
Ще говоря не като експерт, защото не съм такъв, а като човек, който пътува много в
България, виждал е много от културните забележителности тук. Ще говоря също така и като
обучаващ се културолог.  Много от темите, които ще спомена, сме обсъждали с моите колеги от
специалност „Културология“ в нашите упражнения и лекции.

Като турист аз съм взискателна.  Научих се да търся качествен туристически продукт.
Обичайно  посещавам  места  извън  масовия  туристически  поток,  места,  които  са  запазили
автентична култура и дух. Яйлата беше едно от тези места за мен. Със сигурност едно от най-
красивите  места  по  Българското  Черноморие.  Не  е  пресилено  да  кажа  за  себе  си,  че  със
строежа на крепостта за мен това място е унищожено и аз не бих се върнала на него. Същото
би се случило с друго мое любимо място – Небет тепе в Пловдив, където издигането на крепост
би унищожило неговата функция като едно от най-живите социални места в Пловдив, да не
говорим  че  би  премахнало  окончателно  шансовете  на  Пловдив  за  влизане  в  списъка  на
световното  културно  наследство  на  ЮНЕСКО,  шансове,  които  и  без  това  са  минимизирани
заради неавтентичните реставрации на някои от къщите в стария град. 

Като  турист  аз  търся  места,  направени  с  концепция,  туристически  продукт,  които  е
изготвен с участието на местното население. Против това съм аз и всеки друг турист да бъде
третиран като обект, да се подценявани неговата интелигентност и въображение. Не смятам, че
този подход стимулира интереса на туристите, не създава трайно отношение към посетените
забележителности. Нещо повече – тази политика наистина би довела до закърняване на тези
способности и нужди у хората.  

Като  културолог  съм  силно  притеснена  от  комерсиализирането  на  културата  и
културното наследство. Секторът култура получава по начало слабо финансиране в България.
Поради неразбиране на неговите специфики се пренебрегват добавената културна и социална
стойност  на  културните  продукти,  която  не  се  измерва  задължително  в  преки  финансови
печалби. В моменти на криза – не просто икономическа, а обществена, културата и културното
наследство биха могли да служат като основа, като капитал, за изграждане на една устойчива
идентичност. Превръщането на културното ни наследство в  постоянна атракция означава, че
ние  отчуждаваме  това  наследство  от  нас,  превръщаме  го  в  нещо  за  забавление,  показ  и
продан.   Бихме ли могли да се  идентифицираме с  подобно наследство и какви биха били
последиците от това? По време на тридневна теренна работа в Самоков и Цари Mали град от
разговори  с  хората  там  успях  да  извадя  за  себе  си  заключението,  че  местните  хора  не
възприемат  Цари  Mали  град  като  част  от  регионалната  си  идентичност.  Повечето  хора
споделяха , че нямат спомен за мястото преди да бъде построена крепостта. Тя не фигурира и в
туристическите карти на историческия музей в Самоков от 2010 година. Един от посетителите
припозна в античната крепост българска крепост за отбрана от османците, което е сигнал, че
крепостта не е ясно разпознаваема. Това или е проблем на представянето на обекта, или е
проблем в културата на туриста. Така или иначе, това подсказва за проблем на политиките в
културния туризъм. 

Една фраза на културния министър, станала известна през последните месеци, буди
притеснения у мен. „Смятам, че малко бутафория ще допринесе много за туризма. Иначе ще си
останем  с  по  три  реда  камъни  долу  на  земята“.  В  момента  няма  да  обсъждам  думата
бутафория,  която  предизвика  повечето  коментари.  Това,  което  ми  направи  по-голямо



впечатление е втората част от това изказване – че ще си останем с по три реда камъни долу на
земята. От това изказване аз разбирам, че трите реда камъни не са ценността сама по себе си,
че ценността е културният туризъм. Не смятам, че културното наследство трябва да служи на
културния  туризъм.  Напротив   -  културният  туризъм  трябва  да  служи  на  обществото.
Разглеждането  на  културното  наследство  не  като  духовно  достояние,  а  като  източник  за
доходи,  оправдава  нарушаването  на  оригинала.  Унищожаването  на  неговата  сложна
историческа стратификация създава условия за предубедено тълкуване, което реално води до
фалшифициране  на  паметника,  тъй  като  той  загубва  стойността  си  на  историческо
свидетелство.  Културното  наследство  наистина  представлява  мощен  ресурс,  но  когато  се
използва за едно устойчиво развитие, когато е с участието на местните общности. Насищането
на средата с еднотипни, застроени културни забележителности би довело до девалвация на
стойността и интереса към българското културно наследство. Липсата на самоиндентификация,
интерес и ангажираност на местното население към локалните културни забележителности би
довело да самоцелно поддържане на крепостите от страна на държавата – нещо, за което тя
видимо няма ресурс. Би ли било това смислено? 

Говорим много за това, че туристът иска да се забавлява.  Наистина, забавлението е
неизменна и неизбежна част от културната индустрия и културния туризъм. Но нека то бъде
ограничено в няколко атракциона и тематични паркове, които са ясно обозначени за тази цел,
а не да бъдат смесвани автентичност и атракция и това да бъде представяно като универсална
рецепта.

Не  е  допустимо  толкова  средства,  които  са  потенциал  за  развитие,  да  бъдат
инвестирани в еднотипни крепостни атракциони. Тези ресурси биха могли успешно да бъдат
вложени  в  научни  проучвания,  интелигентно  презентиране  чрез  различни  мултимедийни
визуализации, в образователни програми, качествена туристическа реклама и неинвазивен, и
все пак популярен, начин за представяне на културното наследство. Защо този ресурс не се
вложи в развитие на съществуващата музейна мрежа, запазването и предаването на живите
традиции? България е една от малкото държави в ЕС, в която има запазени живи традиции,
които реално могат да бъдат предадени на следващите поколения. За мен е нужно да вложим
повече  мисъл  в  цялата  туристическа  система  –  от  образованието,  през  представянето  на
туристическия продукт, до нагласата за посрещане на гостите. 

Както арх. Вадинска спомена, в чл. 11, ал. 3 на ЗКН е посочено, че трябва да се създаде
Национална стратегия за опазване на културното наследство. Изключително необходима ни е
една  интегрирана  стратегическа  политика,  а  не  дейност  на  парче.  Необходима  ни  е
координация  на  регионални  стратегии,  а  не  съревнование  между  еднотипни  културни
атракции, които при това се рекламират винаги като „уникални“. Наистина ли грандоманските
проекти са успешният културен, икономически и политически модел?

Липсва  ни  и  ни  е  необходимо  инвестиране  в  проучване  на  нагласите,  в  оценка  на
въздействието  на  туристическия  продукт.  Необходимо  е  когато  този  мониторинг  покаже
грешки при планирането или изпълнението, те да бъдат признати, анализирани и да се търсят
подходящи решения на проблемите заедно с местната и професионалната общност. Само така
би могло да има устойчиво развитие. 


