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ПРОУЧВАНЕ НА РОЛЯТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ 

И НЕФОРМАЛНИТЕ ОБЕДИНЕНИЯ 

НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕМИГРАНТИ ЗА КОНСТРУИРАНЕ, 

ОПАЗВАНЕ И УПОТРЕБА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

В ПРИЕМНОТО ОБЩЕСТВО И В РОДИНАТА 

 

Владимир Пенчев 

 

I. Формулиране на понятийната база 

1. Институции на българските емигранти 

А. Общностни институции – дружества, сдружения, съюзи, организации, асоциации, клубове, центрове, 

фондации и пр. – разнообразието е изключително голямо и зависи както от 

историческото развитие и конкертните обстоятелства, така и от целите, намеренията, 

възможностите на съответната общност. 

Б. Културни институции – центрове, клубове, библиотеки, читалища, музеи – най-често съвпадат, 

но има и доста обособени и различни от горните. 

В. Образователни институции – училища, детски градини, школи, центрове – често съвпадат с Б 

(а и с А); на места, за да се открие училище, задължително трябва да бъде 

регистрирано сдружение. 

Г. Певчески и танцови групи, хорове, ансамбли и пр. – тук се имат предвид сдруженията на 

изпълнители и любители на класическа и модерна музика, вкл. чалга, макар да е 

относително, тъй като по принцип репертоарът може да бъде много широк и да 

включва всичко 

Д. Фолклорни състави – тук се имат предвид афишираните и емблематични формации, 

самоформулиращи се като носители и съхранители на културното наследство. 

Е. Младежки институции – студентски дружества, общества, асоциации и пр., младежки клубове и 

организации – на места те дублират А, Б, Г, Д, но по-често са студентски – за 

взаимопомощ, легитимиране, организиране на свободното време, но и за осигуряване 

на работа и т.н. 
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Ж. Спортни организации – могат да бъдат подразделения на дружествата (вкл. неформални), 

но могат да бъдат и самостоятелни единици. 

З. Емигрантски медии – ТВ, радиа, сайтове, печатни медии и пр. – освен че играят ролята на 

съхранители, пазители и медиатори по отношение на културното наследство, често 

самите те изпълняват функциите на институции на общността. 

И. Емигрантски църковни общини, енориаршески общности и др. – и тук има разнообразие, 

понякога и дублиране, но като цяло са един от най-значимите елементи в системата. 

 

2. Неформални емигрантски обединения 

А. Могат да дублират А-З по една или друга причина – нежелание за официална 

ангажираност, скандали, особености на местното законодателство и пр. 

Б. Могат да бъдат неформални подразделения на официалните дружества с културна, спортна 

или друга ориентация. 

В. Могат да бъдат самостоятелни единици с цел извършване на някакви дейности (напр. 

бизнес мрежи), забавления, организиране на свободното време и пр. 

 

3. Организации за приятелство с България и българите 

Става дума за организации, инициатори и основни двигатели в които са чужденци, 

свързани по един или друг начин (професионално, семейно, емоционално и пр.) с 

България. От една страна това не са мигрантски институции, от друга обаче често техни 

членове са представители на мигрантската общност. Инициативите на подобни сдружения 

често дублират като цел и характер иницативите на А и Б. 

Аз лично съм раздвоен, но като цяло по-скоро смятам, че трябва да се изключат от обсега 

на изследванията ни. Единствено в ситуация, в която подобна институции е единствената, 

може да й се обърне внимание. 

 

4. Държавни институции в чужбина – посолства, културни 

институти/центрове, училища и др. 

Тук въпросът е сложен. От една страна те не са мигрантски институции, но от друга: 1. 

провеждат държавна политика, вкл. и по отношение съхранението и запазването на 
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културното наследство; 2. изпълняват функциите на медиатори, съорганизатори, спонсори 

и т.н. на инициативите на мигрантските организации; 3. понякога самите те са инициатори 

в това отношение. По презумпция в техните помещения „могат да се провеждат 

конференции, ателиета, школи, изложби-конкурси, изложби-базари, представящи 

художественото и народното творчество на млади и възрастни българи; да се представят 

оперни, литературни и хореографски концертни програми, организирани на различни 

знаменателни дати в българския календар, в които участват български солисти, групи, 

хорове; прожектират се художествени, исторически и документални български филми... 

може да се провеждат музикални и художествени конкурси, в които да участват и детски и 

младежки танцово-хореографични ансамбли, солисти, вокални и инструментални групи, и 

други формации, изпълняващи творби от национално-фолклорен, съвременно-естраден 

или друг жанров вид…“ 

Аз лично смятам, че в процеса на нашата работа трябва да имаме и тях предвид, т.е. да не 

ги изключваме априорно, макар на места те да са пасивни не само по отношение на 

нашата проблематика. 

 

5. Конструиране, опазване и употреба на културно наследство в емиграция 

А. Културното наследство: 

- Културното наследство е сред приоритетите в политиката на ЮНЕСКО и 

европейските политики (Регламенти на ЕК) ; 

- Културното наследство все повече се обвързва с повишаване на отговорностите на 

държавните политики за неговото опазване, съхраняване и използване като ресурс за 

устойчиво развитие; 

-  Културното наследство запазва и поддържа културното многообразие на Европа и е 

маркер за открояване на идентичността. 

- Културното наследство е един от основополагащите жалони за съхраняване и 

разгръщане на идентичността на мигрантските общности. 

- Рамковата конвенция на Съвета на Европа за значението на културното 

наследство за обществото определя „културно наследство” като „група от ресурси, 

наследени от миналото, които хората идентифицират, независимо от собствеността 
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върху тях, като отражение или израз на техните постоянно развиващи се ценности, 

вярвания, знания и традиции. То включва всички аспекти на културната среда, 

получени в резултат на взаимодействието между хора и места в течение на времето”.  

- Съгласно Закона за културното наследство (ЗКН – 2009 г., с изм.), културното 

наследство 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 стойност“ (чл. 2, ал. 1). 

- Обектите на културното наследство са определени в чл. 6 от ЗКН. Недвижимо културно 

наследство са културни ценности, които са трайно закрепени към земята, 

включително под водата, както и прилежащата им среда (чл. 9). Движимо културно 

наследство са всички останали културни ценности (чл. 10). Културна ценност е 

нематериално или материално свидетелство за човешко присъствие и дейност, 

природна даденост или феномен, което е от значение за индивида, общността или 

обществото и има научна или културна стойност (чл. 7, ал. 1).  

Б. Опазването на културното наследство е системен процес на издирване, изучаване, 

идентификация, документиране, регистрация, консервация, реставрация и адаптация 

(ЗКН, чл. 8, ал. 1). Закрилата на културното наследство е система от мерки за осигуряване 

опазването му в интерес на обществото (ЗКН, чл. 8, ал. 2). 

В. Към момента българското законодателство не дава достатъчно ясна и общоприемлива 

дефиниция за понятието нематериално културно наследство и не му предоставя 

специална пряка закрила.  

- Практика в неговото опазване е прилагането на принципите на обичайното, неписано 

право, че нематериалното наследство е обществено достъпно и всеки член на 

обществото има правото да го практикува и използва, не само за лични нужди, но и с 

комерсиална цел. Така на културния пазар нематериалното наследство е представено в 

множество изразни форми с доминиращо комерсиален характер. 

- ЮНЕСКО приема нематериалното наследство в системата на интелектуална 

собственост, като го нарича „традиционни знания” и го позиционира в подсистема, 

наречена „нови обекти”. Традиционните знания включват знанията, уменията и опита, 

практикувани и предавани по традиция в областите на фолклора и генетичните 

ресурси. В първата област това са: вербалните, музикалните и жестомимичните 
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традиции, наричани фолклор, както и техният материален израз, представен през 

произведенията на народните художествени занаяти като народни носии, народни 

инструменти, традиционни накити и занаятчийски произведения. В генетичните 

ресурси това са: народната медицина и методи за лечение (билколечение), както и 

традиционните методи за производство на генетични продукти (българското кисело 

мляко, например).  

Г. Употреби на културното наследство 

По принцип биват политически, идеологически, комерсиални и т.н., но в кокретния 

случай съществени за нас и предмет на изследването са предимно онези употреби, които 

са програмирани и изиграват роля за съхраняването, поддържането и развитието на 

етничната идентичност и на отделните индивиди, и на мигрантските общности като цяло. 

 

II. Предмет на изследването 

Изследването е насочено към установявяне на конкретните практики и политики на 

българските мигрантски институции в чужбина за конструиране, опазване и употреби на 

българското културно наследство, разбирано и като наследство на българската нация, и 

като наследство на конкретната мигрантска общност. В проекта изрично е посочено, че „в 

резултат на културните политики (институционални или неформални) на мигрантската 

общност се конструира културно наследство, основаващо се на няколко основни 

парадигми: националната културна политика на изпращащата страна в периода на 

заминаване; политиката на изпращащата страна по отношение на нейните емигранти; 

политиката на приемното общество (европейски или националистически тенденции; 

финансиращи програми); лични творчески представи и компетенции (самодейци, творци, 

учени, общественици в миграция).  

В тази ситуация наличните (обикновено осъществени от държавата-родина) и 

формираните от самите мигрантски общности форми на консолидация 

(институционални, неформални или пространствени) са специализирани точно във 

връзка с конкретни елементи на наследството: език, религия, история, фолклор, изкуство, 

персоналия и пр. Тази специализация едновременно включва институциите, 

организациите, сдружаванията в социални, бизнес или политически мрежи, но и е 

причината за диференцирането на отделни ядра, привличащи и консолидиращи 
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обособени или припокриващи се групи (общности) от емигранти (не задължително само 

от една националност, а много често и местни граждани)“. От гледна точка на казаното би 

трябвало да се фокусираме върху разнообразните институционални форми, а не само 

върху дружествата, училищата и църковните общини. 

 

III. Технология на проучването 

Би трябвало в случая да се използва целият наличен инструментариум – и като 

изследователски ресурс, и като техника, с оглед изпълнението на изследователските 

задачи.  

На първо място, поне в моите представи, трябва да се покрие цялата палитра от 

институционални форми на българското присъствие в чужбина и чрез наблюдения, 

интервюта, анкети, материални и дигитални свидетелства, аудио, видео и 

фотодокументиране да се регистрира конкретната им дейност и резултатите от нея. 

Наясно съм, че е абсурдно да проучим стотиците (често воюващи помежду си) български 

организации, но въпреки това мисля, че трябва да се насочим поне към обособените по-

горе категории, за да се създаде една що-годе обективна представа за нещата. 

На второ място мисля, че не трябва да се ограничаваме само с теренни записи, но е добре 

при възможност да се снабдяваме и с различни материали. Бихме могли да оформим 

архив на проекта, в който да ги събираме. 

И на трето място, с оглед финалната задача за подготовка на монография, е добре, след 

наблюденията и набирането на впечатления, периодично да се актуализират и евентуално 

променят подготвените предварително въпросници, анкети и др. 
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