички функции за
управление на системата и визуализирането на съдържанието се осъществяват, без да се изисква никакво познание за работа с компютърна техника. Този
начин за информиране би могъл да повиши интереса към изложеното. При
използването на сензорен екран ще се създаде и софтуер, чрез който се постига взаимодействие с публиката, и ще се съчетаят образование и развлечение.
Така няма да има само пасивни наблюдатели, а посетителите ще се превърнат
и в активни откриватели. Употребата на голям плазмен дисплей ще направи
информацията достъпна за широк кръг от потребители. Софтуерът позволява
лесно и бързо да се организират прожекции на филми пред голяма аудитория.
Съвременните технологии биха помогнали да се възприеме културно-историческото ни наследство по различен от досега познатия ни начин. От обикновено посещение на експозициите акцентът вече е изместен към изграждането
на съдържателен контакт и общуване с публиката чрез интерактивно и увле-
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кателно предоставяне на информацията за посетители, предпочитащи самостоятелно разглеждане по залите, а също би спомогнало и за привличане на
нови, особено сред младото поколение. Мобилните технологии зададоха нови
насоки в развитието на музейното дело и тяхната употреба в експозициите е
необходима. Голяма част от европейските музеи започнаха да разчитат на нови
начини за представяне на своите експонати. Използват се модерни технологии,
като 3D сканиране, 3D принтиране и добавена реалност. Добавената реалност
може да се използва при визуалната интерпретация на даден експонат, охраната му, звуковото описание на предмета. В областта на културата проектът
ARCHEOGUIDE1 предлага система с добавена реалност за информационен
достъп до сайтове, посветени на културно-историческото наследство. Системата автоматично стартира аудиовизуални презентации, отчитайки положението на потребителя, и извършва 3D реконструкция. Преимущество е и мобилността – често уеб приложенията са достъпни и от мобилни устройства.
През последните години значително се увеличи процентът на техните ползватели и на родна почва. Голяма част от представителите на младото поколение не
се разделят с използваните от тях смартфони, като употребата им не се свежда
само до провеждане на разговори. Пример в това отношение е най-новият и
реализиран проект на Музея на народните художествени занаяти и приложните изкуства в Троян – „Добавена реалност“2, който се предлага на гостите. За
добавената реалност към класическата музейна беседа не се заплаща, използва
се само при групови посещения. Какво представлява придобивката? С помощта на модерно техническо средство – проектор, вграден в мобилен телефон,
се активират мобилни приложения с видеоклипове, които илюстрират технологичния процес на представените в експозицията занаяти. В изложбена среда,
където посетителите рядко могат да докосват предметите, добавената реалност
има голям потенциал, предоставяйки форма за такова взаимодействие, което
не е възможно по друг начин, за по‑пълноценно и на живо възприемане на музейните обекти. Употребата на добавена реалност е вече нещо често срещано в
детските музеи по света и тези за наука, където взаимодействието с експонати
е естествена част от посетителското преживяване. Нейната привлекателност
се изразява в многопосочните приложения и е възможност за включване на
технологията в игри, презентации, филми, което усилва емоционалното въздействие. В музея за естествена история в Лондон е направен интерактивен
филм за динозаври, който се използва като приложение за таблети, включващ
интерфейс с жестов контрол и добавена реалност.3 И нашите музеи трябва да
отговорят на тази нарастваща необходимост за дистанционен достъп до дигитална информация. Перфектният начин за подобряване на преживяването
на посетителите е пренасянето на музейната информация в мобилния свят. Аудио обиколките продължават да бъдат едни от най-предпочитаните начини за
мобилно преживяване в културните институции. Те са и най-старата форма на
добавена реалност, даваща възможност на посетителите да допълнят зрителната информация. Развитието и популяризирането на смартфоните и техните
мобилни родственици – таблети и медия плеъри, дадоха възможност на музе-
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ите да използват и по‑модерни методи за разпространяване на информация
като интерактивна мултимедия, социални мрежи. В Русе на проведен семинар на тема „Стимулиране на туризма и туристическия бизнес с мобилните
апликации LIMES – Mobile и Infozone“ се представи това ново приложение за
смартфони. То ще е своеобразен пътеводител по някогашната северна граница
на Римската империя и ще предоставя множество възможности: сведения за
историческите и туристическите забележителности по протежението на Римския лимес; информация за екскурзии, събития, музеи, активни и креативни
предложения за свободното време; справка за места за настаняване и заведения за хранене; 3D визуализации и много други. Разработено е на три езика и
включва над 700 обекта.
Голяма част от американските и почти толкова от британските музеи използват по някакъв начин мобилната интерпретация, достъпна онлайн или с
възможност за сваляне, било то с предлагано по време на музейните обиколки мобилно устройство или някакъв вид мобилни функционалности. С тези
мобилни устройства в своята дейност те показват, че разбират желанията и
потребностите на своите посетители, независимо от тяхното местоположение.
На международния симпозиум по „Виртуална археология, музеи и културен
туризъм“, проведен в на 25 – 28 септември 2013 г. в Делфи, Гърция, беше представено от фирми и корпорации ново приложение, включващо използването
на специфичен софтуер за мобилни устройства (таблети и смартфони), чиято
цел е триизмерно представяне на паметници в различни фази на тяхното историческо развитие, докато посетителят е още на място. Софтуерната платформа
картира археологическия паметник в 3D виртуален, но напълно реалистичен
свят, което представя същия обект, но в различна историческа епоха. По този
начин потребителят има усещането, че мониторът на мобилното устройство
отваря прозорец на паралелен свят, който може да бъде изучен на място и в
реално време. Така той може да е водач на триизмерни реалистични изображения и да взаимодейства с тях по същия начин, по който вижда материалните
останки на монумента. Освен това, посетителят може да търси допълнителна
информация за паметника или съседен обект, която да бъде представена като
мултимедия, снимки, текст, разкази, видео и др.4
Приложение на модерните технологии в музеите. Съвременният човек
все повече предпочита дигиталните устройства за получаване на информация.
За да запазят връзката си с младата част от обществото, музеите трябва да се
обърнат към модерните информационни и дигитални технологии. Те намериха приложение не само при оформлението и представянето на експонатите
и изложбите, но и при създаването на приятен и интерактивен престой във
и извън залите на музея. Визуалното възприятие се оказва по‑достъпно и едновременно с това по‑трайно. В претовареното ни информационно общество,
когато времето за възприемане на нови данни е силно ограничено, визуалните
форми на комуникация могат за най-кратко време да окажат най-силно въздействие. Влизайки в музея, съвременният посетител не иска традиционната
обиколка на експозицията дори и с екскурзовод, а свободно да обиколи зали-
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те, да получи максимална информация за представените колекции и изложби
по електронен път. За тези туристи е необходимо музеите да визуализират информацията си, да я представят нагледно, което ще послужи за разбиране на
нашето културно-историческо наследство, ще бъде и реклама на културата и
туризма. Триизмерните модели се разглеждат като най-удачни и перспективни
при представянето на съществуващо или вече унищожено археологическо наследство. Това би дало възможност на гостите на музеите виртуално да посетят
миналото и да разберат археологията по‑добре. Посетителите биха могли да си
изтеглят необходимото приложение, което може да им предостави триизмерни
реставрирани археологически паметници, експонати, сгради и аудио-визуална
информация за тях. Дигиталните изображения създават нови възможности за
представяне и популяризиране и на археологическите обекти. За привличането на интереса към тях е необходимо да се възстанови предполагаемата по форма и големина постройка или архитектурен ансамбъл. Така всеки наблюдател
може да получи по‑добра представа и да възприеме по‑лесно културно-историческата им стойност. Тези технологии ни представят нов вид реставрация –
виртуална реконструкция. Триизмерните модели са начин за визуализиране на
паметниците без каквато и да е намеса за автентичния им вид. Тя не може да
замести напълно „живата картина“, но е негова великолепна алтернатива. Така
пресъздадени, архитектурно-историческите и археологическите забележителности се доближават до хората. Виртуалната реставрация подпомага въображението на посетителя при възприемането на паметника. С помощта на 3D
технологиите части от тях могат да бъдат пресъздадени в реални размери, а
останалите елементи например могат да бъдат направени така, че да се визуализират на екрана на устройството, което използват посетителите. Модерните
дигитални и мултимедийни технологии вдъхнаха нов живот на много музеи
по света, които благодарение на тях успяха да събудят интерес у посетителите.
Добавените развлекателни моменти ще накарат посетителите не само да запомнят престоя си в музея, но и най-вероятно да го повторят. А качването на
3D моделите във виртуалното пространство ще ги направи достъпни за голям
кръг от хора. Пример за успешна работа в тази насока е музеят при ИАР „Велики Преслав“. През 2011 г. след спечелването на проект пред фондация „Америка за България“ се пристъпи към визуализация на археологически паметници
във Велики Преслав. Така се използваха възможностите на 3D проектирането
в помощ на археологията.5
Пренасянето на част от информацията във виртуалния свят и употребата
на социалните мрежи доведе до създаването и утвърждаването на значителна
онлайн аудитория. Наложително е и българските музеи да започнат да инвестират време и финанси в съвременните методи за визуализация и комуникация, съзнавайки, че сградата на музея привлича посетители, които искат да
видят артефактите на живо, докато неговата онлайн проекция набира друг вид
почитатели на културата, изкуството или науката. Внедряването на информационни и демонстрационни компютърни системи в експозициите ще осигури
не само достъп до информация за музейните предмети, но ще помогне и за
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естетическото и емоционалното въздействие върху посетителите, което е невъзможно с традиционните методи.
Виртуални музеи – виртуалните музеи и изложби са в основата на бъдещето развитие на културните институции и ще стават все по‑масова практика,
защото не само разширяват достъпа на хората до постиженията на науката и
културата, но и разширяват образователните възможности на институциите.
Създаването на виртуални експонати позволява да се допълни експозицията на музея с предмети, които са недостъпни в залите или са във фондове на
други музеи и тяхното показване в естествен вид е невъзможно. Виртуалните
експонати ще позволят музеите да са информативно наситени със средствата
на съвременните технологии. Така колекциите ще бъдат конкурентноспособни в съвременната реалност и ще се създаде качествено ново информационно
пространство. Основната концепция е съсредоточена върху схващането, че
виртуалните експозиции не трябва да бъдат точни копия на реалните, а трябва
да предоставят възможности за забавление, учене и включването на посетителите като участници. Основната цел на повечето музеи е адекватно пресъздаване на историята през погледа на съвременния човек, а публиката очаква да ги
види като съвременни и модерни културни институции.
Електронни гидове в музеите – иновативна технологична схема, използвана за преживяване на интерактивни истории от страна на посетителите на
музея. Електронните гидове ще позволят на туристите да се ориентират в сградата, да изведат на дисплей планировката £, отделни зали, експонати и да получат пълна информация за изложеното в експозицията. Електронният гид ще
се дава съвместно с билета и ще се ползва по време на посещението на музея.
Културен туризъм в Шумен. Регионалният исторически музей в Шумен е
сред най-старите и големи в страната. Основаната през 1857 година училищна
сбирка от възрожденеца Сава Доброплодни е една от най-ранните в България.
Официалното му откриване е през 1904 г. Днес той е научен и културно-просветен институт с национално значение. Разположен в центъра на града, той
е една от важните му забележителности. Богатството на неговите експозиции
е такова, че ценителите на историята само заради запознанството си с тях избират да посетят града. В осемте експозиционни зали са изложени археологически находки от халколита, предмети от античността, раннохристиянския
период, експонати от Средновековието, периода на Възраждането, етнографска сбирка, колекция икони. Освен това на туристите и специалистите, посещаващи музея, се предлага нумизматична и сфрагистична колекция. Целият
музеен фонд е от находки, открити в околностите на Шумен и в самия град.
Въпреки цялото това богатство, доскоро малко посетители посещаваха музея
в Шумен. За изграждането на новия му облик беше необходимо да се инициират промени в методите на управление и комуникацията му с публиката. Статистиката на посещенията в Регионален музей Шумен допреди една година не
беше в негова полза. Обекти като Мадара, Плиска, Шуменска крепост винаги са
водели в класацията на туристическия интерес. Промяната за музея в града и
къщите музеи на българските възрожденци видимо настъпи през 2013 г., като
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се увеличи посещаемостта, акцентирайки върху нова визия, промениха се допълнителните мероприятия, които допринесоха икономическа полза за институцията. Правенето на изложби вече не е самоцел, а съобразяване с интереса
на широката публика. Това се вижда и от статистиката на временните изложби
за 2013 г. – общо 58, като 17 от тях са с материали от фонда на РИМ и неговите
поделения, 17 от фонда на РИМ, гостуващи по други музеи, и 24 гостуващи в
РИМ – Шумен. За участия в тях се канят майстори занаятчии, частни колекции, творчески работилници. Тематично изложбите се правят от музейните
фондове, като се експонират най-интересните предмети. Традиционна стана
изложбата „От находката към витрината“, на която се излагат най-интересните
предмети, попълнили фонда през годината.
Втората главна насока в работата на музеите изобщо е активното сътрудничество с училищата. Наложително е да се насочи работата към младото поколение. Приобщаването на подрастващите хора към дейността на културната институция възпитава отношение и съпричастност към историческото
наследство на България. Именно тук те могат да се запознаят отблизо с паметниците на древната култура и с произведенията на по‑новото изкуство. Ще се
придобият знания и умения в музейното дело, в организацията и подредбата
на изложби, както и в тяхната медийна пропаганда. В залите те ще могат да
се докоснат пряко до хилядолетната култура по нашите земи, като целта е да
се оптимизира процесът на обучение и да се съчетае урокът с практическата
работа в музейното пространство. Образованието в музея, за разлика от училището, протича в особена среда, наситена с предмети, където децата могат
да усетят своята съпричастност към миналото, и даваща възможност да се
формира цялостно отношение към културно-историческото наследство. Това
налага необходимостта от изготвянето на програма за музейно образование.
Друга форма на образователната дейност е учебният музей. Чрез нея се цели
да се обвърже по‑тясно музеят с обучението и новите технологии и съвременните постижения и той да ориентира децата в историческата действителност.
Учебният музей има задача да осигури практическото обучение на деца, ученици, студенти. Новите форми на работа ще дават знания чрез неформални
методики от типа – учене в движение, учене чрез практика, чрез забавление,
чрез собствена интерпретация, учене във виртуалния свят. Така в процеса на
конкретната работа ще се придобият творчески умения, знания за историята, културното наследство, начина на работа в музея. Притежавайки голям
образователен потенциал и произвеждайки събития, факти, музеят ще даде
възможност на учащите да се чувстват съпричастни към културно-историческото наследство, а също и изследователи на историята. Музеите разработват
и предлагат днес множество образователни програми, уроци, работни ателиета с различна тематика, прожекции на исторически и документални филми.
Тези образователни програми дават възможност да се разшири диапазонът на
взаимодействие с училищата за по‑успешно решаване на определени задачи:
приобщаване на младите към българската история и култура, по‑детайлно
изучаване историята на родния край. Желателно е посещението в тази ин-
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ституция да се превърне в естествена потребност за младия човек, в начин на
живот.
През ХХІ век музеите могат да играят и активна роля в ученето през целия
живот. Тяхната специфика позволява да се работи с различни възрастови и социални групи чрез програми. Изпълнявайки функция на място за комуникация и достъп до културния живот на обществото, те ще осигурят взаимодействие между различни културни общности чрез насърчаване на социалното им
сближаване, иновации и креативност.
Съществува и обратна страна, т. е. да не се наситят музеите прекалено много с информационни технологии и това да доведе до загуба на автентичност на
експозициите, а в отделни случаи – и до пълно отсъствие на експонати, което
особено за историческите музеи е недопустимо. Ще се удаде ли в бъдеще на музея да съхрани своята „музейност“ под натиска на развиващите се технологии?
Въпросът остава открит.
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РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН

Известия, книга 16, 2014

„НОВАТА МУЗЕОЛОГИЯ“ И ЕКОМУЗЕИТЕ
Силвия Станчева
„NOVATA MUZEOLOGIYA“ I EKOMUZEITE
„THE NEW MUSEOLOGY“ AND THE ECOMUSEUMS
Silviya Stancheva
Abstract. The text discusses the conceptual framework of the new museology and the eco-museums. The
new museology implies that ecomuseums can play a special role in the sustainable development of the regions by
stimulating cultural tourism. The ecomuseum, unlike the traditional museum, includes both tangible and intangible cultural heritage (local dialects, songs, stories, traditions). This relatively new type of museum encompasses the
landscape and the architectural heritage. The paper discusses the basic principles of the ecomuseum: the right of
local people to identify their own cultural heritage; preservation in situ; focus on the local identity; democratic participation of the community in the ecomuseum; work with volunteers; active network of partners; use of cultural
heritage resources in support of sustainable development, etc.

Съвременните изследвания на модерния обществен музей го признават
като изобретение на деветнадесети век, целящо да отпразнува единството на
нацията и да направи видими за обществото нейните идеали, въплътени в концепцията на национална култура.1 Либерализацията на паметта и демократизацията на историята обаче са едни от най-сериозните предизвикателства, пред
които са изправени съвременните общества, и в частност музеите като институции, призвани да съхраняват и репрезентират миналото. Може все още да
има сгради, които са наименувани „музей“, но дали те запазват същността си?
Както обществата очевидно помнят колективно по различни начини, така и
музейните институции се трансформират.2 От 70‑те години на XX век насам
в света на музеите се наблюдават две явления: „музеен бум“, т. е. умножаване
броя на музеите по целия свят, и „криза“ в музея – преосмисляне на неговите
ценности, цели и устои. Тези два феномена дават импулс за появата на „новата музеология“, която се стреми към промяна на ролята и функциите на музея в обществото. Тя насърчава съвременните музеи да разширят обхвата на
своите експозиции, като включат т. нар. „живо наследство“ (устната история и
паметта, занаятите, фестивалите, ритуалите и обичаите), както и да потърсят
по‑близък контакт със своята публика.
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Новата музеология:
англосаксонска и латиноамериканска школа
Твърдението, че „новата музеология“ е „стара дама“, датира още от 90‑те
години на XX век.3 И то не е без основание, тъй като нейният произход се корени в далечната 1972 година, когато се провежда известната като „Кръглата маса
в Сантяго“ (Чили) среща на музеолози от страни в Южна и Централна Америка с представители на ЮНЕСКО и ИКОМ. Дискусиите по време на тази среща
са фокусирани върху това да се преосмислят значението и ролята на музея.
Обсъждат се въпроси като: как би могъл музеят да играе роля за икономическото развитие на бедните региони; как музеят да си постави социални цели и
да допринесе за възстановяването и развитието на бедните градски и изолирани селски общности. Срещата довежда до идеята за „общностна музеология“, а
именно – музеите да работят за и с хората. Тази по‑демократична визия за музея го прави част от популярните през периода програми за развитие, като го
насърчава да работи с местните общности.4 Именно тази идея става централна
и се утвърждава в двете направления на „новата музеология“. Официално терминът „нова музеология“ е възприет, когато ИКОМ създава „Международен
комитет за нова музеология“ (MINOM) през 1985 година.5
Терминът „нова музеология“ е използван за първи път в Европа през 1980 г.
от френския музеолог Андре Девале в негова статия за една енциклопедия.6
Почти десетилетие по‑късно през 1989 г. терминът е въведен и във Великобритания с появата на книгата „Новата музеология“7 на Питър Верго. Той дефинира новата музеология като „недоволство от старата музеология, която
обръща повече внимание върху методите на музея, а не върху неговите цели“8.
Именно тази концепция лежи в основата на т. нар. англосаксонска нова музеология. Тя цели да отвори музея към по‑широка публика. Ключовите понятия
са достъп, участие и социално включване. Латиноамериканската школа, от
друга страна, е по‑скоро ориентирана към идеята за развитие: културното наследство да се използва като средство за „овластяване“ на хората. Би могло да
се каже, че за латиноамериканската нова музеология подходът отдолу-нагоре е
фундаментален. Докато за англосаксонската школа, която е насочена към едно
по‑балансирано и социално включващо общество, подходът отгоре-надолу е
по‑обичаен. Тези идеи на „новата музеология“ се материализират по два начина: първо, възникват нови видове музеи като екомузеи, общностни музеи и
др., и второ, все по‑популярна става идеята за активно включване на широката
публика в работата на музея. Без съмнение обаче и двете направления на „новата музеология“ разглеждат културното наследство като средство за социално
развитие, а музея – като институция, улесняваща този процес. 9

Възникване на екомузея: опити за дефиниция
Концепцията за екомузей се появява в началото на 1970 г., когато нараства
загрижеността на обществото за опазването на околната среда. По това време
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са създадени няколко международни организации, фокусирани върху опазването на околната среда като „Грийнпийс“ и „Приятели на земята“. Изборът на
термина „екомузей“ е пряко отражение на социалния и политическия климат
на времето, когато екологията и грижата за околната среда са в центъра на общественото внимание. Терминът „екомузей“ е предложен за първи път от бившия генерален секретар на ИКОМ Юг дьо Варин. Идеята му е чрез този термин
да оразличи зараждащия се нов подход в музейната работа, характеризиран
в музейните среди като „нова музеология“. Оттогава термините „нова музеология“ и „екомузеология“ се използват за проекти, свързани с културното наследство като фактор за устойчивото екологично, икономическо и социално
развитие на общността.
Особено популярни екомузеите стават във Франция.10 Безспорна заслуга за това имат музеолозите Жорж Анри Ривиер и Юг дьо Варин. Те провеждат експериментални проекти с местните общности в много селски райони на
Франция. Основната концепция на тези проекти е да се намерят механизми,
чрез които местните хора да използват своето културно наследство за укрепване на икономиката, утвърждаване на местната идентичност и подобряване живота на общността. Според Юг дьо Варин екомузеят е първият „фрагментарен“
музей, мултидисциплинарен, съответстващ на съвременните репрезентации
на културата.11 През 1980 г. Жорж Анри Ривиер доразвива тази идея, като дава
превърналото се по‑късно в класическо определение за екомузей: „Екомузеят
е механизъм, който правителството и населението на дадена страна заедно
модернизират и използват… едновременно изява на човека и на природата…
израз на времето… интерпретация на пространството… Всеки аспект на
екомузея идентифицира общосподелената култура, като прави опит да комуникира нейните достойнства и артистични изяви сред различни слоеве на
населението“12. Друг френско-канадски музеолог Рене Ривар предлага следното определение за екомузей: територия, обхващаща материалното и нематериалното културно наследство, включително спомените на хората, които живеят
на тази територия. Постепенно този модел за екомузей е развит в Европа, където група европейски институции създават „Европейска мрежа на екомузеите“.
Тази мрежа определя екомузея като „динамичен начин, по който общностите
съхраняват, интерпретират и управляват своето наследство с цел устойчиво развитие“13.
Един поглед към съвременните дефиниции на екомузея откроява тази на
британския еколог и музеолог Питър Дейвис. Според него екомузеят представлява процес, при който дадена територия, ландшафтът, околната среда,
хората и културата могат заедно да играят роля за местното развитие. През
2007 г. Дейвис публикува статия за екомузеите и устойчивото развитие, в която
предлага едно кратко определение на екомузея като „иницииран от местната
общност проект за културното наследство, който допринася за устойчивото
развитие“14. Фокусът на това определение е върху убеждението, че местното
население трябва да играе централна роля в проекти и дейности, поддържащи
културното наследство.
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Основни концепции за екомузея
Традиционните музеи възникват в Европа преди около 400 години като
частни колекции. В последствие музеите се превръщат в синоним на големи
ценни колекции, съхранявани в престижни сгради. Тези музеи са ръководени
от експерти в определени области, които притежават и специализирани кураторски знания и умения. Посетителите на традиционните музеи получават
мъдростта, предадена от експертите-куратори. За разлика от тях знанията в
екомузеите принадлежат на местните хора, които определят собственото си наследство, място и територия. Територията обхваща ландшафта (геология, природа), архитектурното наследство, природното наследство и нематериалното
наследство (диалекти, песни, разкази, традиции, обичаи, спомени). Границите,
размерът и територията на екомузея се определят от местните хора.15
Екомузеят е въплътен в мястото, като улавя неговите отличителни характеристики и истории. Той отразява начините, по които хората са използвали
земята и са я променяли с течение на времето, като са се адаптирали към нея.
В този смисъл идеята за екомузей не е нова, а препраща към една от теоретичните школи на културната антропология, а именно – културната екология.
Според този теоретичен подход, въведен в академичния дебат от американския
антрополог Джулиан Стюард, културата не е затворена, а отворена към природата система. Чрез културата човек се е приспособил към многообразните
природни условия. Успешното адаптиране на хората, според Стюард, зависи от
сътрудничеството в рамките на различни културни форми.16 Ето защо и границите на екомузея не се определят от географски характеристики, като например планини и реки, или от съществуващите политически граници, а чрез
културата. Местните хора са тези, които решават къде ще минат границите на
музея, какво ще бъде включено в него, какво искат да съхранят и покажат на
посетителите.
Именно от тези позиции са изведени и основните концепции за екомузеите. На първо място това е изискването екомузеят да отразява „духа на мястото“.
Местните жители трябва сами да определят кое е ценно за тях. Нещо повече – в
работата с общността музейните уредници трябва да се погрижат опазването
и ревитализацията на културното наследство да се случва на място, т. е. in situ.
По този начин културното наследство ще бъде съхранено и интерпретирано
в своя собствен ситуационен контекст и няма да бъде преместено в специална сграда или музей. Второто важно условие за съществуването на екомузей е
включването на местната общност. В същината си екомузеят е изграден чрез
демократичен подход. Решенията относно управлението на културното наследство се взимат от местната общност, т. е. от носителите на културата. Този
демократичен принцип на екомузеите често представлява предизвикателство,
особено на места, където има дълбоко вкоренени социални йерархии, както
и в страни, където правителственият подход при управление на културното
наследство е ориентиран по‑скоро отгоре-надолу. Друга определяща характеристика на екомузея е неговата гъвкавост. Той може да се адаптира към уникалния контекст и история на всяко място. По този начин екомузеят може да
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бъде както само един археологически обект, така и да обхване целия спектър на
нематериалното културно наследство на дадена територия.17

Принципи на екомузеите
На основа на разгледаните по‑горе три основни идеи за екомузей Питър
Дейвис и екип от изследователи разработват 21 ключови принципи на екомузеите. Като цяло те са разделени в три категории: участие, функции и методи на
работа. Тези принципи представляват опит да се изготвят критерии за оценка
на работата на екомузея. Според Дейвис екомузеят би трябвало да:
1. е възникнал и да е направляван от местната общност.
2. позволява участие на обществеността по демократичен начин.
3. е съсобственост и управлението му да е съвместно.
4. акцентира върху процеса, а не върху продукта.
5. насърчава сътрудничество с мрежа от партньори.
6. зависи от активни доброволни усилия.
7. се фокусира върху местната идентичност.
8. обхваща „географска“ територия, която може да бъде дефинирана чрез
общи характеристики.
9. обхваща едновременно пространствени и времеви аспекти.
10. е фрагментиран музей с мрежа от сгради и обекти.
11. популяризира съхраняване, опазване и закрила на културното наследство in situ.
12. отделя еднакво внимание на движимото и недвижимото материално и
нематериално културно наследство.
13. стимулира устойчивото развитие и отговорното използване на културните ресурси.
14. дава възможност за промяна и развитие.
15. насърчава действаща програма за документация на миналото и настоящето.
16. популяризира изследвания както на местните „специалисти“, така и на
академични изследователи.
17. популяризира мултидисциплинарни и интердисциплинарни подходи в
научните изследвания.
18. популяризира холистичен подход към тълкуването на взаимоотношенията култура – природа.
19. илюстрира взаимосвързаността между: природа – култура; минало –
настояще; технология – индивид.
20. представлява пресечна точка между наследството и туризма.
21. носи ползи за местните общности, например чувство на гордост, както
и икономически, социален и културен капитал.18
Изброените принципи отразяват по‑скоро идеалния вариант на екомузей.
Ето защо не е реалистично да се очаква всеки екомузей да отговори на всички поставени критерии. За да се говори за екомузей, според Питър Дейвис и
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екипа му, все пак е нужно основните принципи за насърчаване на сътрудничеството, фокусиране върху местната идентичност, както и повишаване информираността за материалното и нематериалното културно наследство, да
са спазени.
Съвременното общество изправя музеите и музеологията в качеството £
на наука, която теоретично „направлява“ развитието им, пред редица предизвикателства. Тенденцията на професионализация в музейната работа, която
започва в края на XIX век, постепенно признава, че много от практическите
проблеми са общи за всички видове музеи. Тази школа в музеоложката мисъл
е наречена „движение за музейна модернизация“ и по същество представлява
Първата музейна революция. Втората музейна революция от 70‑те години на
XX век се отнася до признаването на социалната и образователна роля на музеите.19 Теоретичните насоки на „новата музеология“, предписващи на музейната
институция либерализация, демократизация и децентрализация, неслучайно
биват определяни от някои изследователи като Трета музейна революция.20 В
„новата музеология“ представянето и опазването на културното наследството
се разглеждат в контекста на социалните процеси и промени. Целта е културното наследство да се отчете като ресурс за изграждане на положителен имидж на общността. Насърчава се използването на интердисциплинарен подход,
според който човекът е разглеждан в неговата природна, социална и културна
среда. В този смисъл понятията „обществена среда“ и „контекст“ са от съществено значение. Във връзка с това възниква концепцията за екомузей – музей,
който не се ограничава само до една сграда, а може да е навсякъде в рамките на
определена територия.21 Акцентът при изграждането на екомузей пада не толкова върху крайния продукт, а по‑скоро върху процесите на участие, обсъждане и съвместно вземане на решения. Докъде обаче ще доведе тази парадигма
на „участието“ и дали ще гарантира желаното устойчиво развитие, ще покаже
само времето.
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РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН
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ПРАЗНИЦИТЕ НА ЛИПИТЕ В ГР. СТАРА ЗАГОРА
КАТО ТУРИСТИЧЕСКА АТРАКЦИЯ
Блага Стойкова
PRAZNITSITE NA LIPITE V GR. STARA ZAGORA
KATO TURISTICHESKA АTRAKTSIYA
THE FEASTS OF THE LIME-TREES IN THE CITY
OF STARA ZAGORA AS A TOURIST ATTRACTION
Blaga Stoykova
Abstract. In the beginning of June in the city of Stara Zagora the air is sweet with blossoming lime trees. The
lime tree as a symbol of the city underlies in traditional for the local community celebrations. The research has the
purpose to examine the Feasts of the lime-trees in the city of Stara Zagora as a tourist attraction. This event is giving
authenticity and uniqueness, as well as it enriches the tour packages of the city. As a tourist attraction the celebrations contribute to the recognition of the city of Stara Zagora as one of a kind tourist destination.

I. История на Празниците на липите
В първото десетилетие на ХХI в. Празниците на липите в гр. Стара Загора се утвърждават като част от туристическия пакет, който градът предлага.
Началото е поставено през 2005 г., когато е организиран първият Празник на
липата. Организаторите си поставят за цел честванията, свързани със символа
на града, да се провеждат всяка година и да привличат все по‑голям търговски и туристически интерес. В рамките на празника се състои и национално
изложение за пчеларство и фитопродукти „Липа 2005“.1 Сред допълнителните
атракции на празника са конкурс за малки госпожици „Фея на липите“ и дефиле по централния булевард на децата от детските градини, облечени в пъстри
костюми с липов цвят.2
В програмата на празниците е включен и XI – ият Национален конкурс
за индивидуални изпълнители на тракийски народни песни „Петкана Захариева“.3
През следващата 2006 г. тогавашният директор на Дирекция „Образование
и култура“ на община Стара Загора д-р Георги Вълчев в интервю пред местния вестник „Старозагорски новини“ коментира, че е уверен в разрастването
и ползата от Празниците на липите. Целта на второто издание на празниците
е да се докаже, че това е добра инициатива, която трябва да се наложи с годините. И още – съчетаването на празниците на розата в Казанлък и празниците
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на липите в Стара Загора създава сериозна заявка в бъдеще за развиване на
туристическа дейност – всяка със своята специфика, като така завършва един
голям цикъл в региона.4
През 2007 г. двуседмичните културни празници на Стара Загора включват и акцията на млади старозагорци „И липите празнуват с нас“ – за украсяване на липовите дървета в града. Афишът предлага още и сценични оперни
постановки на античния форум Августа Траяна. Празниците са обогатени с
множество спектакли, концерт на български състави за изворен фолклор, регионален детски конкурс за изпълнители на популярна песен „Вашият шанс
е песента“, XIII-тото издание на Националния конкурс за тракийска народна
песен „Петкана Захариева“, фестивала на шлагерната песен „Под липите златен
прах се рони“, изложба от творби, създадени от живописци по време на пленера „Дружба 2007“, както и изложение-базар на фитопродукти и традиционни
занаяти. Съпътстващ празниците е и Денят на меда с дегустация и демонстративно добиване на мед от пчеларско дружество „Липа“.5
През следващата 2008 година Празниците на липите набират сила и с проявите си привличат много посетители и гости. Интересно е да се отбележи например, че през 2008 г. XIII-тото издание на фестивала на шлагерната песен
„Под липите златен прах се рони“ събира в Стара Загора рекорден брой участници – 450 изпълнители в 43 състава и 26 солисти.6
Под името „Празници на липите“ културните прояви се провеждат до
2008 г. През следващата 2009 година те вече носят името „Рок и бира под липите“. Биреният фестивал по традиция се провежда в градската градина, където
жителите и гостите на града могат да отдъхнат в жегите, като дегустират местното производство на „Загорка“. Сред съпътстващите прояви на празника е
Международният пленер по живопис „Дружба 2009“
През 2009 г. продължава Националният тракийски конкурс „Петкана Захариева“. Неговото XV‑то издание събира повече от 250 певци и музиканти от
цялата страна, а XIV-тото издание на фестивала на шлагерната песен „Под липите златен прах се рони“ събира над 300 участници.7
През 2010 г. празничните прояви са силно ограничени. Въпреки това около
90 деца се надпяват в конкурса „Вашият шанс е песента“.8
През 2011 г. се прави опит празниците да се възродят под името „През юни
в града на липите“.
За съжаление, трябва да се отбележи, че през настоящото десетилетие
Празниците на липите постепенно са изоставени и вече не са част от културния календар на града. Липите като разпознаваеми символи на града отстъпват
мястото си на идеята „Стара Загора – център на Вселената“. Неясни са причините, заради които общината спира да организира атрактивните празници.
Към днешна дата обаче брандът остава достатъчно устойчив и разпознаваем от
жители и гости на град Стара Загора.
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II. Разпознаваемост и устойчивост на атракциите
по време на Празниците на липите като част от
туристическия пакет на града
В настоящото изследване данните за отделните компоненти са получени от
първични източници и се основават на анкетно проучване, проведено с помощта на въпросник, адресиран до жители и гости на град Стара Загора, като общият брой на успешно реализираните допитвания е 101. Проучването показва
моментна снимка, без да има претенции за представителност.
Анкетираните бяха помолени да посочат само по един отговор на зададените въпроси. Но тъй като отговорите на някои от въпросите изискват мнението и позицията на респондентите, това предполага известна субективност
в изказването на оценка при попълването на анкетните карти.

Фиг. 1
Единодушно анкетираните посочиха, че подкрепят провеждането на културни прояви в общината във връзка с туризма. (Фиг. 1) Анализът на следващите данни от анкетата обаче показва известно противоречие, тъй като едва
58 % от респондентите декларират, че посещават мероприятията и организираните културни прояви, свързани с развитието на алтернативния туризъм в
Стара Загора. Цели 42 % не проявяват интерес към подобни прояви. (Фиг. 2)
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Фиг. 2

На въпроса „Кои от атракциите по време на Празниците на липите представляват най-голям интерес за туристите“ 35 % от респондентите посочват базара-изложение на фитопродукти и традиционни занаяти. По равен брой (9 %)
считат, че това е дегустацията на мед и конкурсът за малки госпожици от 6 до
8 години „Фея на липите“. На следващи позиции се нареждат Националният
конкурс за тракийска народна песен „Петкана Захариева“(7%), Националният
песенен празник „С песните на България“ (5 %) и Регионалният детски конкурс
за изпълнители на популярни песни „Вашият шанс е песента“ (4 %). (Вж. Фиг. 3)
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Фиг. 3.
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Фиг. 4.

По отношение на отделените финансови средства с цел да се посетят атракциите по време на Празниците, става ясно, че 50% от анкетираните отделят
парични средства в диапазона от 20 до 50 лв., а 37% – до 10 лв. Този резултат
би могъл да се обясни с факта, че по‑голямата част от атракциите са безплатни. Организираните конкурси и фестивали са със свободен вход. На практика
парични средства посетители и гости на празниците отделят за закупуване на
фитопродукти и на изделия на традиционни български занаяти.

Фиг. 5
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На последния въпрос от анкетата в каква посока на посетителския интерес
трябва да бъде насочен културният календар, убедително със 77 % води мнението, че той трябва да удовлетворява желанията както на жителите на града,
така и на неговите гости. Всъщност конкретното проучване няма за цел да установи нивото на удовлетвореност, а да насочи внимание към съчетаването на
природни дадености и антропогенни ресурси в посока усъвършенстване празничния календар на града.

Изводи и препоръки
Специално организираните местни събития играят съществена роля в
културния календар на всяка една общност. Те удовлетворяват нуждите на жителите на града откъм културни събития, като в същото време се съобразяват
с търсенията на потенциалните туристи. Може още да се подчертае, че тяхното
организиране не изисква скъпи инвестиции, тъй като в повечето случаи участието в отделните атракции, в т. ч. и организираните фестивали и конкурси е
на доброволни начала.
Логичен е фактът, че успехът на подобни празници зависи в много голяма
степен от организаторските качества на инициаторите, както и от ентусиазма
на неправителствените организации, които подпомагат тяхната реализация.
В национален аспект обаче подобни събития повишават популярността на
съответната община, тъй като отделните събития, организирани в рамките на
подобни празници, изискват участието на състави и индивидуални изпълнители от различни райони на страната, тясно свързани с особеностите и конкретността на всяка една проява.
Автентичността и уникалността на Празниците на липите пряко кореспондират с емблематичното име на град Стара Загора като „град на липите,
поетите и правите улици“. За съжаление обаче към днешна дата Празниците в
първоначалния им вариант вече не съществуват. Причините вероятно са широкоспектърни и многообхватни. Биха могли да бъдат видени както в посока
загуба на интерес от страна на организаторите, така и в липсата на сериозна
подкрепа от страна на неправителствените организации и местната общност.
Валоризирането на наследството на гр. Стара Загора извън икономическите ползи би могло да укрепи образа му като град с богат културен календар и
разнообразни атрактивни прояви. Годишният сезон на Празниците на липите – месец юни – е един от най-подходящите за организиране на пътувания и
участия в различни инициативи. Затова местната община би могла да помисли
в посока на тяхното възраждане и съживяване, и заемане на достойно място в
културния календар на страната ни.
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BALGARSKO CHERNOMORSKO KRAYBREZHIE –
OTKRIT MUZEY ZA RAZVITIETO NA TURIZMA
NATURAL PHENOMENA ON THE NORTHERN
BULGARIAN BLACK SEA COAST – AN OUTDOOR
MUSEUM FOR THE TOURISM DEVELOPMENT
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Canko Cankov
Abstract. The various and specific environmental conditions of the Northern Bulgarian Black sea coast are
result of the palaeogeographic evolution of the coast and the climatic influence of Black sea. The present article
examines the possibilities for the development of alternative forms of tourism. It brings out the role of the specific
for the region natural phenomena, which are conditions for the development of cognitive tourism. Its combination
with other forms of specialized tourism provides opportunities for the expansion of the active tourist season. In
the same time it is a huge factor for the economic development of the municipalities and especially of the smaller
settlements in the region.

Северното черноморско крайбрежие включва уникален по своя характер
морски ландшафт, представен от отвесни скални брегове, широки пясъчни
плажове и дюни, полегати каменисти склонове, живописни заливи и разнообразен подводен релеф.
Териториалните рекреационни комплекси, при които акцентът може да
се постави и върху естетичното въздействие от възприятието на уникалните
геолого-геоморфоложки особености, са изключително много на територията на Северното черноморско крайбрежие. Всички тези природни феномени
в съчетание с богатото и изключително добре съхранено биоразнообразие и
културно-историческите обекти подсказват за наличието на голям потенциал
за развитието на различни по вид рекреационни дейности.
Красивият релеф е обективно-субективно понятие. Възприет като природен рекреационен ресурс, той включва обектите и явленията с природен и ан824

Природните феномени по Северното българско черноморско крайбрежие

825

тропогенен произход, които притежават ценни психолого-естетични, медикобиологични или научно-познавателни качества, които могат да се използват за
целите на отдиха и туризма.
Северното черноморско крайбрежие е основен център на морския рекреативен туризъм и една от основните туристически дестинации в България.
От друга страна, неговата природа предоставя изключителни възможности за
обогатяване на българския туристически продукт с различни видове туризъм.
Равнинният, хълмистият и нископланинският релеф на изследвания район
способстват за по‑добрата проходимост и усвоеност на територията. Те благоприятстват пешеходния, селския, спортния туризъм и др. Различните форми на
туризъм допринасят най-много за интеграцията, обвързаността на отделните
населени места, природните и историческите дадености.
Освен това Северното черноморско крайбрежие се отличава като екологично чист район. Сравнително големият горски фонд, екологично чистият
въздух, липсата на промишлени предприятия и наличието на голям брой защитени територии и природни забележителности са предпоставки за развитието на екотуризъм, както и на други видове специализиран туризъм – фотосафари, наблюдение на птици и растения, скално катерене, алпинизъм, спелеоложки туризъм, подводен туризъм (археололо-исторически и „флоро-фаунистичен“) и др.
В границите на Северното черноморско крайбрежие се включват следните по‑големи защитени територии – Резерват „Калиакра“, Биосферен резерват
„Камчия“, Поддържан резерват „Балтата“, Защитена местност „Дуранкулашко езеро“, Защитена местност „Шабленско езеро“, Защитена местност
„Побитите камъни“, Защитена местност „Яйлата“, Природен парк „Златни
пясъци“ и др.
Уникалните растителни и животински съобщества тук са предпоставка за
развитието на природопознавателния туризъм („Лонгоза“). В разглеждания
район съществуват сравнително добри перспективи за развитието на орнитологичен туризъм (birdwaching).
През България минават трансконтинентални миграционни орнитоложки пътища – Via Pontica и Via Aristotelis, поради което могат да се наблюдават
почти 70 % от птиците, обитаващи европейския континент. Влажните зони по
р. Дунав и Северното българско черноморско крайбрежие са едни от най-подходящите места за наблюдения, като регламентът за посещение е строго съобразен със Закона за защитените територии.
Ценен ресурс за развитието на екологичния туризъм и възможност за разнообразване на туристически продукт са Природозащитните центрове, специализирани в изследване и опазване на редки видове, информиране за природното разнообразие и туристически маршрути, провеждане на обучителни
програми.
В границите на Северното черноморско крайбрежие съществуват, или са
в процес на изграждане, няколко посетителски центъра: Информационен център „Калиакра“ – село Българево, създаден от „Българо-Швейцарската програ-
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ма за опазване на биоразнообразието“, Природозащитен, посетителски, образователен и информационен център „Дуранкулак“ и Информационен център
към ПП „Златни пясъци“. Съществуват и редица обособени екопътеки / маршрути със съответната посетителска инфраструктура.
Природозащитен център „Калиакра“ е разположен в с. Българево на 8 кm
от нос Калиакра. Изграден е с цел информиране и опазване на птичето разнообразие и редките видове степна растителност. Тук могат да се наблюдават
типични за степните местности птичи видове – редки видове бухал, белоопашат мишелов, аристотелев корморан, турилик, световно застрашения ливаден
дърдавец. Резерват „Калиакра“ е едно от малкото места в Европа с възможност
да се видят розовият скорец, черногърбото каменарче, пет вида чучулиги – характерни за Балканския полуостров и др. видове. Във влажните зони – блатото
Болата и езерото-лагуна Тауклиман (т. н. „птичи залив“), в близост до курорта
„Русалка“ на Северното българско черноморие, има огромно изобилие от водолюбиви птици (water birds). Скалите на ЗМ „Яйлата“ (степни местности с
отвесни брегове в близост до северния черноморски курорт Русалка) се обитават от аристотелевия корморан, бухала, синявицата, папуняка, каменарчета, а
пасищата се огласяват от песнопойни птички.
От голямо значение за развитието на туризма по Северното черноморско
крайбрежие са природните феномени. Те са характерни или забележителни
обекти на неживата природа, като скални форми, разкрития на скали с научна
стойност, пещери, водопади, находища на вкаменелости и минерали, пясъчни
дюни и други, които са с изключителна стойност поради присъщата им рядкост, представителност, естетичност или които имат значение за науката и културата.
Разнообразните форми по Северното черноморско крайбрежие са особено
привлекателни. От природните компоненти релефът оказва влияние чрез надморската си височина, формите си, разнообразието на пейзажа и красотата си.
Труднодостъпните плажове и скалисти брегове са подходящи за алпинизъм.
Едни от най-забележителните, уникални и заслужаващи внимание природни феномени по Северното черноморско крайбрежие са – нос Калиакра,
Камен бряг, Тауклиман („птичи залив“), Болата дере, Побити камъни и пр.
Визуалните впечатления от геолого-геоморфоложките феномени представляват смес от видяното, от поднесената професионално любопитна или научно-познавателна информация, от очакваното като психична нагласа. Особено
значение има възможността обектът да е видян предварително на снимка или
в рекламна брошура. Тук много важна е ролята на екскурзовода като водач и
познавач на природата. Добрият екскурзовод подготвя туристите за среща с
красивото, непознатото и уникалното, предизвиква интерес към предстоящото събитие.
Емоционалното отношение към природните явления, в това число и към
различните форми и формени комплекси, се изразява в определено преживяване, възхищение от видяното, от прекрасното, удоволствие от красотата, наслада от приятния външен вид, преклонение и страхопочитание към гениалните възможности на природата и пр.
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Рекреационният потенциал на Северното черноморско крайбрежие като
дестинация за отдих и туризъм не се състои само в наличието на море, обширна пясъчна плажова ивица и благоприятен климат. Към тях трябва да се
прибавят и редица други компоненти – голямо геолого-геоморфоложко разнообразие на релефа, горски масиви, речни долини, езера и други природни
забележителности, термоминералните води, пелоидна кал и възможности за
калолечение, подходящи климатични ресурси, антропогенни дадености, паметници на културата, исторически местности, селища с богата и оригинална
архитектура и мн. др.
В рамките на един туристически престой в границите на Северното черноморско крайбрежие могат да бъдат задоволени разнообразни туристически
потребности – отдих, лечение, съпреживяване, естетическа наслада и пр. Това
го прави привлекателна и често избирана и посещавана дестинация.1
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Сн. 1. Абразионна морска тераса при с. Тюленово,
образувана в силно окарстени варовици

Сн. 2. Клифов бряг по Калиакренско-Каварненско крайбрежие на Черно море
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Сн. 3. Клифов бряг с прибойни ниши при защитена местност „Яйлата“
при с. Камен бряг

Сн. 4. Изключително красивият залив на Болата дере
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Сн. 5 Защитена местност „Побити камъни“ – кариера „Белослав“

Сн. 6 Защитена местност „Побити камъни“ край гр. Варна

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН

Известия, книга 16, 2014

ПОДВОДНИТЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАРКОВЕ:
ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Преслав Пеев
Валентин Плетньов
PODVODNITE ARHEOLOGICHESKI PARKOVE:
VAZMOZHNOSTI I PREDIZVIKATELSTVA
UNDERWATER ARCHAEOLOGICAL PARKS –
PESRPECTIVES AND CHALLENGES
Preslav Peev
Valentin Pletnyov
Abstract. The exploration of cultural remains on the seabed has always been among the most fascinating
topics in the mind of marine researchers. Nowadays these areas contain a huge part of the cultural-historical heritage of mankind. Milestones of the overall human history and development, such as the displacement of people,
decolonization of areas exempt of Pleistocene glaciers, the spread of agriculture during the Neolithic have occurred in places, which are nowadays under water.
The shelf zone of the Black Sea is subject of intense economic activity which causes irreversible damage to
cultural heritage. It is necessary to urgently develop working principles and criteria for discovery, study and preservation. The conservation in situ of underwater archaeological heritage is highly effective tool in the planning and
experimentation of new methods, which provide new opportunities for conservation, protection and scientific research. Taking into consideration the development of maritime and cultural tourism in Bulgaria, it is prospective to
establish a program for the creation of underwater parks along the lines of European Union countries. This paper
offers some comments on this matter.

Въведение
Издирването на културни останки на морското дъно винаги е било сред
най-пленителните теми в съзнанието на морските изследователи. През хилядолетията промените на морското ниво непрестанно са изменяли историко-географската обстановка по крайбрежието. Каквито и да са причините за
измененията, тяхното изучаване е важно за редица дисциплини, включващи
историята, археологията, геологията, геоморфологията. През различните епохи палеогеографията на бреговата зона е била решаваща за общественото и
културното развитие на хората. Днес в континенталния шелф е съсредоточена
голяма част от културнo-историческото наследство на човечеството. Важни
събития от общата човешка история и развитие, като разселването на човека,
реколонизацията на територии, освободени от плейстоценските ледници, раз831

832

Преслав Пеев, Валентин Плетньов

пространението на земеделието през новокаменната епоха са се случвали на
места, които днес се намират под вода.
Съхраняването in situ на подводното археологическо наследство е високоефективно средство при планирането и експериментирането на нови методи,
които предлагат нови възможности за консервация, опазване и научни изследвания. Основно правило е, че единични артефакти, открити под вода, като котви, керамични съдове, статуи, оръдия и пр., които са в риск да бъдат откраднати и изгубени за науката, се изваждат след отчитането на точните обстоятелства относно тяхното намиране. Задължително е уверяването, че те наистина
представляват отделни находки и не са част от подводен обект. Изваждането
на останките на потънал плавателен съд и неговия товар е много по‑сложна и
деликатна операция. Всички ние имаме предвид, че изваждането, реставрирането и бъдещото експониране на древен кораб е толкова скъпо начинание, че е
за предпочитане да се спасят товарът и оборудването, а самият корпус да бъде
оставен на морското дъно, като археологическата дейност се ограничи до прецизното документиране. Финансовите разходи се влияят от диагностичните
тестове, продължителността на консервационните дейности и възможностите
на музеите да експонират корабните останки в климатизирани зали или стъклени шкафове, в които да се поддържат постоянна влажност, температура и
светлина. Ако корпусът бъде оставен на дъното, археолозите и консерваторите
трябва да се уверят, че дървените останки са осигурени със защита от външно
въздействие, и преди всичко от посегателство на подводни иманяри.

Подводни археологически паркове
Редица страни притежават законодателство, позволяващо да бъде изолирана територия, в която има подводен паметник на културата, и ако е необходимо, да бъдат въведени специални разпоредби, които ограничават корабоплаването и акостирането в зони с важно археологическо значение1.
Защитените морски зони обикновено са разделени на сектори с различни
степени на защита2. Първият сектор представлява абсолютно неприкосновена
акватория, в която е забранена всякаква дейност, и по същество представлява
подводен резерват. Вторият сектор е достъпен само за учени, където има възможности за провеждането на научно-изследователски експерименти. В третия сектор се допускат туристи и леководолази на малки плавателни съдове,
съоръжени с подводни камери за наблюдение на морското дъно. Разрешават
се също и определени стопански дейности, като се ограничават до риболов без
тралене. В много случаи защитените акватории включват подзони и / или отделни артефакти от археологическо значение.
Подводните паркове могат да се поделят на няколко категории по примера
на Италия: подводни археологически паркове, подводни археологически резервати, подводни природно-археологически паркове и резервати и неприкосновени подводни археологически резервати3.
Подводните археологически паркове са отворени за посещения от туристи
със строго фиксирани маршрути както за леководолазни спускания, така и за
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лодки с прозрачни дъна. В тези паркове подводните археологически разкопки
и проучвания са приключили и публичният достъп не представлява потенциална заплаха за опазването на паметниците. Такива паметници могат да бъдат
архитектурни или карго, което не може да бъде извадено, като мраморни блокове, колони и др.
Подводните археологически резервати са достъпни единствено за учени за
провеждането на изследвания и събиране на проби и образци. След пълното
проучване на дадената акватория, тя би могла да бъде превърната в археологически парк. Освен това по този начин ще бъде възможно и опазването на
цялата природна среда в района.
Подводните природно-археологически паркове са акватории с определени
геоложки или геоморфоложки особености, сред които има внедрен и подводен
паметник на културата. Достъпът до тези паркове е както и при археологическите паркове с определени маршрути.
Неприкосновените подводни археологически резервати са зони, в които
има значими подводни паметници на културно-историческото наследство, но
не се предвиждат подводни разкопки. В тези места преминаването на плавателни съдове е забранено или силно ограничено. Създаването на такъв тип напълно защитена зона е с цел запазването на най-различни обекти за изследване
от бъдещите морски изследователи.

Състоянието в България
Шелфовата зона на Черно море е обект на интензивна стопанска дейност –
риболов, рапанолов, трасета на нефто- и газопроводи, подводни кабели, добив
на нефт и газ и др. Тази дейност нанася непоправими щети както на културното наследство, така и на биологичното разнообразие. Затова тя трябва да бъде
регламентирана и контролирана. Подводното наследство в българската част
на черноморския шелф е неразделна част от световното. Затова е необходимо спешно да бъдат изготвени принципи и критерии за неговото откриване,
изучаване и съхраняване. Черноморските брегове са заселени от най-дълбока древност и различните племена и народи, живели тук, са оставили част от
своята материална култура под морските води. И ако можем да кажем, че на
дълбочини до 10 – 15 м и в близост до брега е сравнително добре изучено, то в
дълбочина е почти изцяло неизследвано. В литоралните области то е подложено на непрекъснатото разрушително действие на морските вълни. Всичко това
налага необходимостта от системни проучвания, целящи изучаването, съхраняването и опазването на това наследство4.
През първите години от развитието на дълбоководната археология преди всичко е трябвало да бъдат изяснени условията на околната среда и възможността да бъдат запазени дървени останки. За морските биолози е било
отдавна известно, че на по‑големи дълбочини водите са относително богати на
кислород и дървени предмети, попаднали по една или друга причина на дъното, са лесно откривани и изяждани от организмите, хранещи се с дървесина5. И
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ако дървеният корпус и въобще дървените части от всеки един кораб са силно
разрушени и дори унищожени, то неорганичните елементи, керамичното карго
и др., се запазват на дъното с хилядолетия, което прави тяхното регистриране
и идентифициране сравнително леко за акустичните системи и за разните апарати за наблюдение.
През последните години се работи изключително в тази насока, като за
целта се провеждат интердисциплинарни проучвания в дълбоководната част
на българския шелф от екипи от Института по океанология при БАН, Института по морски изследвания, САЩ, Института по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН и Центъра по подводна археология, гр. Созопол6. Резултатите от провежданите през годините експедиции в западната част на Черно
море сочат, че районът притежава висок потенциал за морски археологически
изследвания. Използването на съвременни подводни технологии и оборудване (хидролокатори за страничен и кръгов обзор, подводни обитаеми апарати,
дистанционно управляеми апарати и др.) позволява натрупването на достатъчно данни за съставянето на археологическа карта на дълбоководната част
на Черно море и изясняването и разбирането на морските културни процеси,
имащи отношение в този регион.
Интердисциплинарните морски изследвания на археолози, океанолози и
океански инженери демонстрират, че пред дълбоководната археология има великолепни перспективи. Но целият този блясък е застрашен от стопанската
дейност на човека, от липсата на достатъчно добри закони за откритите морски
пространства. Голям дял от историята на човечеството e изложен на опасност и
са необходими строги мерки и междудържавно сътрудничество.
Обектите се намират в зона на интензивно тралене от риболовни кораби
с цел рапанолов и калканолов, поради което е необходимо максимално бързо
да бъдат проучени, преди да бъдат нанесени поражения върху целостта на корабите. Опасността от разрушаване и / или повреждане на потъналите кораби
е напълно реална. Поставянето на подводни препятствия като антитралове,
тетраподи или други големи скални блокове в района на обектите ще направи
зоната неподходяща за дънно тралиране и те биха могли да бъдат предпазени.

Заключение
С оглед на развитието на морския и културния туризъм в България перспективно е да бъдат изработени програми за създаването на морски резервати
и паркове по примера на страни от Европейския съюз. Те ще включват освен
исторически и археологически паметници, така също и природни. Защитените
морски територии са от изключителна важност по няколко направления за окръжаващата ни среда. Това са зони от геоморфоложко и археологическо значение, зони за размножаване на риба и съхраняване на естествената среда, богата
на растителен и животински свят, подводни зони със значение за бреговата
линия.
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Най-подходящи условия за обявяването на такива морски резервати по
Българското Черноморие има в районите на Дуранкулашкото езеро, н. Шабла,
н. Калиакра, Несебърския полуостров заедно с банка Кокетрайс. Такива защитени територии освен че ще представляват привлекателни туристически обекти, също така ще предлагат и великолепни възможности на учените за теренна
научно-изследователска работа. За целта морските резервати ще бъдат разделени на отделни зони, като туристическият поток ще бъде ограничен само в
достъпната за него зона.
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Abstract. The article examines the opportunities for development of festival tourism in Shumen region,
based on historically preserved, as well as on recently organized festivals. Events in the villages from the Shumen
region are primarily described. The authors proceed from the idea that the town of Shumen as part of the festival
cities in Europe is well known to the wide and scientific public. They also accept that the festival tourism is a major
achievement of the cultural tourism. In our region it is scantily represented, it is without its own concept and is
lacking clear valorization. In the article we endeavor to show part of events that can turn not only in a cheerful
celebration in the villages, but also in a significant resource for festival tourism. Naturally, this can be achieved after
the necessary for those purpose professional and logical steps.

Дългият път, който туристическият отрасъл изминава от зараждането си
до днес, дава необходимото време за неговата пространствена, профилна и стопанска диференциация. Днес вече не говорим просто за пътуване, а за добре
„смазана“ стопанска машина за икономически просперитет на отделни страни,
региони и дори на цели континенти. В този смисъл туризмът е онова социално-икономическо явление, което в най-пълна степен се стреми да валоризира
стремежа на хората към пътуване и нови знания. Този стремеж дава нова визия
и представа за доскоро непознати отделни видове туристически дейности като
голф туризма, екстремния туризъм, образователния и фестивалния туризъм.
Както Lyck (2012) правилно отбелязва, фестивалите са един културен феномен
с едва 30‑годишна история. В този материал авторите се стремят да подскажат
някои от конкурентните предимства на територията на област Шумен от гледна точка точно на тези „културни феномени“ – фестивалите. Дали те ще бъдат
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успешно приложени като част от туристически продукт в културния туризъм
в региона, е проблем, касаещ регионалните власти.

Някои терминологични проблеми
За да оценим ролята на фестивалите към общия туристически микс, тяхното влияние на цялостния туристически продукт, както и социално-икономическите предимства на територията, върху която се провеждат, е нужно добро познаване на редица негови особености. Правилното позициониране на
фестивалния туризъм в общата схема на стопанския туризъм дава съществено
предимство при управлението, анализа и прогнозирането му. Ето защо дефинирането му като особен вид туристическа дейност е особено важно.
Според повечето терминологични речници1 фестивалът е организирано
специално събитие със специфични обществени прояви, по специфична тема и
на определено място, организирано в определен ден или период от време. Целта
е събирането на хора на едно място с цел съпреживяване и взаимен контакт
между тях.
Според Европейската асоциация на фестивалите те са „предимно празнични събития, обединена програма от художествени изпълнения, която надхвърля качествата на всекидневното програмиране, за да постигне ниво на изключителна празничност на определено място. Следователно притежава уникална привлекателност, която може да бъде поддържана само за определен период
от време…“
Така дефиниран по критерия „време“, фестивалът и неговият туристически потенциал преминава през организацията на т. нар. събитиен туризъм. В
англоезичната литература това е отделен вид туристическа дейност, позната
като event tourism. Това е една обобщаваща група дейности като конгресния
туризъм, някои елементи на поклонническия туризъм, спортни събития и
др. В този смисъл организацията и управлението на фестивалния туризъм са
подчинени дефинитивно на особеностите при всички видове дейности, съпътстващи събитийния туризъм.
Съгласно изложената дефиниция фестивалът е специално събитие. Според Алексиева и Бокова (2013) специалните събития в културния туризъм
са тези, които способстват за опознаване на различни култури, за участие в
автентични фоклорни празници и фестивали, споделяне на емоции и познания. Те спомагат за разнообразяване на туристическия продукт и удължават
сезона на традиционните видове туризъм. В това описание по естествен начин
фоклорният туризъм се вписва в културно-познавателния.
В смисъла на изложеното по‑горе фестивалния туризъм би следвало да
приемем като част от културния такъв, със силно изразени характеристики на
събитиен туризъм, а в крайна сметка и с всички съпътстващи особености на
тези видове туристическа дейност.
Стремим се да сложим „в ред“ този терминологичен хаос по две причини: от една страна, е стремежът за описанието на фестивалния потенциал на
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изследваната територия. От друга, целим да дадем ясна посока на правилното
изграждане, управление, промотиране и анализ на този специфичен туристически продукт. В противен случай потенциалът би останал неизползван и без
извличане на социалните и икономическите му ползи.

Някои атрактивни фолклорни фестивали в област Шумен
Българските обичаи през месец август са посветени на природата, растенията, билките, водите, слънцето. Съхранените традиции, с които се почита
майката-природа, са сериозен ресурс за развитие на културен и селски туризъм и създаване на нови туристически продукти в региона. Едни от най-известните и атрактивни фестивали в Шуменско са фестивалът на динята в с.
Салманово и фестивалът на чушката и домата – в с. Мараш.

Фестивал на динята – село Салманово
Празникът на динята в с. Салманово се провежда през месец август от края
на 80‑те години на ХХ век и е единственият по рода си в България. Предпоставка за провеждането му е добре развитото производство на дини в района,
което местните земеделци демонстрират на празника. За жителите и гостите на
Салманово се организират различни атракции, състезания и конкурси. Тържествата събират по 4000 души в селския парк. През 2013 г. празникът на динята
се провежда за 26‑ти път.
Ако за производителите е тръпка да премерят размера на дините, за селяните от Салманово и за гостите на празника шоуто идва от конкурсната
програма в останалите дисциплини. Организират се различни състезания – за
надяждане с дини, надплюване с динени семки, носене на най-много дини под
една мишница, ядене на диня със завързани очи, скачане на въже с дини в ръце.
Атракция за гостите представляват конкурсите за динени фенери, литературният конкурс на тема „Динята“, конкурсите за най-голяма и най-малка диня.
Провежда се и конкурс за плодови салати от дини и пъпеши. За децата се провежда конкурс за изработване на бостански плашила.
По време на празника в кулинарна атракция се превръща сладкото от динени кори в бурканче, което е включено в изложбата на селски ястия (манджи)
с участие на диня. Ако се пробва със затворени очи, сладкото от дини може
лесно да бъде сбъркано със смокинов конфитюр. Въпреки че ако се задълбочи
човек в усещането, ще долови вкуса на осолени динчета в туршия. Патентът за
сладкото от динени кори в бурканче в Салманово е на Данка Колева.
За сладкото изрязва тънко зелената част на кората, а от другата страна,
като подрязва плода, гледа да остане малко и от червено-розовото месо – хем за
вкус, хем за вид. Кисне няколко часа нарязаните кори във вар, после ги измива
обилно, след това се варят, докато станат прозрачни, добавя се и захарта или
захарен сироп плюс есенция по вкус. Някои слагат малина, други ром, трети
ванилия.
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В Салманово е запазена марка лятото да те посрещнат със студени резени
диня и пъпеши, а зимата – с охладена пъпешова ракийка и култовата туршия
от малки динчета. Правят я от върхарчета, накрая, като останат малки, неузрели динчета, ги консервират като водната туршия, обясняват майсторките на
мезето. Динчетата трябвало да са зелени, почти колкото орех, но соленото мезе
става и с нарязани по‑големи късове. На салманската софра още може да се
опитат домашен сладолед от диня, плодови салати и още много други домашни
деликатеси от зарзават.

Фестивал на чушката и домата – село Мараш
Интересен факт е, че днес чушките и доматите се възприемат като характерни зеленчуци за българската кухня. Тяхна родина обаче е Америка. В Европа те са донесени след Великите географски открития. Чушките навлизат в
обредната храна на българите (напр. пълнените постни чушки за Бъдни вечер),
докато доматите по‑трудно са си пробили път към трапезата на българина. До
средата на ХХ век червеният домат е бил считан за отровна храна и са се използвали само зелените домати, за направата на туршия. Едва през втората половина на 20 в. доматът бързо печели популярност, когато в българската кухня
като вид ястие навлиза салатата, а страната ни се рекламира като производител
на натурални зеленчуци, сред които на първо място се нареждат чушките и
доматите.
Шуменското село Мараш е известно не само с течащата край р. Голяма
Камчия минерална вода, но и с прочутите си градинари. От стари на млади се
предава умението да се отглеждат екологично чисти зеленчуци.

Производител на пипер и домати в селото Детелин Дочков през 2013 година
участва в конкурса за най-голям пипер, тежащ 285 грама. Най-тежка се
оказва отгледаната пиперка от Павлина Маринова – цели 600 грама.
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От 2005 г. до днес жителите на селото с голям размах и амбиция за оригиналност провеждат всяка година през месец август фестивал на чушките и
доматите. Този фестивал е един нов празник, който представя традициите в
зеленчукопроизводството като емблема на региона и стимулира развитието на
туризма. Хит за чуждестранните туристи в селото е домашната лютеница, приготвена по оригинална местна рецепта в тава насред полето. Оригиналност на
доматения празник е поднасянето на апетитка във фунийка за сладолед.

През 2013 г. учителят пенсионер Петър Василев е победител в конкурса
за най-голям домат, тежащ килограм и 820 грама.
По време на празника се провеждат състезания за най-бързо изяждане на
салата от домати и надхвърляне с чушки и домати. Раздават се специални награди за най-малък, най-голям, най-дълъг червен, жълт, зелен или розов домат.
Участниците от шуменския край се надпреварват и във варене на консерви от
чушки и домати, а посетителите опитват от вкусните марашки ястия, приготвени с витаминозните и вкусни зеленчуци.
На производителите се връчват още различни награди – за най-вкусна лютеница, за най-голяма чушка, за най-голям домат, за домат (чушка) с най-интересна форма, за най-вкусна марашка баница, за постно лятно ястие и много др.
Селото съхранява грижливо традициите и ги демонстрира на гостите, които проявяват истински интерес към тях. Затова в програмата на фестивала се
включват много известни фолклорни певици, самодейни състави от селото и
от цялата страна, също и изпълнение на фолклорни ритуали и обреди, характерни за самото село.
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На запален огън Станка Стоянова
приготвя прочутата марашка лютеница.

Фестивал на терлика – село Ветрище
По-малко известен, но не и по‑малко атрактивен и оригинален е фестивалът на терлика в село Ветрище, Шуменско. Той се провежда всяка година през
втората половина на месец октомври. Идеята се заражда преди 5 години, като
стремежът на организаторите е да привлекат вниманието към селото с нещо
нетрадиционно и нестандартно. Този фестивал представя плетения модел на
терлика. Целта е да се покажат талантът, изкуството на плетивото на жените от
с. Ветрище. За първото издание на фестивала за около 1 година са събрани над
2000 терлика от бабите в селото. Открити са терлик и чорапи от 1850 г., предавани от поколение на поколение, като дар към младата домакиня
За откриването първата година е направена торта с форма на терлик, на
следващата година се пускат в небето балони, пълни с хелий, на които са закачени терлици с различни послания, през 2012 г. включват мъжете в състезанията по плетене, през 2013 г. е изплетен огромен терлик – символ на фестивала.
Желанието на организаторите е фестивалът да има надграждане, всяка година да включва различни интересни, нестандартни и забавни идеи.
Фестивалът включва състезание за най-бързо плетене на една, две и пет
куки, плетене на точилка. Показано е плетивото от началото на ХХ век, като
е разделено на две – какво е било плетивото на селото и плетивото в града. В
отделни шатри е показано градското плетиво – мильо, фини ръкоделия, докато
селското е по‑грубо и включва елеци, дебели чорапи, терлици и др.
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През 2013 г. във фестивала на терлика вземат участие представители от 17
общини. На всеки участник се подарява сувенир – малка поставка, на която са
закрепени символите на фестивала – терлик, хурка и вретено.
По време на празника има фолклорни надпявания. През 2013 г. на фестивала вземат участие и представители на Занаятчийската камара, като представят различни видове занаяти. Също така гостува Руски клуб от Шумен, който
представя особеностите на руското плетиво.

Символ на фестивала на терлика в село Ветрище

Фолклорни надпявания по време на фестивала на терлика

Потенциал за развитие на фестивалния туризъм в Шуменска област

Представяне на плетивото на село

Представяне на плетивото в града

Изложба на терлици, изплетени от жените в село Ветрище
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Фестивал на гюзлемето в село Градище
Село Градище е разположено в северните склонове на Шуменското плато
на около 10 km от гр. Шумен в северозападна посока от града. Намира се в котловина, заключваща се между два плоски хребета.
Идеята за фестивала хрумнала на читалищната секретарка в с. Градище
Юке Хюсеин.
„Показахме гьозлемето на Карнавала на плодородието в Шумен и много
хора го харесаха. Ути Бъчваров също се прехласна и си рекохме, че можем да
направим фестивал“.
Първият фестивал на гюзлемето води началото си от два поредни карнавала.

„КАРНАВАЛ НА ПЛОДОРОДИЕТО – 2010 г.“ На 03.10.2010 г. е кулинарното шоу, съпътствано с изложба. Жури с участието на Ути Бъчваров оценява
експонатите. Село Градище се представя с кулинарно шоу – гюзлеме на живо.
Страхотните гюзлемета връщат шуменци и гостите в спомените за бабините
такива от едно време.
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„КАРНАВАЛ НА ПЛОДОРОДИЕТО – 2012 г.“ На 07.10.2012 г. всичко се
повтаря. От самото начало до края имало дълга опашка от чакащи хора, за да
си купят гюзлеме. Читалището е наградено с приза „Кулинарно шоу“ и парична
награда.
На 05.10.2013 г. за пръв път самостоятелно се провежда Фестивалът на
гюзлемето в село Градище. Създаден е по идея на читалищния секретар Юке
Бейти Хюсеин и след проявения голям интерес от страна на участници и гости на двата предходни карнавала, за да могат повече хора да се докоснат до
вкусните гюзлемета. Официално е открит в 11 часа, но трескавата подготовка
започва още от сутринта за всички участници и гости.
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Рецептата е традиционна. Брашно, вода, сода, яйце и малко сол трябват за
тестото, от което жените в с. Градище замесват своите банички – гюзлемeта.
Майсторките омесиха 50 кг брашно. Месенето е поверено на 63‑годишната
леля Зекие Юмерова и помощничката £ Селиме. Правят тестото на топки, разточват с дървена точилка голяма тънка кора, мажат с масло, натрошават сирене
и сгъват като плик за писмо. Запичат малко и после пържат до златисто.

В разгара на Фестивала
На стълбището пред читалището цяла „манифактура“ произвеждаше банички за гостите. В единия край на редицата няколко жени месеха и точеха, в
другия пържеха и продаваха.
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Характеризираните тук фестивали може би не са единствените. Фестивал на терлика има и в село Дъждовница (в Родопа планина). Всяко подобно
събитие обаче е уникално само за себе си. В обсега на пространственото му
проявление можем да очакваме освен положителни емоции и много посетители-туристи. А защо не да очакваме и валоризацията им като стандартен туристически продукт.2
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РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ШУМЕН

Известия, книга 16, 2014

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ТЕМАТИЧНОТО КУЛИНАРНО
НАСЛЕДСТВО И БЪЛГАРСКАТА ЕНОГАСТРОНОМИЯ
ЧРЕЗ ТУРИЗМA
Минчо Полименов
POPULYARIZIRANE NA TEMATICHNOTO KULINARNO
NASLEDSTVO I BALGARSKATA ENOGASTRONOMIYA
CHREZ TURIZMA
PROMOTION OF THE THEMED CULINARY HERITAGE AND
BULGARIAN ENOGASTRONOMY THROUGH TOURISM
Mincho Polimenov
Abstract. The report explores the questions related to enogastronomy, the quality of food and wine, and in
particular to the opportunities of regional culinary traditions in Bulgarian restaurants combined with oenological
specifics of Bulgarian wines. The emphasis is on the culinary heritage of traditions in the technology of the products processing and the preservation of food compositions, as well as on the enological characteristics of wines.
Techniques and technologies from the culinary heritage are used to improve the organoleptic qualities of the culinary dishes, enhancing interest in a healthy and balanced meal1. New restaurant products related to the culinary
cultural traditions in Bulgarian restaurants will be further promoted.

Урбанизацията, транспортът, нерационалното хранене, обездвижването
и екологичните проблеми оказват вредно влияние върху телесното и психичното здраве на човека.2 При „новите туристи“ доминира желанието за нещо
ново, различно, истинско и даващо възможност за действителна психическа и
физическа почивка.3 В този контекст еногастрономическият туризъм е предпоставка и възможност за популяризиране на регионалните български ястия
и регионалните вина и напитки. Уникалността на рецептите и тяхното приготвяне, свързани със здравословния начин на обработка и дозиране на подправките, са безценен източник за преодоляване на редица здравословни и
храносмилателни проблеми. Чрез храненето съвременното общество се стреми към подобряване на функциите и обмяната на веществата и повишаване на
имунната система на организма. Редица кулинарни ястия водят до набавяне
в организма на ефективни ензими, имащи отношения към възстановяване на
нарушени храносмилателни функции и предотвратяване на алергични симптоми. Доброто храносмилане и правилното усвояване на храната са в основата
за поддържане на жизнените функции на организма. Нерационалното хранене
и неправилното съчетаване на кулинарни ястия и вина са в основата на пре848
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дизвикване на редица заболявания и ненапразно Стамат Стаматов ги нарича
„болести на съвременната цивилизация“4. Научното приготвяне на кулинарни
ястия в съчетание с енологичните особености на вина се явява важен фактор
за туристическата индустрия и е стъпка за печелене на популярност и трупане
на влияние.
Целта на разработката е насочена към разкриване на възможностите на
креативното кулинарно производство с органолептична кулинарна продукция, напълно отговаряща на здравословното хранене, имаща отношение към
щадене на храносмилателния тракт при съчетаване с вина, водещи до стимулиране на обменните процеси.
Очакванията на консуматорите са насочени към здравословната еногастрономия, която щади организма от кулинарни продукти, обработени при
екстремна технологична обработка, и от напитки, които са пренаситени с консерванти. Типичните рецепти от българската национална кухня и регионите
чрез дозиране на определени продукти и спазване на технологични и температурни изисквания е в основата на здравословното кулинарно производство.
Креативността5 в туризма се проявява и като възможност за еногастрономията, където се набляга на региона, неговата автентичност, наследство и се търси
жива връзка с местната кулинарна култура и обичаи. Чрез навлизане на креативността в еногастрономията се създава възможност за участие на консуматорите дори при производство на кулинарни ястия, както и със запознаване
с действието на определени билки и подправки. Набляга се на творческия потенциал на преживяванията за характерния регион. Прякото участие на туристите в различни туристически кулинарни работилници дава възможност за
запознаване на посетителите с технологичните особености за производство на
дадено ястие, както и създава възможност за бързи покупки. Креативността
в еногастрономията за конкретния регион води до преживяване за туриста,
свързано и с културните особености на конкретното място, и е в състояние
да провокира неговия креативен потенциал. Популяризиране на кулинарното
културно наследство трябва да се постига чрез създаване на възможност за
унифициране в предлагането. Търсят се възможности за бързо и качествено
предлагане на ястия и напитки, напълно отговарящи на изискванията за здравословно и безопасно хранене. Създават се условия за създаване на марка с отличителни показатели, тематизация, пресъздаване на културно наследство и
специфична атмосфера от начина на живот на местните жители. Фокусът при
креативната еногастрономия е насочен към нематериалната специфичност на
продукта, към преживяването, където вече туристът не е само наблюдател, а
е и активен участник в процесите. Това променено търсене определя и развитието на българската еногастрономия и спомага за запазване и възраждане на
местните кулинарни традиции и обичаи и създаване на по‑висока добавена
стойност, като:
• Продажба на местна кулинарна продукция и напитки;
• Разработване на автентични пекарни за производство на тестени изделия и хляб със специфична българска атмосфера;
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• Разработване на цехове за сладкарска продукция, халви и боза;
• Работилница за производство на домашно вино с анимация.
Популяризирането на българското тематичното кулинарно наследство да
се извършва чрез различни курсове (седенки) с възможност за участие на туристите в кулинарните работилници. Търси се активна ангажираност на туристите, като не се спестяват сили и енергия да се рекламират традициите в
готвенето и обичаите в предлагането. В основата на популяризирането стои
мотивацията със своите много променливи, които обясняват туристическото
поведение, тя е от особено значение, тъй като представлява основата, на която се формират целите, намира отражение в избора на определени кулинарни
ястия, влияе върху очакванията, които пък на свой ред определят избора на
консуматора. Мотивацията при предлагането се явява и фактор за формиране
на удовлетвореност. Потребителското удовлетворение е изключително важно
за гастрономическата индустрия. Удовлетвореният турист споделя положителните си еногастрономически преживявания с други консуматори и създава по
този начин благоприятна възможност за неформално популяризиране, което и
му създава стимул да посети повторно дестинацията. Пребенсен не само е съгласен, че се създава чувство на удовлетвореност у туриста, но и търси възможност чрез удовлетворяване на органолептичните вкусове на консуматора да отговори и на туристическата удовлетвореност.6 Популяризирането на кулинарните ястия и вина е свързано чрез оценка за вече консумиран ресторантьорски
продукт, който създава потребителско поведение на удовлетвореност. Самата
удовлетвореност е свързана с определени характеристики на ресторантьорския продукт и се явява преценка и чувство на задоволство от консумацията.
Основното, което се търси при популяризирането на здравословната
еногастрономия, е кулинарните ястия и вина да отговарят на здравословния
и душевен статус на организма. Здравословното хранене е система, която за
различните физически организми е с различно приложение, и правилното £
прилагане и дозиране води до физическо и духовно здраве. Влагането на билките и лечебните растения7 в кулинарните рецепти е с ненадминат ефект при
профилактиката на човешкия организъм и в борбата с инфекциозните заболявания на XXI век.
Тематичните кулинарни ястия е необходимо да се консумират дозирано
и целенасочено според възрастта и физиологичните нарушения, не трябва да
се прекалява с дозировките и количествата. Консумацията на определени ястия се явява и подготовка на организма за предстоящата смяна на сезоните.
На база на утвърдени рецепти от българската национална кухня се разработват ястия с доказан антиоксидантен ефект, при които се спира действието на
свободните радикали, които могат да повредят клетките. Използват се ценните етерични масла в хранителните продукти и тяхното дозирано действие в
определени рецепти. Ефектът на боровите иглички (източник на витамин C)
за профилактика при зимен грип е от растителните терпенови въглеводороди, които оказват положително и антибактериално действие. Терпеноидите са
причина за вкуса и аромата на канела, карамфил, джинджифил, жълтия цвят
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на слънчогледа, червения на доматите и много други8. Антибактериалното
действие на печени ястия (меса) се засилва с прибавянето на етерично масло,
извлечено от шишарки от бял бор. Здравословното действие на пащърнака е
познато от древността, неговото етерично масло съдържа (кумарин-лактон на
орто-хидрокси-канелена киселина) пектин, захари и витамин С, които оказват
въздействие върху сърдечносъдовата система и понижават кръвното налягане,
действа облекчаващо на храносмилателния тракт и болки в коремната област.
Най-подходящ за консумация е през есента и зимата, тогава и концентрацията
на лактозата е по‑голяма, а вкусът на сушени ядки – приятен. Комбинира се добре с целина, магданоз, мащерка, лук, чесън, риби, пиле и т. н. Може да служи за
заместител на картофите при различните ястия и поради това, че добре се обработва топлинно, се използва в супи, яхнии и гювечи. Незаменими остават и
ценните горчиви вещества Cynarin от артишок. Те стимулират разграждането
на мазнините в храната и служат за възстановяване при стрес. Особено ценно
е неговото добавяне при ястия от българската национална кухня, това спомага
за намаляване на свързваните свободните радикали и за отвеждането им от
организма. Някои по‑тежки ястия от българската национална кухня, които са
и по‑богати на мазнини, са в състояние да засилят активността на свободните
радикали поради това, че окислението на мазнините е по‑силно, отколкото на
въглехидратите и белтъците. Извеждането на свободните радикали от организма е от особено значение за съхранение на имунната система. Продукти с високо съдържание на млечнокисели бактерии (пробиотици) и бифидобактерии
подпомагат храносмилателната ни система да усвоява по‑добре хранителните
вещества и засилват метаболизма и отделителните функции на организма. Още
древните траки9 са познавали продуктите от краве, овче, козе и конско мляко.
Продуктите от мляко като сирене извара, суроватка са безценни за човешкия
организъм и се получават под нежните ферментационни процеси на бактериите лактобацилус булгарикус (Lactobacillus bulgaricus) и стрептококус термофилус (Streptococcus thermophilus). Тараторът като кисела студена супа е безценен
в летните горещини, наложен с копър, орехи и чесън, засилва антибиотичните
свойства на организма и го предпазва от болести. Безценните етерични масла
от чесън се използват при всяка българско ястие, те водят до понижаване на
артериалното налягане, разширяване на коронарните и периферните съдове
и доставяне на селен на коранарните артерии и забавяне на сърдечния ритъм.
Причината за здравословността на българска кухня се крият в правилното
използване на всички продукти при готвене. Безценни са за човешкия организъм и животинските мазнини и техните биологични активни съставки, изграждащи имунната система. Незаменимите за човешкия организъм омега 6 и
омега 3 незаменими мастни киселини при термична технологична обработка
лесно си променят молекулата от цис-изомеризация, преминават в деструктирала транс-изомеризация. Тези молекули не понасят високи температури, а на
практика човешкият организъм не може да съществува без тях. Полиненаситената Омега-6 линоленова киселина деструктира при 5о С, това е при зехтина,
царевичното, палмово и кокосовото масло. Полиненаситената Омега-3 алфа-
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линоленова киселина деструктира при 12о С, това е при риби, яйца, ленено
семе, бобови растения, орехи, морски водорасли (спирулина). Консумацията
на ненаситените мастни киселини трябва да се извършва на студено без загряване. Съчетаване на вкусовете на органолептично приготвените кулинарни ястия с органолептични показатели на вино засилват вкусовете на ястието. При
това съчетание виното допълва вкусовете на ястието и подобрява цялостната
консумация. Като всяко правило и това има изключение поради това, че вкус
и наслада са субективни и зависят от консуматора, а не от литературата. Съчетаването е разбирането за баланс между тежестта на храната и тежестта на
виното.10 Тежка и стабилна, като съчетание на вино „Каберне“ с тежко ястие,
като яхния. Качествата на виното се засилват с консумация на подходящи кулинарни ястия.11 При избора се вземат под внимание захарност, киселинност,
алкохолно съдържание и танини на виното и как те се допълват с консумация
на кулинарни ястия12. Съчетаването на кулинарни ястия с подходящо вино е
изкуство. Майстор сомелиер Евън Голдщайн отбелязва, че комбинацията между храна и вино е като разговор между двама души – „единият трябва да слуша,
когато другите говорят или резултатът е безпорядък“. Това може да се тълкува
като хармония в органолептичните показатели на кулинарната продукция и
вино. Винаги вкусът на виното трябва да допълва вкуса на ястието. По отношение на тежестта и интензитета на виното, ястията трябва да са малко по‑леки
и да се съревновават за внимание на виното, но и не прекалено леки, а да се
търси пресечната точка. Съчетаване на вино с определени кулинарни ястия е
съвпадане на вкуса на храната с обонянието на небцето, (промяна или подобряване) там където се възприемат качествата на виното. Обонянието е едно
от петте сетива, то способства за определяне на аромати във въздух, вода, вино.
Основните показатели, обект на химичен анализ, са алкохол, общи (титруеми)
киселини, действителна киселинност (рН), захар, фенолни съединения (дъбилни вещества – танин, багрилни вещества), цвят, азотни съединения, летливи
киселини, алдехиди, естери, относителна плътност и други. Има още голям
брой съставки, но посочените са достатъчни за оформяне на химичния състав
на вината. Органолептичната оценка (дегустация) надниква във вътрешните
качества на виното и долавя неговите аромат, вкус и финес.
Качеството на виното се определя по три критерия за усещане – външен
вид (цвят, блясък, чистота и плътност на течността) – чрез (очите), аромат
(букет от аромати) – чрез (носа) и вкус – чрез (уста, език) специфичен за всеки
сорт вино. Първите показатели на виното, които впечатляват, са цветът и бистротата. Младите бели вина се характеризират със сламен цвят в зелени нюанси, докато старите са с наситен сламен цвят. Ожълтеният цвят е признак за
известна степен на окисленост и нарушени вкусови качества. Червените вина
могат да бъдат с различен интензитет и нюанс на цвета (от светло- до тъмночервени). Много тъмночервени вина не се приемат добре. Освен това в повечето случаи те са груби и с нарушена вкусова хармония. Качествени са тези
червени вина, през които преминава светлината и това дава възможност да се
прецени тяхната бистрота.
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Органичните киселини във виното като ябълчна имат свойството да отмиват за кратко и възстановяват нормалния вкус на небцето след консумация
на кулинарни продукти, по‑богати на мазнини и соленост. Подсилване на киселинността след кулинарна обработка на меса и морски дарове се извършва с
лимон, който неутрализира мазнината и солта. Кулинарна продукция и вино с
по‑тръпчив вкус отнемат всякакви странични вкусове и позволяват букетът на
виното да се усеща изцяло, засилва се ансамбълът от вкусове за консумиращия
кулинарни продукти13. Вкусовите качества на кулинарните ястия, подсилени
от билки и подправки при комбинация с вино, в букета на което се усещат същите вкусове, води до подсилване на плътността на виното (като вкус на билка
в някои видове „Каберне Совиньон“). Вкусът на определени подправки в кулинарните ястия засилва цялостния букет на виното.
Редовната, умерена консумация на вино предпазва организма от сърдечносъдови заболявания и тумори. Лечебният ефект идва от естествения химикал ресвератрол (Resveratrol), който е полифенолен фитоалексин, съдържащ се
в значителни количества в червеното вино. Ресвератролът регулира нивото на
холестерола в кръвта и защитава клетките от свободните радикали. Антиоксидантите имат важна роля за предотвратяване на стрес, болести и стареене.
Съединение, което има чудодейна сила да неутрализира свободните радикали. Вината „Мерло“ и „Каберне Совиньон“ съдържат най-голямо количество
ресвератрол. Ролята на полифенолите, съдържащи се в червеното вино, спомага за ограничаване развитието на атеросклероза. Британски учени от факултета по медицина и стоматология „Куин Мери“ в Лондон и университета
в Глазгоу установяват, че ефикасно оръжие срещу атеросклерозата са най-вече
танините, познати под името процианидини. Червените вина са с най-голямо
съдържание на процианидини и защитават най-добре кръвоносните съдове,
действат като естествен антиоксидант. Така британските учени са стигнали
до извода, че еликсирът на дълголетието се крие именно в червените вина,
направени от определени региони. Две вина могат да бъдат с напълно идентични лабораторни показатели, но да са невероятно различни като качество и
вкусови характеристики. Точно затова при описанието на едно вино се разчита
все още на ненапълно стандартизирани термини и начини на изразяване. Колкото по‑високо е алкохолното съдържание, толкова виното е по‑тежко. Увеличеното съдържание на алкохол във виното увеличава усещането за плътност
и качество. При консумацията на храни със завишено солно съдържание и
подправки (лютив вкус) се подчертават алкохолността на виното и усещането
за парливост, лютост или лютивост в устната кухина. Десертните вина трябва
да са по‑малко сладки от десертите, към които се сервират. Шампанизираните вина променят вкуса си при консумация на сладки десерти – или засилват
тръпчивостта си, или я отслабват. Букетът на виното може да бъде раздвоен
от ястия със сладко-кисел сос. Белите вина се характерни с това, че имат ниски нива на танин, докато червените вина го съдържат в големи количества.
Танините имат място по отношение на цвета (лозаро-винарски цвят), тъй като
те носят пигменти, които достигат до червеникав оттенък. Тъмночервен цвят
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се получава при продължителен контакт с гроздов сок, ципа и семка по време
на ферментация. Използването на дъбови бъчви повишава танина във виното.
Това е характерно за тъмните червени вина, които отлежават в дъбови бъчви, а
бели вина – в цистерни от неръждаема стомана. При отлежаване на бяло вино
„Шардоне“ (Chardonnays) в дъбови бъчви се наблюдава повишено танинно
съдържание, сикатив (лек, кръгъл, гъст и тъмен) повече, отколкото при други бели вина. Стареенето развива най-добри резултати при високи танинови
нива. С възрастта се засилват комплексните качества и вкусовете на виното.
Белите вина с малко танини са на възраст от 6 до 12 месеца или по‑малко, което
зависи от дегустационната оценка. Различни технологии на кулинарна обработка като обжарване и blackening (месният къс се поставя в смес от разтопено
масло, билки и подправки, обикновено комбинация от мащерка, риган, чили
пипер, чер пипер и сол и след това в горещ чугунен функционален съд). Така обработени, месните късове постигат горчив вкус, който позволява консумация
на вина с високо таниново съдържание (отлежали вина). Рибното масло влияе
на таниновите вина и променя вкуса им до метален или безвкусен. Вино като
„Каберне Совиньон“ с горчив танинов вкус (bitter) потиска основните вкусове
на кулинарните ястия, най-вече тяхната протеинна и мастна концентрация, и
спомага за лесното им усвояване от организма. Сухите танини, диспергирани
във виното, при поглъщане спомагат за неутрализиране на вкуса на небцето
чрез абсорбиране на остатъци от мазнини и масла. Пикантните и сладките
храни намаляват букета на виното (сухост, танинност) и го правят безвкусно.
Поради голямата обилност от танинност в българските вина се добавят лимон,
ябълка, дюля, което отслабва танинността и засилва техния букет и аромати.
Качествата на българските вина са превъзходни за направата на наложен пелин. Сиренето, особено с характерен вкус, си подхожда с червено леко тръпчиво вино. Обикновено започваме с бяло вино, продължаваме на розе и завършваме с червено вино. Ако десертът например е плодова салата, се връщаме към
бялото вино. Два са начините, при които може да се изпита удовлетворение от
консумацията на вино при натуралната му консумация и добавено в някои ястия. Виното подобрява храносмилането при консумация, а също така и засилва вкусовите качества на храната, добавено при кулинарна обработка. Готвенето с вино е изкуство и добавяното вино с аромати спомага за ароматизиране
на маринати, при които имаме филета, меса и зеленчуци. Противно на това,
което всички очакват при добавяне на вино в храната, е да се чувства неговата
алкохолност, но това не се наблюдава поради това, че имаме ферментационни
и топлинни процеси. Виното има основно свойство при храненето да измива
устната кухина от вкусовете на храните и да я подготвя за нова хранителна атака. Важна е умереността при комбинацията и консумацията на вино с храни.
Изборът на правилно вино за съответното ястие и обратно – правилно ястие с
конкретно вино, ще доведе до удовлетвореност при храненето.
Популяризирането на тематично българската еногастрономия чрез туризма е неоспоримо и утвърждаването £ на българския и международния пазар
ще засили както конкурентоспособността на ресторантьорската дейност, така
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и ще създаде възможност за привличане на туристи от различни националности. От съществено значение е туристите да са преки участници в предлаганата
тематична кулинарна продукция и вина, което е част от тематичния ресторантьорски продукт, свързан с бита и традициите на българското село, морето,
корабоплаването и т. н.
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OF CULTURAL HERITAGE
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Sasho Korunovski
Abstract. Since centuries ago, civilizations around the world have created different creations as an expression of their cultural growth on one side, and as a testimony for the level of this cultural growth on the other hand.
These creations as cultural goods through which by certain civilizations and peoples are recognized in the modern
world are increasingly getting a place among the most important social values. Hence the growing interest in the
modern human for these values t o be protected from any kind of destruction. It could even be said that there also
exist such views which evaluate the general culture of a people according to the ratio of that people towards the
cultural goods, the heritage and its protection.
In this paper we present our views:
• for the importance of the social awareness of cultural heritage as a basic protective activity as a significant
determinant of the protection and protection policy of cultural heritage within the community;
• for the role and capacity of family, educational institutions, mass communication media and other factors
for the development of awareness for the cultural heritage.

Вовед
Во суштина, човековата интервенција врз културното наследство има
позитивен, конструктивен и плодотворен предзнак бидејќи е насочена кон
афирмација на културното наследство како значајна цивилизациска вредност
и негово чување и почитување. Меѓутоа, факт е дека ова богатство, покрај загрозувањето од природата, свесно или несвесно е изложено на загрозување и
уништување од најразлични општествени извори: воени конфликти, криминални дејствија (кражби, недозволени ископувања по археолошки локалитети,
криумчарење, присвојување и слично), урбанистичкото и просторно планирање, загадената животна средина, безобѕирната трка по профит, туристичката сатурација, несоодветната искористеност и интервенција врз културните
добра и т. н.
Целокупната историја на човештвото дава предупредување дека треба да
се изгради пореспективен однос кон културното наследство, како извор на духовниот живот на човекот и основа на прогресивните процеси и односи во животот на човекот и општеството во целина. Заштитата на културното наслед856
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ство е дотолку важна што тоа претставува најзначаен израз на националниот
духовен индентитет и доказ за придонесот на еден народ во светската културна
ризница. Оттука само по себе се наметнува прашањето како да се избере, издиференцира и изгради модел на заштитни односи што ќе овозможи максимален
степен на чување и почитување на културното наследство од сите видови на
загрозување.
По прашањето за заштитата на културното наследство, ние пристапуваме со аргументирано уверување дека заштитата на културното наследство не
може во целост да се остварува само преку државните и стручните заштитни
институции, туку низ еден модел на интегрална општествена заштита кој ќе
овозможи сите општествени чинители да партиципираат во остварувањето на
заштитата.
Во тие рамки, ние посебно го нагласуваме значењето на свеста за заштита
на културното наследство и на општествените фактори кои треба да помогнат
во развојот на свеста. Семејството, воспитно-образовните институции, научната мисла, културните инстутуции, општествени организации и здруженија
на граѓани, медиумите, религиозните институции и другите социјални агенси
кои треба да му помогнат на поединецот во разбирањето на културното наследство од повеќе аспекти и во градењето на еден позитивен став и однос кон него
и неговата заштита.
Во еден таков контекст, трудот има за цел:
• да се нагласи општествениот карактер на заштитата на културното наследство;
• да се афирмира значењето на свеста за културното наследство, но, не само
како теоретски, туку пред сé практичен проблем, што значи свеста да се разбере како значајна заштитна активности која влијае врз квалитетот на сите други
форми и активности на заштита;
• да се укаже на потребата за воведување и интензивирање на едукативните
содржини и методи за развивање на свеста кај општествените субјекти за заштита на културното наследство.

1. Општествена свест за заштита на културното наследство
Факторите коишто го загрозуваат културното наследство условно можат
да се поделат во две групи: природни (замјотреси, пожари, други елементарни
непогоди, други климатски и микробиотски фактори, времето како фактор и
слични) и антропогени (војна, криминални дејства, несоодветна интервенција
при санација, туристички активности, загадување на животната средина,
урбанистички активности и слично) загрозувачки фактори. Современиот начин
на живеење уште повеќе создаде услови и околности за криминализација на
односот кон културното наследство. Периодот од последните дваесетина години,
за културното наследство, воопшто, а особено во земјите на транзиција може да
се означи како многу критичен. Овие и низа други околности во кои егзистира
културното наследство, аргументирано потврдуваат дека прашањето за зашти-
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тата и специфичностите во заштитата на културното наследство претставуваат
сериозен научен проблем1.
Во национални и меѓународни рамки воспоставени се заштитни структури кои создадоа значајни правни, економски, кадровски, финансиски и други
претпоставки за заштита на културното наследство. Современиот заштитен
систем се засновува врз вековните искуства во заштитата, врз научни сознанија и принципи, врз прогресивни идеи и стремежи и врз други прогресивни
основи. Но, за жал, тие и такви развиени заштитни структури на државно и
меѓународно ниво, не даваат сразмерни резултати во заштитата на културното
наследство. Не само што не се постигнува пореспективен однос во тој правец,
туку криминализацијата на односот кон културното наследство уште повеќе
се продлабочува. Причините за ваквата состојба сигурно можат да се бараат
во внатрешната структура на заштитните механизми и во таа смисла дел од
активностите за зголемување на ефектите во заштитата да се насочуваат кон
продлабочување на специјалната правна регулатива, остварување на заштита
на културното наследство во рамките на редовните безбедносни системи, организирање и оспособување на специјални безбедносни институции за борба
против криминалот со културно наследство и тн2.
Но, покрај разрешувањето на правните и институционалните слабости,
заштитата на културното наследство, првенствено треба да се гледа во:
• процесите за општа стабилизација на општеството и државата, како генерален вид на превенција, што претпоставува разрешување на многу економски, политички, социо-културни, безбедносни и други општествени состојби
кои иако не се директно врзани за заштитата на културното наследство, сепак
создаваат подгодности кои поттикнуваат на криминогено однесување кон културното наследство;
• развојот на свеста за културното наследство за неговата вредност и значење, за степенот на неговата загрозеност и последиците од загрозеноста, за
потребата од заштита и сопствено учество во неговата заштита и за афирмирање на заштитата како граѓанско движење и облик на лична култура и морал,
што треба да мотивира врз создавањето на пореспективен однос кон културното наследство и да ги мобилизира сите општествени субјекти во остварувањето
на заштитата3.
Анализата на загрозувачките фактори покажува дека културното наследство, заради неговите бројни специфичности од просторен, материјален, вредносен и друг карактер, го групираме во редот на најзагрозените вредности.
Реално, постојат многу загрозувачки фактори, но сепак дали тие ќе нанесат поголеми или помали оштетувања и уништувања на културното наследство, зависи од факторот човек и од можноста тој во рамките на државните и другите
институции да се организира, за да можат да се спречат или намалат штетните
влијанија врз културното наследство.
Ефикасноста во заштитата на културното наследство е во непосредна корелација со свесниот пристап на индивидуите и колективитеите кон вреднувањето на
културните добра, кон обемот и квалитетот на загрозеноста во одредени состојби и
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кон квалитетот на нивната заштита. Инаку, доколку не постои висок степен на изградена свест за значењето и улогата на културното наследство во конкретната земја
и пошироко во светот, нужно ќе се појават негативни последици, како во поглед на
реалното проценување на загрозувачките фактори, така и во поглед на институциите и мерките за заштита на културното наследство.
Свеста е извор и насочувач на човековото однесување. Високо развиената
свест им овозможува на луѓето поорганизирано да пристапуваат во односот
кон културното наследство и неговата заштита. На тој начин свеста се јавува
како сила што има моќ да ги надминува неповолните односи и да иницира воспоставување на нови, поквалитетни односи во заштитата. Без развиена општествена свест, не може да има вистинско – правилно насочување на заштитните односи во државните и другите институции, а без развиена индивидуална
свест не може да се очекува позитивно однесување на луѓето кон културното
наследство. Во таа смисла, заштитата на културното наследство треба да се развива меѓу другото и како облик на индивидуална и општествена свест и сознание и врз таа основа да се градат позитивни односи во заштитата на културното наследство на сите нивоа и рамништа во државата и општеството4.
Свеста за културното наследство треба да се изградува како интегрален
дел од личната свест и култура на сите граѓани и врз основа на таквата свест,
тие индивидуално и низ механизмите на институционалниот живот да учествуваат во заштитата на културното наследство. Колку повеќе е развиена свеста
за потребата од заштитата на културното наследство, толку повеќе општеството има можност да обезбеди повисок степен на нивна заштита5.

2. Развивање на свеста за културното наследство
Се разбира дека за ефикасна заштита на културното наследство не е потребно да постои само свест, туку и соодветна стручна оспособеност, соодветна организирано. Сепак, цениме дека нормативните, материјално-техничките,
организационите и другите аспекти во заштитата на културното наследство
добиваат полн израз и квалитет, ако луѓето го прифатат културното наследство
како услов за нивниот духовен, национален и културен идентитет. Културното
наследство претставува вредност со примарно значење и интерес, па оттука на
ниту општество не му е сеедно каков став ќе гради поединецот кон културното
наследство и неговата заштитата. Заради тоа, на организиран начин општеството влијае врз изградувањето на тие ставови и не допушта таквиот однос во
целост да се гради спонтано, туку презема најразлични воспитно-образовни
мерки6.

2.1. Улога на семејството во формирањето на свеста
за културното наследство
Родителите и другите возрасни членови од потесното семејство, во вкупната содржина на воспитувањето, треба да го вградуваат и развиваат позитивниот однос кон културното наследство. Таквата улога на семејството не е ниту
туѓа, ниту наметната, а уште помалку апстрактна, бидејќи добар дел од семеј-
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ните односи и во материјалната и во духовната сфера се базираат врз наследството од претходните генерации – од таткото, дедото, прадедото и сл.
Семејството е најмалата заедница во општеството каде многу непосредно
и интензивно се изразени интергенерациските врски или поточно речено врските на сегашната генерација со своите претци.
Според законите на природата, сите луѓе се смртни, но според другите законитости, истовремено сите имаат можност, повеќе или помалку, да ја продолжат својата вечност во зависност од материјалното и духовното творештво
со кое ќе го задолжат семејството и пошироката заедница.
Семејното културно наследство, условно можеме да го класифицираме во
четири групи:
• прво, имот (куќа, земјиште и сл.);
• второ, реликвии (најразлични лични и семејни предмети, мебел, икони, слики, предмети за лична употреба, накит, книги, облека и делови
од облека и тн.);
• трето, духовно наследство (духовни вредности и принципи кои се пренесуваат од генерација на генерација како израз на специфичниот духовен амбиент во семејството); и
• четврто, семејни и верски празници, обичаи и други традиционални
односи во општеството кои се израз на пошироката национална и верска култура.
Овие вредности исполнуваат многу значаен дел од содржината на вкупните односи во семејството. За и околу нив се одвиваат многу длабоки емотивни,
верски и други односи во семејството низ кои се изразуваат духовните врски
помеѓу членовите на семејството во поглед на културното наследство.
1) Во нашето (македонското) семејство, односот кон наследениот имот
(куќа, земјиште или друга материјална вредност) во многу нешта се разликуваат од односот кон истите вредности стекнати на друг начин. Вообичаено е наследените вредности од ваков вид да не се отуѓуваат од семејството,
барем не со таква леснотија како што тоа се прави со другите добра со кои
располага семејството. Дури и тогаш кога наследениот имот се оттуѓува од
семејството (најчесто заради крајно неповолни економски и егзистенцијални
причини) тие вредности и натаму остануваат како дел од спомените и сеќавањата на најзначајните моменти од материјалната и духовната историја на
семејството.
2) Од генерација на генерација, во семејството се пренесуваат, чуваат и
посебно се вреднуваат реликтите – мебел и делови од мебел, носии, облека,
слики, икони, стари книги, накит, верски и други предмети за лична и заедничка употреба. Во чинот на пренесувањето – наследувањето на вакивите добра
од една на друга генерација, се открива силна духовна енергија која го поврзува семејството со своите корени. Мајката својот накит или накитот што го
наследила од баба и прабаба не го остава во наследство на било која ќерка или
снаа, туку на најубавата, најчесната и најдоблесната. Пушката, сабјата и другите
предмети кои симболизираат храброст, правичност и други позитивни човеко-
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ви особини, не ги наследува било кој член на семејството туку оној кој се одликува и кој има најголема моќ да ги развива тие вредности во семејството. Во
таа смисла, добиеното наследство не се вреднува само низ класичните мерила
за материјалните вредности, туку како чин кој најсуптилно ја изразува интергенерациската поврзаност.
Овие реликтни предмети независно од нивната материјална вредност имаат посебно духовно значење за семејството, а особено за личниот наследник во
семејството. Да се биде наследник на реликт од татко, дедо или прадедо значи
да се добие нивното признание и доверба. Но, тоа истовремено претставува и
морална обврска на наследникот за негување и оживотворување на духовните
вредности и пораки врзани за наследениот предмет.
3) Мудроста, знаењето, искуствата, вештините и други духовни принципи
градени низ повеќегенерацискиот развој на семејството, исто така се вградуваат во секојдневните сложени и сестрани комуникации. Многу често, а особено
кога семејството или член од семејството се наоѓа пред тешки и неразрешливи
проблеми од современата природа, се повикува на мудроста и искуството создавано и негувано кај најстарите членови од семејната лоза.
Се разбира, не за да се реставрираат некои стари вредности кои се непримерени во современото општество, туку, врз основа на искуството и духовните
принципи од создавани во историјата на семејството, да се откријат општоважечките вредности кои можат да го водат семејството во иднината.
4) Верските, семејните и другите празници, исто така ја изразуваат традиционалната димензија на односите во семејството. Тие, во прв ред, овозможуваат збогатување, хуманизирање и сплотување на семејството, но и развивање
на чувството за сопственото религиозно, национално и културно минато воопшто.
Во нормално семејство, со правилно насочена воспитно-образовна функција детето, уште во кругот на семејството, ќе сфати дека наследените вредности имаат повеќе духовна отколку материјална содржина и вредност. Така,
најмладите членови во семејството ќе разберат дека наследените вредности не
можат да се изразуваат низ класичните мерила за нивно вреднување. Вредноста на наследената лула е поголема од било која модерна лула па макар и да е
изработена од злато; наследениот накит е повреден од било кој современ накит,
и тн.
Насочувањето на детето кон наследените вредности во семејството и односите кои се развиваат во тој поглед, претставува извонредна основа за правилно вредносно ориентирање.
Инспирирано од самата вредност на културното наследство во семејството
и односите кои се создаваат околу него, и потпомогнато и насочено од родителите и постарите членови во семејството, детето уште во крајот на првата и
почетокот на втората деценија на својот развој ќе создаде првични основи за
градење на позитивни ставови кон вредностите од минатото, кои натаму ќе се
продлабочуваат низ основното, средното и високото образование.
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2.2. Улога на воспитно-образовните институции во формирањето
на свеста за заштита на културното наследство
Воспитно-образовната функција во поглед на заштитата на културното наследство во најголема мерка има превентивно значење, се развива сознанието
кај членовите на општеството за културно-историските вредности и нивното
значење за индивидуалниот и општествениот развој, за начините на кои се
врши загрозување, како и за облиците на општественото и индивидуалното
ангажирање на членовите на општествената заедница за попречување и сузбивање на криминализацијата на односите кон културното наследство.
Со системот на образование и воспитание треба да се развива свест кај
младата генерација и пошироко кај граѓаните за потребата од нивно организирано и активно учество во заштитата на културното наследство. За таа цел во
сите степени на образование, основно, средно и високо, треба да се вградуваат
содржини и прашања од областа на културното наследство, кои ќе овозможат
младата генерација да се оспособува и подготвува за правилно однесување кон
културното наследство. На младите треба да им се даде можност да го сфатат
културното наследство и неговото значење, и врз тие основи организирано, одговорно и со почит да се однесуваат кон наследените добра.
Ако тргнеме од фактот дека воспитно-образовните институции имаат
многу значајна улога во градењето на личниот и општествениот однос кон културното наследство, тогаш неминовно се исправаме пред прашањата:
а) колку, на кој начин и низ кои воспитно-образовни форми и наставни
содржини овие институции помагаат во градењето правилен однос кон културното наследство;
б) во која мера и квалитет се застапени воспитно-образовните содржини за културното наследство и неговото значење за развојот на индивидуата
и општеството, особено за развојот на националниот идентитет и култура, за
загрозеноста и потребата од негова заштита;
в) каква е соработката на воспитно-образовните институции со музејските и другите институции од областа на културата во реализирањето на вкупните воспитно-образовни содржини;
г) во која мера културното наследство е содржина на вонучилишните активности;
д) колку наставниот кадар е оспособен и има услови за правилно практикување на воспитно-образовниот процес преку наставните содржини и другите форми на образование и воспитување;
ѓ) колку музејските и другите културни институции се кадровски и просторно подготвени за нивно активно вклучување воспитно-образовниот процес итн.
Првичните согледувања добиени врз основа на увидот во наставните програми, како и врз одредени емпириски истражувања, укажуваат дека улогата
на воспитно-образовните институции во заштитата на културното наследство
не е на потребното и очекуваното рамниште, дека не се искористени објективните едукативни можности за негово адекватно презентирање пред учениците
и студентите.
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Во таа насока, може да се забележи дека:
а) во рамките на општиот образовен систем не се доволно застапени
содржини од областа на културното наследство;
б) во воспитно образовниот процес, културното наследство најчесто се
третира како пасивна вредност, како збир на настани, творби и појави сместени во меѓите на минатото, а не како вредности кои се активни извори на нашиот национален идентитет и култура и значајна одредница за сегашноста и
иднината;
в) културното наследство пред учениците и студентите, најчесто се презентира преку наставните содржини, а помалку низ начини и форми кои овозможуваат жива и непосредна комуникација, како што се образовните и рекреативните посети на музеи, на културно-историски места, на верски објекти со
богато историско наследство;
г) воннаставните активности врзани со културното наследство се занемарливи, иако постојат реални можности и интереси7.

2.3. Улога на средствата за јавно информирање во формирањето
на свеста за културно наследство
Печатот, радиото, телевизијата и другите глобални средства за јавно информирање и комуницирање, исто така имаат значајна улога во градењето на
свеста за заштитата на културното наследство. Секој граѓанин има право да
биде точно и навремено информиран за актуелните состојби во сферата на
културното наследство – состојбите и појави кои се однесуваат на загрозувањето, состојбите во заштитата во културното наследство (преземените мерки, постигнатите резултати) и други актуелни прашања од областа на истражувањето, презентирањето на културното наследство итн.
Информирањето за загрозувањето на културното наследство, постигнатите резултати, успеси како и слабости во остварувањето на заштитата и други
актуелни состојби, овозможува формирање на свест која одговара на конкретните општествени состојби во поглед на културното наследство и неговата
заштита. Секој граѓанин, кој добива правовремена и точна информација има
можност сам да формира свој став за објективните потреби за негов активен
однос во заштитата на културното наследство.
Информациите што ги даваат средствата за масовно комуницирање треба
да бидат одмерени и соодветни на реалните состојби во културното наследство.
Тие не треба ниту да го оттргнуваат човекот од актуелноста од проблемите,
ниту да бидат предимензионирани со доза на сензационалност и непотребна
алармантност. Луѓето треба да добиваат информации кои значат известување,
а истовремено ги мотивираат за активен однос.
Средствата за информирање, покрај својата улога како реални извори на
информации за состојбите за културното наследство, треба да развиваат и воспитно-образовна функција бидејќи допираат и влијаат врз голем број членови
на општествената заедница.
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2.4. Улога на другите фактори за развивање на свеста
за културното наследство
Во развивањето на свеста за културното наследство и неговата заштита,
значајна улога имаат и некои други фактори како што се: науката, државните
институции, туристичките и другите специјализирани институции чија дејност е поврзана со културното наследство, невладините асоцијации, политичните партии, верските заедници и другите фактори.
Сите наведени субјекти од различен аспект – со различни начини и средства придонесуваат кон развивањето на свеста за културното наследство.
Без потпирање врз научните сознанија, заштитата на културното наследство ќе западне во практицизам, т. е., заштитните активности и вкупната организираност на заштитата нема да соодветствува на вистинските потреби.
Државните институции со донесувањето на правната регулатива и определувањето на носителите на заштитата на културното наследство, како и нивните права, должности и одговорности, влијаат во развивањето на правната свест
кај граѓаните за заштита на културното наследство. На тој начин, државата ја
определува законската рамка, со која ги насочува граѓаните и другите субјекти
на нужните односи (права, обврски и одговорности) кон заштитата на културното наследство. Постоењето на правната рамка, истовремено претставува основа за развивање на заштитните активности на пошиорок општествен план.
На невладините асоцијации како облик на слободно здружување, им стојат
на располагање неограничени форми и иницијативи за поддржување на заштитните активности во општеството, а посебно за промовирање на улогата на
населението и развивањето на свеста за заштитата на културното наследство.
Туристичката дејност е недделива од културното наследство, но и заштитата на културното наследство е невозможна и нецелосна без непосредно
учество на туристичките институции. Покрај непосредните инвестициони и
други зафати со кои се овозможува активно вклучување на културното наследство во современите економски и други процеси со кои се создаваат услови за
негово зачувување врз основа на пазарни интереси, туристичката дејност има
огромно значење за афирмацијата и презентацијата на културното наследство
пред домашната и меѓународната јавност, односно за ширењето на сознанието
и свеста за културното наследство.
Кај нас не е случај, но сепак ќе напоменеме дека во средини богати со културно наследство, како што е впрочем и Република Македонија, политичките
партии неможат, а да немаат свое влијание во афирмирањето и развивањето на
свеста за културното наследство. Во таа смисла, културното наследство треба
да најде значајно место во програмите на политичките партии, но не како вредност што ќе ги поларизира односите, туку како јадро околу кое ќе се развиваат
позитивни процеси значајни за националниот идентитет и култура, за науката,
економијата – туризмот и други сфери во општеството.
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Заклучок
1. Секоја култура ја сочинуваат два битни елементи: културно наследство
или традиција и ново творештво или иновација.
2. Низ културното наследство како содржина на културата, на најубав,
оригинален начин се изразува културната посебност на заедницата, интергенерацискиот континуитет и историските процеси низ кои минувало и се развивало општественото живеење.
3. Секаков облик на загрозувањето на културното наследство може да пеставува ненадоместлива загуба и трајно осиромашување на колективната меморија за културните дострели и специфичности во минатото
4. Современиот на; ин на живеење, оптоварен со трката по профит и материјално живеење дополнително го загрозува општествениот однос кон културното наследство и неговата заштита. Токму затоа има потреба да се креираат
пореспективни системи за заштита на културното наследство кои ќе овозможат поголемо учество на индивидуата институциите во заштитните активност.
Основен услов за воспоставување на така посакуваните односи во заштитата е
да се развива висока свест за општествената вредност и значење на културното
наследство. Свеста пак не може ниту да се купува, ниту да се продава туку само
да се стекнува низ сложениот процес на социјализација во кој семејството, воспитно-образовните институции, медиумите и другите агенси имааи клу; на
улога во градењето на посакуваниот став и однос на индивидуата и општеството кон културното наследство8.
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