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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Актуалност на изследваната проблематика 

В съвременното общество информацията е ресурс, чиято значимост нерядко надхвърля 

значимостта на финансовите ресурси. Наличието и достъпността до актуална и 

релевантна информация в много случаи се оказва по-важно от възможностите за достъп 

до финансови ресурси. Необходимостта от навременна информация става особено 

належаща във връзка с все по-бързо протичащите промени във всички обществени 

сфери. Това е валидно както за частния, така и за публичния сектор, който нерядко 

изпитва затруднения при формирането на политики, които да отговарят на 

бързопроменящите се тенденции и явления в практиката. Информационното 

осигуряване на политиките дава възможност за изготвянето на анализи и прогнози, 

които от своя страна са ресурс за изграждането на дългосрочни стратегии и програми за 

развитие във всички сектори. 

 

Информационното осигуряване на политиките за култура обхваща  механизмите за 

генериране, съхраняване, обработка, анализ и предоставяне на периодично обновяеми 

данни (количествени и качествени), за осъществяване на специализирани изследвания 

по теми и проблеми, релевантни спрямо актуалната културно-политическа ситуация, 

както и институциите, ангажирани с тези дейности.  

 

Изборът на тази тема се мотивира от все по-нарастващото значение на аргументираните 

политики
1
. Между целите на първата по рода си Европейска програма за култура в 

глобализиращия се свят е именно подкрепата за разработване на аргументирани 

политики. Съгласно програмата разработването на такъв тип политики “включва обмен 

на налична информация, разглеждане на казуси, сътрудничество в методологиите за 

оценяване и анализ на въздействието. То обаче изисква и преразглеждане, и когато е 

необходимо, подобряване на националната статистическа информация и осигуряване на 

по-добра съпоставимост на националните статистически данни, съгласувано с 

ЕВРОСТАТ.”
2
 Този приоритет е не случайно избран, тъй като стремежът за създаване 

на общи регулативни механизми за различни аспекти на културните политики на 

европейско ниво (особено що се отнася до връзките между култура и икономика), 

                                                 
1 evidence-based policy 
2 http://sic.mfa.government.bg/images/content/1167/com_2007_242_bg_acte_f.pdf, стр.15, последно достъпен на 

10.06.2013 

http://sic.mfa.government.bg/images/content/1167/com_2007_242_bg_acte_f.pdf
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неизбежно минава през изграждането на солидна информационна база за провежданите 

политики на национално ниво. От друга страна става ясно, че след като този приоритет 

стои на дневен ред, очевидно провежданите до този момент изследователски и 

оценъчни културно-политически програми не са постигнали напълно своята цел. 

   

На национално ниво Европейската програма за култура в глобализиращия се свят 

доведе до разширяване на публикуваните от НСИ изследвания, свързани с културата, 

както и до включване на България в последния издаден от Евростат справочник 

“Cultural statistics”, издание от 2011г.
3
 Независимо от това обаче, на национално ниво 

провеждането на аргументирани политики представлява значим проблем, тъй като 

връзките между Министерство на културата и Националния статистически институт са 

прекъснати, а институционална инфраструктура, осигуряваща информационно 

политиките за култура, на практика не съществува.  Това води до редица проблеми, 

преди всичко свързани с (не)възможността и условията за изработване на национална 

стратегия за развитие на културата в България. 

 

Цели и задачи на изследването 

Настоящата работа си поставя за цел да:  

 изследва актуалното състояние на институциите и механизмите за 

информационно осигуряване на политиките за култура в България; 

 направи историческа реконструкция на съществувалите в миналото механизми и 

институции; 

 анализира на съществуващите на запад практики по информационно 

осигуряване; 

 предложи един възможен модел за оптимизиране на информационното 

осигуряване на политиките за култура в България. 

 

Обектната област на изследването обхваща информационната и научно-

изследователската база за провеждане на политики в сферата на културата на 

национално и наднационално ниво в периода от 70-те години до днес. Това поле 

включва процеса на производство, обмен и потребление на количествени и качествени 

данни, анализи и изследвания, както и институционализацията на този процес. Тук 

                                                 
3 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-32-10-374/EN/KS-32-10-374-EN.PDF, последно достъпен на 

10.06.2013 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-32-10-374/EN/KS-32-10-374-EN.PDF
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влизат от една страна институциите, ангажирани с формиране и прилагане на политики 

за култура на национално и наднационално ниво, от друга страна институциите 

осигуряващи информация за ефективното осъществяване на тези политики, и от трета 

страна връзките между тези институции, позволяващи протичането на информационни 

потоци между различни звена в системата.  

 

В така очертаната обектна област предмет на изследването са измененията, настъпили в 

системата, осигуряваща информационно българските национални политики за култура 

в периода на преход: включените в нея институции, тяхната продукция, процеса на 

разпад на връзките и взаимоотношенията между тях, причините и последствията от 

този процес. Тези процеси са разгледани в контекста на международните усилия по 

изграждането на система за информиране на културните политики на национално и 

наднационално ниво, намерили израз в програмите на ЮНЕСКО, Съвета на Европа 

(СЕ) и Европейската комисия (ЕК).  

 

Тази широка рамка дава възможност от една страна за прогнозиране на развитието на 

информационната база, а от друга страна за проектиране на възможна функционираща 

и ефективна система за научно-информационно осигуряване на националните културни 

политики в България 

 

Хронологически рамки на изследването 

Основен фокус на изследването са процесите, настъпили в системата за 

информационно осигуряване на националните политики за култура в България в 

периода след 1989г. Изборът на отправна точка на изследването през 70-те години е 

мотивиран от 2 основни причини:  

1. Това е периодът, когато социалистическата система за научно-информационно 

осигуряване достига своята връхна точка – под управлението на Комитета за изкуство и 

култура се установяват ключови научно-изследователски функции и институции като 

Научноизследователски институт по културата, Научен институт по материално-

техническата база на културата, Национален институт “Културно наследство” и др. 

След 70-те години започват бавни процеси на разпадане на връзките в системата. За 

проследяването на тези процеси е направена частична реконструкция на 
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инфраструктурата и информационните канали от периода на тяхното най-ефективно 

функциониране. 

2. 70-те години са периода, в който започват целенасочените усилия на ЮНЕСКО в 

полето на изследванията на националните културните политики, систематизирани в 

публикацията на поредицата “Изследвания и документи върху културните политики”. 

Тази поредица документира съществуващите културни политики в около 60 държави, 

между които и България (първият доклад за националната културна политика датира от 

1971г.). От друга страна това е и периода, когато е изработена концепцията за 

съгласуване на системите за културна статистика в страните-членки, която 

изкристализира в публикуваната през 1986г. първа по рода си Рамка за културната 

статистика на ЮНЕСКО. 

 

Избраната перспектива на разглеждане на националната знаниева база за разработване 

и прилагане на културни политики през призмата на международни и наднационални 

изследователски програми  е предопределена от две групи фактори: 

Първата група фактори са свързани със състоянието на системата за научно-

информационно осигуряване на националните културни политики в България. 

Доколкото в периода след 90-та година липсва ясен модел за реформи в тази системата 

и нейната институционална инфраструктура, този период се характеризира с 

фрагментаризирането й и частичния й разпад от една страна (процес започнал доста 

преди началото на прехода), а от друга с централизирането на всички функции по 

информиране на културната политика в самото Министерство на културата. Връзките с 

НСИ са до голяма степен прекъснати, през 2000г. е закрит Института по културознание, 

съвсем фрагментарни са връзките с университетските звена и НПО, които имат 

капацитета да осъществяват изследвания в тази сфера. 

 

Множество процеси, явления и тенденции в съвременната култура остават извън 

полезрението както на Министерство на културата, така и на останалите агенти, които 

работят в това поле. Въпреки всичко това България активно участва във всички 

международни програми за сравнителни изследвания и съпоставки на културни 

политики или елементи от тях. Доколкото съществува някакво натрупано знание в 

областта на културните политики в годините на прехода, то е изградено на базата на 
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тези международни програми и служи преди всичко за техните цели, и само отчасти за 

целите на националните политики за култура. 

 

Втората група фактори е свързана с активизиране в последните години на усилията на 

редица европейски и международни институции в сферата на културно-политическите 

изследвания, свързани с проблематичната идея за провеждане на политики за култура 

на европейско ниво. Тези изследвания са насочени с различен успех главно към 

установяване на съпоставимост между статистическите данни и на единни критерии и 

методологии за анализ в различните страни. Такива усилия се забелязват в редица 

програми на СЕ и ЕК, както и в приетата през 2007г. от Европейската комисия първа по 

рода си Европейска програма за културата в глобализиращия се свят. 

 

Основен проблем на изследването са формите и механизмите, по които се осъществяват 

връзки между изследвания и политики в областта на културата, които именно 

позволяват (или не позволяват) протичането на културно-информационен процес: от 

генерирането на данни, през интерпретацията и анализирането им, въвеждането им като 

аргументи в политическия процес до вземането на информирани културно-политически 

решения. 

 

 

Методи 

Основните използвани методи в работата са документално изследване въз основа на 

политически документи, стратегии и програми, архивно изследване върху фондовете на 

Министерство на културата, Института по културознание и Информационно-

изчислителния център по културата, както и проектиране на възможна система за 

информационно осигуряване на актуалните политики за култура в България. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСРЕТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Уводът изяснява актуалността на изследвания проблем за информационното 

осигуряване на политиките за култура, представя обектната област, поставя 

хронологични граници, цели и задачи на изследването, и включва контекст и мотиви за 

избор на изследваната тематика.  

 

Първа глава «Информационно осигуряване на политиките за култура в България – 

актуално състояние и контекст” въвежда в тематиката на изследването като очертава  

общите тенденции в полето на политиките за култура, които подчертават още повече 

необходимостта от генерирането на информация и осъществяването на изследвания: 

оттеглянето на държавите от пряко управление в сферата на изкуствата и отделянето им 

“на една ръка”; принципът на децентрализация извеждащ на преден план 

необходимостта от генериране на съпоставими данни между отделните сфери (видовете 

изкуства и културно-историческо наследство) и нива на управление (местно, 

регионално, национално, международно); намаляващите обществени ресурси и въпроса 

за тяхното ефективно разходване, а от тук и проблема за изработването на критерии и 

индикатори за ефективност; все по-често заявяваната необходимост от провеждане на 

evidence-based policy, от тук и необходимостта от осигуряване на данни, информация, 

аргументи и доказателства в полза на ефективността от прилагането на една или друга 

програма. Конкретно в българската ситуация се обръща внимание върху новата 

практика на изготвяне на бюджети в сферата на културата, т.нар. бюджет в програмен 

формат, базиран на принципа на стратегическото планиране и включващ система за 

мониторинг и контрол на осъществяването на поставените цели. 

 

Същевременно се очертават и проблеми като липса на общосподелени дефиниции, 

общоприети методологии, критерии, индикатори и модели. Констатират се трудностите 

при опитите да се изведат отчетливи модели на информационно осигуряване, 

обвързани с конкретни типове политики за култура. Тези модели се разделят най-общо 

на “източен” и “западен”, като институциите и механизмите на информационното 

осигуряване в социалистическите и съответно в някои от пост-социалистическите 

страни са по-плътно интегрирани в системата за управление, докато при западните 

страни двете сфери притежават значителна степен на автономия. 
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Въвеждат се основните понятия основните понятия – “култура”, “политика”, “политики 

за култура”, “информационно осигуряване”. Понятието за “информационно 

осигуряване на политиките за култура” включва дейности по: 

 генериране, съхраняване, обработка, анализ и предоставяне на периодично 

обновяеми данни (количествени и качествени) 

 специализирани изследвания по теми и проблеми, релевантни спрямо актуалната 

културно-политическа ситуация, както и  

 институциите, ангажирани с тези дейности.  

 

Крайна цел на информационното осигуряване е да позволи да се вземат оптимални и 

максимално ефективни, адекватни на ситуацията политически решения. Това 

предполага процес на изработване на алтернативи за решение, оценка и избор между 

тях. Изработването на алтернативи и оценката им в голяма степен зависи от наличната 

и достъпна информация за дадената област.  

 

Информационното осигуряване има съществено значение за няколко управленски 

функции на национално ниво, т.е. функции на политиката: стратегическо планиране, 

оперативно планиране, мониторинг и контрол, отчитане и оценка. 

 

Част І.1. “Изследвания – политики: възможни взаимоотношения” разглежда 

проблема за това дали изобщо и в каква степен политическите решения се влияят от, 

или се базират върху систематизирана, надеждна и пълна информация и съответно – 

релевантни изследвания. Очертават се петте модела на утилизация на знанието, 

обобщени от Даян Стоун, които са разгледани и коментирани с оглед 

диагностицирането на състоянието и взаимоотношенията информация/изследвания – 

политики в България през последните три десетилетия.: “рационален модел”, “muddling 

through”, “утилитарна школа”, “политически парадигми” и “мрежови подходи”.  

 

Тези модели дават възможност и рамка за интерпретация на събитията и процесите, 

структурите и взаимоотношенията в рамките на системата за информационно и научно 

осигуряване на политиките за култура в България в периода на социализма, както и в 

последвалия го период. Те представляват също така и база за осмисляне на 

възможностите за възстановяване и реализация на изследователския потенциал и 

капацитет в сферата на културно-политическите изследвания. 
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Част І.2. “Взаимоотношения изследвания – политики в сферата на културата” 

обобщава тенденциите и посоките на развитие на международните изследвания, 

свързани с политиките за култура в последните години. Констатира се нарастването на 

интереса към международни изследвания в областта на културата, които да изведат 

съпоставими данни за политиките за култура в националните държави. Фактори, които 

съдействат за този процес са: 

● склонността към “национализъм” във вътрешните културни политики 

● Нарастваща глобална интеграция на културните практики  

●Нарастваща глобална интеграция на националните държави и възникване на 

транснационално управление 

● Недостиг на качествени вътрешни изследвания 

 

Проблемите в глобалните културно-политически изследвания са множество, като са 

свързани с трудности при дефинирането на полето, постигането на кохерентна 

терминология, изграждането на методологии; Два основни проблема са разгледани с 

особено внимание: 

1. Несъответствие между изследванията и процеса на вземане на решения. Примери 

за такова несъответствие са: 

Примери за такова несъответствие са:  

● свръхпродукция на данни за културата и липсваща продукция на значими 

политически релевантни индикатори и статистика; 

● слаб академичен интерес към проблемите на културните политики, дължащ се на 

нисък престиж на проблематиката;  

● несъответствие между тясно фокусираните академични изследвания и 

мултидисциплинарните нужди на културните политики;  

● липса на общ език или “общ начин на разсъждение”; 

● различия между “изследователската логика” и “политико-административната логика” 

2. Недостатъчен достъп и ориентация в културно-политическите информационни 

ресурси. Голяма част от културно-политическата литература може да се опише с 

термина “сива литература”: значително количество доклади се произвеждат и поръчват 

от различни организации “за вътрешна употреба”, с ограничени тиражи, несъпоставими 

формати, и несигурно разпространение. 
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Като решение на тези проблеми множество изследователи предлагат възприемането на 

мрежовия подход. От друга страна се коментират ограничените възможности на 

мрежите като средство за решение на проблемите, описани по-горе. 

 

Част І.3. “Актуално състояние на информационното осигуряване на политиките за 

култура в България” въвежда системния подход при разглеждането на информационното 

осигуряване на политиките за култура. Определят се основните функции на системата за 

информационно осигуряване на политиките за култура:  

 Осигуряване на количествени и качествени данни, научни изследвания, 

аналитични, експертни и прогностични материали, покриващи полето на 

културата; 

 Подпомагане на процеса на планиране и вземане на информирани и адекватни 

управленски решения;  

 Осигуряване на прозрачност и отчетност при осъществяването на политиките и 

програмите в този сектор;  

 Осигуряване на свободно протичане на информацията до всички участници. 

 

Бенефициенти на такава система са преди всичко политически фигури на централно и 

местно ниво, вземащи решения в културата; култур-администратори и култур-

мениджъри; представители на културните индустрии; журналисти; представители на 

неправителствен и частен сектор в изкуствата и културата; изследователи на културата; 

организации, вкл. чуждестранни, предоставящи грантове за култура в България, както и 

представители на кандидатстващите организации; бизнеса, осигуряващ спонсорство за 

култура и др. 

 

Системата за информационно осигуряване на политиките за култура има три основни 

компонента: 

 Корпус от статистически и количествени данни 

 Корпус от интерпретации и изследвания по специфични теми 

 Корпус документални материали – изграждането и поддържането на публичен 

архив  
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Основни конституенти в информационната система са култур-политиците, култур-

администраторите, изследователите на културата, институциите, отговорни за 

поддържането на документацията в достъпен вид и тези, ангажирани в 

идентификацията и генерирането на количествени и статистически данни. 

 

Особено значение се обръща на взаимоотношенията между тях, които трябва да 

осигуряват безпроблемно протичане на процес, който има няколко стъпки: започва от 

идентифицирането на цел или проблем, минава през набирането на данни,  

интерпретацията и анализирането им, през превеждането им на политически 

релевантен език, въвеждането им като аргументи в политическия процес до 

вземането на информирани културно-политически решения. 

 

Разглеждат се актуалното състояние на основните елементи от информационната 

система в българска среда:  

 Статистически данни, като тук се констатират прекъснатите взаимоотношения 

между Министерство на културата и Национален статистически институт и 

проблемите, които възникват от това прекъсване 

 Интерпретации и проблемно ориентирани изследвания: преглед на 

осъществените в последните години изследвания в сферата на политиките за 

култура. Констатира се, че практиката МК да поръчва, съвместно финансира и 

дори използва такива изследвания е изключително рядка. 

 Публичен архив. На практика Министерство на културата не поддържа 

публично достъпна библиотека или архив на значимите политически документи, 

данни или изследвания. Достъпът до документацията по отношение на 

публичните политики в тази сфера е силно ограничен. Това  води до липси и 

бели полета в историята на осъществяване на реформите в културата в един 

толкова близък до нас период. 

 Организации, ангажирани с информационно осигуряване на политиките за 

култура. Функциите по информационно осигуряване са напълно концентрирани 

в рамките на самото Министерство на културата, като единствената 

алтернативна институция, ангажирана с тази дейност е НСИ. Фактически към 

настоящия момент система, която да обслужва информационно и научно 

културните политики не съществува, тъй като отсъства един твърде важен 

компонент – връзките и взаимоотношенията между отделните конституенти и 
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елементи в системата са спорадични, фрагментарни, неефективни, а в някои 

случаи дори напълно прекъснати. 

 Информационното осигуряване в управленските програми и отчетите на 

Министерство на културата е изключително скромно представено, предимно 

като проект в бъдеще време. 

 

ИЗВОДИ 

Тази глава си поставя за задача да разгледа взаимоотношенията между изследвания и 

политики – общо и конкретно в сферата на културата, с цел да установи контекста, в 

които съществува настоящата “система за набиране и анализ на информация” по 

отношение политиките за култура в България. Този контекст се изгражда върху 

наблюдението, че формирането на културни политики и релевантните културно-

политически изследвания все повече преминава от национално на международно ниво.  

Възникването на “интернационализма” е съпътствано от възникване на международни 

мрежи. Отчита се, че мрежите притежават редица полезни качества, особено по 

отношение потребностите на политиците и по отношение подобряване връзката между 

политики и изследвания. Културно-полтическите мрежи менажират информационни 

потоци, и предприемат собствени изследвания, като по този начин неизбежно 

въздействат върху изследванията в полето на културните политики. 

 

В този контекст на нарастваща “интернационалност” се разглежда състоянието на 

информационното осигуряване в България. Установено е, че интерес към културно-

политически изследвания се проявява повече отвън, отколкото от вътре. Система на 

практика не съществува, МК само задоволява своите информационни потребности, 

преди всичко по отношение на индикатори, които се отнасят до финансово-счетоводна 

информация и отчитане на заложени в програмните бюджети показатели. Може да се 

заключи, че е осъществен преход от модел “политическа парадигма” (репрезентиран 

като рационален модел) към модел “muddling through”, съгласно класификацията на 

моделите на взаимоотношения политики - изследвания на Даян Стоун.  

 

Доколкото липсва система за производство на независими релевантни културно-

политически изследвания, администрацията се оказва задължена да бъде директно 

ангажирана в генериране на данни и осъществяване на анализи, които обаче могат да 

бъдат определени по-скоро като “сива литература”. 
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Причините за това състояние мога да се търсят в съществуващата държавна политика за 

култура, която е насочена преди всичко към запазване на статуквото, възпроизводство 

на старите модели на управление, аналогично на политиката преди 1990г., но със знак 

“минус” (планирането по време на социализма е винаги със знак “плюс”: нарастват 

ресурсите, производството, потреблението, инфраструктурата; в периода на преход 

поради ресурсните ограничения и рестриктивната икономическа ситуация 

инфраструктурата, ресурсите, производството и потреблението намаляват). 

 

Тази политика е непълноценна, тъй като не осъществява една от ключовите функции на 

всяко управление: стратегическо проектиране и планиране. Тези две дейности обаче са 

възможни само ако има необходимата степен на познаване на характеристиките, 

процесите, явленията, структурите и моделите в сферата на културата. А това 

предполага наличието на съответната степен на информационно осигуряване с 

количествени и качествени данни, изследвания, анализи и прогнози. 

 

Основната цел на Глава ІІ. “Информацията като ресурс на властта. Информационно 

и научно осигуряване на политиките в България от 70-те до 90-те години на ХХ в” е 

да направи частична реконструкция на системата за информационно и научно 

осигуряване на политиките за култура в България за периода от 70-те до края на 90-те 

години на миналия век – преди всичко институции и механизми за генериране, 

обработка и разпространение на информация. Периодът е избран и обособен, тъй като 

именно през този период се зараждат идеите за създаване на «Единна система за 

информационно осигуряване» в областта на културата, разгърната през втората 

половина на 70-те, реформирана през 80-те и достигнала до пълния си разпад през 

2000г. Тази система обхваща редица звена (институции и специализирани дирекции) 

като стремежът е да се създадат между тях системни връзки, да бъдат стимулирани да 

работят координирано и в синхрон, като така се разширяват възможностите за 

адекватно информационно осигуряване на политическото ръководство. След 2000г. 

всички функции по информационно осигуряване, до колкото изобщо съществуват, са 

съсредоточени в Министерство на културата. 

 

Част ІІ.1. “Разпадането на системата за информационно осигуряване на политиките 

за култура. 1990-2000г.” разглежда периода 1990 – 2000г. като период на интензивни 

политически, икономически и социални промени, динамични социални процеси и 
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реформи в обществото. Очертават се промените, настъпили в административно-

организационните структури на централно ниво (в част ІІ.1.1. Административно-

организационна структура) и възникването на националните центрове по изкуствата, 

реформите в институциите, осигуряващи информационно политиките за култура (в 

част ІІ.1.2 Структури на информационното осигуряване), както и особеностите на 

информационното осигуряване на общинските власти (в част ІІ.1.3 Информационно 

осигуряване на политиките за култура на местно ниво). 

 

През този период инфраструктурата за информационно осигуряване на политиките за 

култура на централно ниво функционира най-добре, в сравнение с предходните и 

последващи периоди. В резултат на редуцирането на институциите до две основни – 

НСИ и Института по културознание – двете започват да работят значително по-

ефективно в сътрудничество, в резултат на което се появяват множество обещаващи 

разработки по културно-политически теми. Независимо от това обаче, поради 

непоследователните и противоречиви политически промени, изследванията и 

разработките на Института по културознание и НСИ остават неизползвани, 

незабелязани от политическите екипи на Министерството, и в голяма степен ненужни. 

В резултат на постоянния натиск за редуциране на разходите, институциите и 

персонала, съставът на Института по културознание бива неколкократно съкращаван, 

докато се стига до закриването му през 2000г. 

 

Част ІІ.2. “80-те години: Автоматизирани системи за информация, автоматизирани 

системи за управление» е посветена на периода на 80-те години на ХХв. Реформите в 

административните структури, обслужващи информационно властта на централно ниво 

са разгледани в част ІІ.2.1 Административни структури. Последствията, които 

произтичат на регионално ниво от тези реформи са очертани в част ІІ.2.2 Промени на 

регионално ниво. Специално внимание се обръща на внедряването в управлението на 

процесите на автоматизация и системите за разпространение на информация 

“Диференцирано обслужване на ръководството” (ДОР) и “Избирателно 

разпространение на информацията” (ИРИ) в част ІІ.2.3 Доминиращата идея за 

автоматизация. Системи за разпространение на информация. През този период 

възниква и идеята за информационно осигуряване на международно ниво в рамките на 

социалистическите държави и започва изграждането на първата в рамките на 

социалистическия блок международна мрежова структура, автоматизирана 
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информационна система от по-висок ранг – т.нар.ИНТЕРИНФОРМКУЛТУРА. На тези 

процеси е посветена част ІІ.2.4 Информационно осигуряване на международно ниво 

 

Идеята за автоматизиране на процеса на вземане на управленски решения илюстрира 

доведеното до крайност желание за неутрализация на субективния фактор и 

оптимизиране на процеса на вземане на обективни решения във всяка една сфера, 

включително и в културата. Претенцията за “обективност” се превръща в съвършен 

камуфлаж за провеждане на решения, основаващи се на идеологическа мотивация или 

други частни интереси. В този смисъл автоматизацията се превръща в привлекателна за 

управляващите идея – удобна ниша за настаняване на кадри, усвояване на ресурси и 

легитимиране на идеологията. 

 

Ключов фактор при информационното осигуряване на властта в периода на 70-те 

години е интегрирането на информационни институции и функции в самата структура 

на управление на културата – Националния комплекс “Художествено творчество, 

културна дейност и средства за масова информация”. Този процес се разглежда в част 

ІІ.3. Единна система за информационно осигуряване. Интегриране на 

информационното осигуряване в управлението на културата през 70-те. В тази част се 

проследява възникването и осъществяването на една експериментална управленска 

технология, базирана на въвеждането на кибернетичните принципи в управлението 

(част ІІ.3.1. Проектиране и изграждане на Национален комплекс “Художествено 

творчество, културна дейност и средства за масова информация” - експериментална 

управленска технология). В рамките на тази технология информационното осигуряване 

има ключово значение и поради изследователските институции са поместени в самия 

център на новата управленска структура Националния комплекс “Художествено 

творчество, културна дейност и средства за масова информация” в рамките на сложна 

“Единна система за информационно осигуряване” на две нива (част ІІ.3.2. 

Разработващият блок на КИК в системата на управление на културата). На 

регионално ниво структурите в системата за управление на практика повтарят тези на 

централно ниво в умален мащаб – изграждат се териториални комплекси “Култура” по 

модела и структурата на националния. Същевременно обаче местните власти и 

местните комплекси на практика не разполагат с изследователски капацитет и 

институции, които биха могли да осъществяват информационно осигуряване на 

регионално ниво (част ІІ.3.3.Информационно осигуряване на регионално ниво) 
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Съгласно проекта на експерименталната управленска технология, информационната 

система, интегрирана в Разработващия блок на Комплекса ХТКДСМИ следва да 

произвежда три типа продукция:  

- Оперативна информация 

- Анализи, прогнози, нормативи и критерии за ефективност 

- Комплексни програми и планове 

Спецификите на тази продукция са разгледани в част ІІ.3.4. Типове продукция от 

дейността на информационната система, интегрирана в Разработващия блок.  

Един от ключовите дефекти в работата на системата е, че между първите два типа 

продукти, произвеждани от нея (които могат условно да се нарекат информационни и 

програмни), не съществуват интегрални връзки – информационните не стават основа за 

съставяне на програми и планове. Напротив – програмите и плановете се съставят 

съобразно идеологически изисквания така, че да обрисуват едно колкото е възможно 

по-“светло бъдеще”, а информационната система се използва за замаскиране на 

“несъответствията” в настоящето. Плановете, обвързани с индикатори, реално са твърде 

опростени и биват репродуцирани от година на година, като цифрите биват съответно 

индексирани. Програмите са се произвеждали стихийно, кампанийно, без отчитане на 

характеристиките и нуждите на средата, без предварителна оценка на възможностите за 

тяхното реализиране и без идея за това как ще се оценяват резултатите и ефектите от 

тях. От тук произтича и невъзможността за тяхното ефективно осъществяване, но не 

отпада необходимостта от отчитането им. Организациите са принудени формално да 

провеждат и отчитат определени дейности, които считат за неприсъщи. Това формира 

едно определено поведение и отношение към тези дейности, а съответно и към 

програмите, една специфична институционална култура на формализъм и липса на 

инициативност, която оказва въздействие върху цялостната среда на за развитие на 

културата през епохата на социализма, а също и през последвалия го период. 

 

Освен структурите, които влизат в състава на Разработващия блок до началото на 70-те 

съществуват вече редица други институти и информационни звена, натоварени с 

информационно и научно осигуряване на политиките за култура. Преглед на тези 

институции се съдържа в част ІІ.4. Други институти, ангажирани с информационно 

осигуряване на културните политики, и информационни звена. Теоретически, т.е. 

съгласно логиката на новата управленска технология, всички тези институции би 

следвало да функционират като един вид мрежа, в условията на взаимосътрудничество, 
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координация и взаимна информираност. На практика обаче се оказва, че те работят в 

условия на изолация и значително информационно затъмнение. В тази част се 

разглеждат и т.нар.информационни звена на второ ниво в Единната система за 

информационно осигуряване, и се констатират редица проблеми във функционирането 

им,  като изолация, липса на координация и комуникация, дублиране на функции, ниско 

качество на информационната продукция и др.. Тези проблеми са една от основните 

причини за неефективното функциониране на цялата Единна система за 

информационно осигуряване. Друг фактор за това са неработещите механизми, по 

които тези институции (би трябвало да) генерират информация, за да захранват своята 

дейност (част ІІ.5. Канали и механизми за генериране на информация) 

 

В резултат се налага извода, че информационното осигуряване на политиките за 

култура през периода на социализма е планирано като система, но не е работело така – 

вместо това се установява наличието на съвкупност от институции със сходни задачи, 

без системни връзки и координация помежду си, а напротив – в отношения на 

конкуренция и конфликт поради неясно разпределение на функциите и конкурентен 

стремеж за влияние върху властта. Този дефект се съдържа в самия замисъл, т.е. в 

самия проект на системата. 

 

Информационното осигуряване като ресурс на властта може да се разглежда по два 

начина: от една страна като бази данни, информационни масиви и познание, въз основа 

на което да се формират и решения, адекватни спрямо актуалните културни процеси и 

практики. В този смисъл информационното осигуряване е  ресурс за планиране. От 

друга страна информационното осигуряване може да служи за обосноваване на 

определени решения, взети въз основа на идеологически постановки, които имат твърде 

малко общо с актуалните процеси и практики в областта на културата. В този смисъл 

информационното осигуряване е ресурс за легитимиране. Именно по този начин се 

използва то в периода на социалистическо управление в България. От трета страна 

властта може да избере напълно да се откаже от този ресурс, тъй като вземаните 

решения нямат нищо общо с автентичните процеси и практики в полето,  а са свързани 

единствено с необходимостта от поддържане на статуквото. Необходимост, която 

произтича от отказа от осъществяване на реформи, при липса на отказ от власт. При 

тази ситуация не се осъществява планиране, нито съществува някаква отчетлива 

идеология, която да бъде легитимирана. Информационното осигуряване се оказва 
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ненужно, и поради това организациите, които се занимават с тази дейност биват 

закрити. 

 

Глава ІІІ Актуални модели за организация на информационното осигуряване на 

политиките за култура си поставя за задача да идентифицира и представи 

съществуващите практики и модели за организация на данни и изследователски капацитет 

в областта на информационното осигуряване на национално ниво, предимно в рамките на 

държави от Западна Европа и Северна Америка. В допълнение са разгледани спецификите 

на няколко национални случая, и са очертани основните модели и практики за 

информационно осигуряване на международно ниво. Главата е разделена на две основни 

части, които разглеждат моделите за организация на статистически данни в културата и 

моделите за организация на институционален капацитет.  

 

Част ІІІ.1. Рамки за организация на статистически данни в културата: матричен и 

функционален модел е посветена на съществуващите статистически рамки и моделите 

на организация на статистически данни в културата. Идеята за изработване на 

статистическа рамка за култура, която да позволи оперативно организиране на големи 

информационни масиви, възниква във връзка с необходимостта от осигуряване на 

съпоставими данни за култура в различните страни, с цел проследяване на културното 

развитие и осигуряване на възможност за провеждане на международни политики за 

култура. Този въпрос е поставен за пръв път на Конференцията на европейските 

Министри на културата, организирана от ЮНЕСКО в Хелзинки през 1972г. От тогава 

датират и усилията на ЮНЕСКО за изработване на такава рамка, като първата 

статистическа рамка за култура датира от 1986г.  

 

Всички съществуващи статистически рамки за култура включват две измерения: от 

една страна културните домейни
4
, от друга страна функциите в процеса на 

осъществяване на “творческата верига”
5
. Статистическите рамки в областта на 

културата могат условно да бъдат разделени в две групи: матрични и функционални.  

 

                                                 
4 «Домейн » е концептуална категория, която обхваща индустрия или група от организации (напр.филмова 

индустрия), но може да описва и група от професии (напр.професии, свързани с производството на филми) или клас 

продукти (напр.книгоиздателска продукция) Обикновено тук влизат отделните изкуства и културното наследство, 

като в някои случаи се включват и медиите, както и дейностите през свободното време – т.нар.leisure activities 
5 Функциите отразяват отделните етапи в т.нар.”творческа верига”: процеса от зараждането на творческата идея до 

достигането на завършения културен продукт до крайния потребител 
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При матричния модел водеща идея е постигането на изчерпателност при описанието на 

отделните домейни и под-домейни, които биха могли да бъдат включени в културния 

сектор в дадена страна. При функционалния модел на организация на данните 

първостепенно значение добива разгръщането на отделните функции, които бележат 

етапите в т.нар. творческа верига – творчество, производство, разпространение, 

потребление. По отношение културното наследство като отделни етапи се включват 

опазване, реставрация и консервация и социализация. Най-съвременните статистически 

рамки включват и т.нар. “напречни домейни”, които по същество представляват 

спомагателни функции по отношение основния процес, а именно обучение и образование, 

мениджмънт, оборудване и спомагателни материали, управление и финансиране. Като 

конкретни примери са разгледани статистическите рамки на ЮНЕСКО от 1986г. и от 2009г. 

(част ІІІ.1.1. ЮНЕСКО).  

 

По начало статистическите данни често биват прибързано третирани като ценностно и 

политически неутрални. Всъщност това не е така, тъй като статистиката предполага 

предварителен избор на определени критерии и индикатори, съгласно които ще бъдат 

генерирани статистически данни. Напълно изчерпателни статистически данни по 

отношение на всички измерения на културните дейности и процеси е невъзможно да 

бъдат събрани. Изборът от своя страна предполага обвързване с определени ценности и 

цели на културното развитие и политиките за култура в дадена страна.  

 

С цел да се демонстрира как изборът може да отразява различни политики са разгледани 

два примера на “модифициране” на рамката – в контекста на социално обусловена (част 

ІІІ.1.2.Канада) и икономически обусловена (част ІІІ.1.3. Културната статистика в 

Европейския съюз) културна политика. 

 

Независимо от конкретния контекст обаче, общ проблем за всички разглеждани рамки е 

трудността да се включат в една обща схема толкова много различни сектори и 

дейности. Всеки от включените домейни (всяко изкуство, както и културното 

наследство) има свои особености, и на практика притежава различен, специфичен 

творчески процес. При матричния модел проблемът е да се обхванат и класифицират 

всички видове дейности, включени в сферата на културата. Това е трудно, понеже всяка 

страна има различна дефиниция за сектора, а освен това развитието на новите 
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технологии води до развитие на нови форми на творческо изразяване, които трудно 

биха могли да се вместят в старите класификации.  

 

При функционалния модел трудността идва от необходимостта да се идентифицира и 

опише самия процес, като се определят краен брой етапи в него, валидни за всеки един 

домейн. Това също представлява проблем, тъй като всяко изкуство има своя 

специфична творческа верига. 

 

Статистическите рамки обаче никога не са окончателни. Те трябва да се развиват 

постоянно, в съответствие с достъпните инструменти, променящите се концепции и 

необходимите данни, както и в зависимост от нуждите на различните играчи. В 

скорошните ревизии се наблюдава тенденция от една страна към включване на новите 

артистични форми в домейните, от друга страна към отчитането на променящата се 

природа на творчеството и потреблението. Това говори за стремеж за по-пълно 

съобразяване със съществуващите практики и тенденции в развитието на културата. 

 

Информационното осигуряване на политиките за култура, освен статистически данни, 

по необходимост включва и специализирани изследвания по теми и проблеми, 

релевантни спрямо актуалната културно-политическа ситуация, както и институциите, 

ангажирани с тези дейности. Институционалната инфраструктура тук добива голямо 

значение, тъй като определя източниците и възможностите за осигуряване на 

релевантно многоаспектно знание за актуалните културни процеси и тенденции в 

обществото. В тази връзка Част ІІІ.2. Модели за институционална организация на 

изследователски капацитет в сферата на политиките за култура разглежда 

институционалната организация на информационното осигуряване и връзката й с 

процеса на формиране и прилагане на политики за култура. Специално внимание е 

посветено на прегледа на основните модели за институционална организация на 

информационното осигуряване и изследванията за целите на културните политики, 

изведени от Шустър в неговата монография Informing Cultural Policy: The Research and 

Information Infrastructure. (в част ІІІ.2.1. Организационни модели на национално ниво).  

 

Често «екологията» на инфраструктурата за информационно осигуряване на 

политиките за култура на национално ниво включва три или четири основни 

организации от различен тип и много други, по-малки. При тази усложненост, 
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неизбежно е информационната инфраструктура да се развива по различен начин на 

различните места, не само по отношение споделяне на отговорностите по 

информационно осигуряване между няколко публични агенции, но също и по 

отношение на баланса между публични и частни организации в изследователската 

инфраструктура. На този проблем е посветена част ІІІ.2.2. Национални специфики, 

като се разглеждат конкретните примери на организация на институционалната 

инфраструктура, обслужваща политиките за култура във Франция (част ІІІ.2.2.1. 

Франция), Холандия (ІІІ.2.2.2.Холандия), Великобритания (ІІІ.2.2.3.Великобритания) и 

Канада (ІІІ.2.2.4.Канада). Четирите разглеждани държави са избрани като пример 

поради няколко причини: това са държавите, при които имат най-богат опит, най-

развита инфраструктура и са най-активни в международните дебати, свързани с 

информационното осигуряване. 

 

На международно ниво информационното осигуряване на политиките за култура 

функционира по различен начин, описан в част ІІІ.3. Международни програми и 

мрежи. Два основни модела могат да бъдат идентифицирани на това ниво: Програми и 

Мрежи. На това ниво липсват специализирани институции и институционална 

инфраструктура, натоварени с информационно осигуряване. Институциите, които 

провеждат политики за култура на наднационално ниво (ЮНЕСКО, ЕС, СЕ) 

предпочитат да използват възможностите на националните институционални 

инфраструктури (обикновено се избира и номинира една институция), като ги включват 

като участници в мрежи и специализирани мащабни изследователски програми. Това 

поставя международните изследвания в силна зависимост от възможностите и 

потенциала на националните изследователски институции, както и от начините, по 

които те работят, методологиите, които използват и т.н. По този начин 

съпоставителните изследвания стават много трудни или дори невъзможни, а различните 

страни са представени с различна по обем и качество информация в международния 

информационен поток. 

 

Част ІІІ.3.1. Програми съдържа конкретни примери за изследователски програми на 

международно ниво, като тези на ЮНСКО (описана в част ІІІ.3.1.1 “Изследвания и 

документи за културните политики”, ЮНЕСКО), на Съвета на Европа (част ІІІ.3.1.2. 

Програма на Съвета на Европа за преглед на националните културни политики) и на 
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ЕРИКАртс (част ІІІ.3.1.3. Компендиум Културните политики в Европа: основни факти и 

тенденции) 

 

Изследователските програми обикновено са организирани около мащабни, значими в 

международен план културно политически теми и проблеми, и се финансират от 

признати и утвърдени международни институции. Най-широкообхватни в географски 

план  и устойчиви във времето са програмите, които са организирани около темата за 

обзор и съпоставка между различните национални политики за култура. Освен тези 

програми обаче съществуват и множество други, посветени на политики в рамките на 

отделни сектори, като например обзор на политиките в сферата на филмовото изкуство 

или политиките в сферата на книгоиздаването на СЕ. Мрежи като IFACCA пък 

предоставят подкрепа за изследователски проекти и програми, като осигуряват 

възможности за достъп до своите членове (финансиращи агенции за изкуство и 

култура), които пък от своя страна могат да предоставят информация от първа ръка по 

отношение множество изследователски теми и проблеми, свързани с политиките за 

култура в различните страни. 

 

Част ІІІ.3.2. Мрежи прави обзор на съществуващите на международно ниво мрежи за 

обмен на културно-политическа информация и изследвания. В последните години се 

наблюдава появата голямо многообразие от мрежи, организирани около културно 

политическа информация и изследвания. Тези мрежи добиват все по-голямо значение и 

се считат за важен играч в тази сфера. В момента в полето може дори да се наблюдава 

формирането на мрежи от мрежи: Съветът на Европа инициира Форум на Европейските 

културни мрежи (Forum de Reseaux Culturels Europeens), мрежа от мрежи в сферата на 

културата, а ЮНЕСКО основа Culturelink, мрежа от мрежи за изследвания и 

сътрудничество в сферата на културното развитие.  

 

Мрежите дават значителни нови възможности за контакти, обмен на знания и опит и 

сътрудничество. Напоследък обаче се появяват и критики към невъзможността на 

мрежите да произведат значими и съпоставими изследвания, тъй като те разчитат в 

голяма степен на доброволци, които инвестират малко в дългосрочни, макар и 

навременни, изследвания. Мрежите добиват значимост преди всичко въз основа на 

своите членове, но не могат да достигнат кохерентността на постоянно функциониращ  
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изследователски институт. Проблеми съществуват и с координацията и ресурсното 

осигуряване на мрежите.  

 

В последните няколко години се наблюдава процес на ограничаване на размножаването и 

профилиране и функционална диференциация на мрежите. В тази връзка са разгледани 

няколко примера за високо специализирани мрежи, презназначени за обмен на информация 

и опит между специалисти и организации с точно определен профил, който предопределя 

техните специфични информационни потребности. Такива са Международна федерация на 

съветите по изкуства и културните агенции (обединяваща правителствени агенции, които 

финансират изкуствата, част ІІІ.3.2.1.), LABFORCULTURE (особена нова форма на мрежа 

– платформа. Тя представлява едновременно мрежа, форум за обмен на информация и 

изследвания и  дискусии и ресурсен център, разгледана в част ІІІ.3.2.2.), Culture Action 

Europe (мрежа за застъпничество и лобиране, на която е посветена част ІІІ.3.2.3.), 

Европейска експертна мрежа за култура (експертна група, учредена през 2010г., със 

съветнически функции към Генерална дирекция за образование и култура на Европейската 

комисия в сферата на политиките за култура, част ІІІ.3.2.4.) и European Network of Cultural 

Administration Training Centers (европейска мрежа за образование по мениджмънт на 

културата и културна политика, част ІІІ.3.2.5.). 

 

Като извод от представените конкретни примери за организация на данни и на 

институционална инфраструктура в сферата на културата може да се заключи, че към 

момента не съществуват утвърдени и устойчиви модели на информационно осигуряване, а 

по-скоро може да се наблюдават променящи се схеми  и структури на организация в процес 

на установяване. Малко или много това е нормално състояние, тъй като моделите на 

информационното осигуряване следват процесите в полето на културата, а тези процесите 

са интензивни и ускорени.  

 

Въз основа на наличните изследвания на националните системи и опитите за създаване на 

международни такива, могат да се идентифицират два очертаващи се модела на 

организация на информационното осигуряване на политиките за култура: 

Йерархичен институционален модел (централизиран). При този модел по-голямата 

част от функциите по информационно осигуряване са концентрирани в една 

институция, обикновено структура на изпълнителната власт, която е отговорна както за 

формирането цели на културното развитие на национално ниво, така и за оценка на 

постигнатите резултати. Тези ангажименти включват и дейности по набиране на данни, 
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тяхната обработка, анализ и оценка, архивиране и осигуряване на публичен достъп, 

както и преводът на политически релевантен език. При този модел се наблюдава силна 

зависимост на информацията и изследванията от конкретните политически цели. 

Типичен пример в това отношение е българската ситуация. Министерство на културата 

само носи отговорност за всички тези задачи. При този модел полето на културата се 

разделя на «сектори», обхващащи отделните изкуства и културното наследство. 

Централизираното информационно осигуряване може да се свърже с начина на 

финансиране преимуществено от централизирани източници (например държавна 

субсидия). При централизирания модел информационното осигуряване има преди 

всичко за цел да легитимира определени властови решения и осигурява доказателства 

за ефективността и ефикасността на вече взети политически решения. 

 

Мрежовият (децентрализиран) модел от друга страна предполага разделение на 

функциите по информационно осигуряване между няколко (минимум две) институции, 

поне една от които има относителна независимост от непосредствения политически 

дневен ред. Мрежовият модел не е напълно независим от политическия дневен ред. В 

мрежата обаче са включени както организации, пряко зависими от целите на 

управлението, така и такива, които успяват да удържат различна гледна точка. По този 

начин в системата се постига относително равностойно отразяване на различните 

гледни точки и позиции спрямо провежданите политики. При този модел обикновено се 

поставя акцент върху териториалните единици (общини, региони), а не върху отделните 

сектори на изкуствата. Това е свързано с процеса на децентрализация в управлението и 

финансирането на културата и изкуствата.  

 

Мрежовият модел е и основен модел за информационно осигуряване на международно 

ниво. Процесът на размножаване и разширяване на мрежите, констатиран от Шустър 

през 2002г., постепенно започва да се канализира, като част от мрежите изчезват, а тези, 

които се утвърждават като устойчиви притежават определено ниво на профилиране и 

специализация, което им позволява да запазят определена степен на автономност. 

 

Както статистическите рамки, така и институционалната инфраструктура преминават 

през ускорен процес на трансформация. Тази трансформация отговаря на два типа също 

така ускорени промени в полето: промени в самите културни практики (променени 

модели на производство и потребление, променени механизми на достъп, ускоряване на 
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творческия цикъл) и промени в политиките (тенденция към децентрализация, фокус 

върху културните и творчески индустрии, променено значение на интелектуалната 

собственост). 

 

Глава ІV. Предпоставки за изграждане на възможен модел за информационно 

осигуряване на политиките за култура в България  

Първата задача на тази глава е да се демонстрират определени “разкъсвания” (част ІV.1. 

Разкъсванията в полето на културно-политическите изследвания) в полето на културно-

политическите изследвания”, в резултат на които настъпват определени проблеми в полето 

като инструментализиране на културата за целите на икономическото и социално развитие, 

пренебрегване на “присъщата” стойност на културата, формализиране на политиките за 

култура, въвеждане на немодифициран мениджърски модел на управление в тази сфера, без 

да се отчитат нейните особености и характеристики.  

 

Ако се приеме, че системата е съвкупност от елементи и връзки между тях, които имат 

значимост поне с една степен по-висока от значимостта на отделните елементи, 

информационната система може да се определи като съвкупност от изследователски 

институции и връзките между тях, които позволяват да се изгради системно познание за 

сектора на културата, което не би могло да бъде постигнато от нито една отделна 

изследователска организация или отделно изследване. Връзките и взаимоотношенията 

между изследователските и информационни институции се предопределят преди 

всичко от наличната знаниева рамка или изследователска парадигма, която включва 

моделите за организация и управление на знанието (мениджмънт на знанието), които от 

своя страна са определени от конкретния исторически, политически и културен 

контекст на дадено общсетво. Знаниевата рамка предопределя важните теми и 

проблеми, които са предмет на изследвания, както и необходимата информация за тях. 

Знаниевата рамка не винаги може да се открие експлицитно зададена във вид на 

административен документ. Именно липсата на такава рамка или разминаването между 

нея и институционалната инфраструктура в много случаи води до неефективност на 

информационното осигуряване, което се изразява в свръхпроизводство на данни, 

припокриване на изследванията на различни институции, трудности при 

интерпретирането и анализа на данните и др. 

 



 26 

За илюстрация на този проблем в част ІV.1.1. Институционална инфраструктура – 

знаниева рамка са разгледани трудовете на Шустър «Informing Cultural Policy» и Мърсър “ 

Towards Cultural Citizenship: Tools for Cultural Policy and Development». 

 

Част ІV.1.2. Прекъснати връзки между академични и извън академични изследвания 

изяснява проблема за напрежението между изследванията, които се осъществяват в 

академични институции и извън тях. Причините за този проблем могат да се търсят в 

няколко основни посоки. На първо място – на академичните изследвания се гледа като 

на теоретични, концептуални, с трудно достъпен език и терминология, непряко 

обвързани с конкретните механизми, процеси и институции, чрез които се формират и 

прилагат политиките за култура. Трудно се открива връзката между тези академични 

изследвания и конкретните структури и организация на културно-политическия процес. 

Този процес от своя страна се счита за особен тип инструментална дейност, която 

използва за постигането на целите си достъпните средства от господстващите 

политически и идеологически рамки. 

 

На второ място може да се посочи, че по-голямата част от извънакадемичните 

изследвания в сектора са провокирани от необходимостта да се защитават публичните 

инвестиции в културата. В този смисъл те често се ползват за целите на 

застъпничеството и по този начин се включват в идеологически натоварения дебат, като 

на практика служат за легитимиране идеологията на неолиберализма. Академичните 

изследвания от своя страна поставят под въпрос самите ценностни основания на 

доминиращите идеологии и в този смисъл трудно биха могли да бъдат ползвани за 

целите на лобирането и застъпничеството.  

 

На трето място академичните изследователи имат чисто практически проблем с 

публикациите, тъй като поръчителите (обикновено публични властови институции) 

държат резултатите от изследванията да останат за вътрешна употреба и да не бъдат 

публикувани. 

 

Като илюстрация на проблема академични – извън-академични изследвания е разгледан 

спорът между Франсоа Матарасо и Паола Мерли върху проблема за социалните ефекти 

от участието в изкуствата. 
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Последното идентифицирано значимо разкъсване е очертано в част ІV.1.3. 

Взаимоотношения и взаимовлияния на изследвания и политически дневен ред. Вместо 

да отдава значение и да «следва» значимите присъщи стойности, политическият дневен 

ред често предзадава изследователски дневен ред, фокусиран върху инструменталната 

стойност на културата. Изследването и оценяването на инструменталните стойности, 

произтичащи от културните дейности е достатъчно трудно методологически занимание. 

Но независимо от неговата успешност, то не може да приведе достатъчно убедителни 

аргументи, за да бъде предпочетена тази сфера пред други. 

 

Именно изследването на присъщата стойност на културата е онова, от което биха могли 

да произтекат убедителните аргументи за «изключителността» и «уникалноста» на тази 

област. Изследвания върху присъщата стойност на културата обаче са изключителна 

рядкост поради редица методологически проблеми. 

 

Изводът, който се налага е, че в крайна сметка значителна част от приложните 

изследванията за културно-политически цели на запад се оказват натоварени със 

задачата да оправдават и легитимират определени политики, а не да служат за 

формирането на такива. Изследванията не предшестват, а следват задаването на целите, 

които се формират въз основа на идеологически основания. Едва ли може да има 

механизъм, чрез който тази тенденция да бъде напълно неутрализирана, но 

осигуряването на академична свобода и насърчаването на независимите изследвания 

може да предложи възможност за формиране на различни критични гледни точки. 

 

На следващо място тази глава си поставя за цел да проектира един възможен модел за 

информационно осигуряване на политиките за култура в България (част ІV.2. Към 

проектиране на възможна система за информационно осигуряване на политиките за 

култура). Необходимостта от такъв модел се предопределя от остарялата и неадекватна 

знаниева база, която води до невъзможност за формулиране на адекватни приоритети и 

цели, а от там и до трудности при защита на националните интереси в процеса на 

формиране на общоевропейски политики за култура. За да може страната да участва 

равнопоставено в този процес е необходимо познаване на собствените ресурси и 

възможности, както и очертаване на цели, приоритети, визии за развитие и хоризонти.  
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Предлаганият модел взема предвид проблемните области, констатирани до момента и 

прави опит да преодолее разкъсванията в полето на културно-политическите 

изследвания. 

 

Възможен механизъм за неутрализиране на очертаните проблемни разкъсвания е 

разширяването на кръга от потребители на информацията - активно включване на 

гражданско-потребителската позиция при информационното осигуряване и 

провеждането на политики в областта на културата. Демократизацията на процеса на 

вземане на решения определя необходимостта от все по-голяма прозрачност на 

заданията и резултатите от изследванията, както и на подготвяните и вземани решения. 

Устойчивостта на информационното предлагане е в пряка зависимост от устойчивото 

търсене, при това търсене от страна на различни по характер групи. 

 

Една ефективна независима информационна система би следвало да се проектира така, 

че да може да отговаря на нуждите на различни групи потребители: да осигурява 

информация не само за политическата власт, тъй като решенията в тази сфера трябва да 

са в най-голяма степен обвързани с интересите на всички заинтересовани страни. 

 

Необходимо разграничение тук е между регулярно набирана информация (която 

съдържа както постоянно мониторирани количествени данни), така и периодично 

провеждани изследвания, целящи да набавят качествена информация (например такава 

за мотиви и бариери пред участието на гражданите в културния живот) и информация, 

необходима ad hoc, съобразно актуални политически теми (включваща преди всичко 

проблемно ориентирани изследвания  върху различни проблеми и тенденции в полето). 

Периодически генерираната информация (част ІV.2.1. Системно генерирана 

информация) предполага пирамидално структуриране и се базира на принципа на 

самовъзпроизводство на данни от страна на  заинтересованите организации. 

 

Освен регулярно набирана информация, всяко управление, особено в област като 

културата, има нужда от проблемно ориентирани изследвания, които да идентифицират 

и анализират актуалните и нововъзникващи тенденции и насоки, както и да предлагат 

решения за значимите проблеми в полето. Такъв тип изследвания се провеждат и 

тогава, когато е необходимо да се оценят или преосмислят провежданите в момента 

политики и мерки. Проблемно ориентираните изследвания (част ІV.2.2. Проблемно 
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ориентирани изследвания) се осъществяват ad hoc, в зависимост от конкретни теми и 

проблеми, които могат да произлизат от областта на самата култура или от конкретния 

политически дневен ред. Техните тематики трудно могат да бъдат предвидени и 

определени предварително, също както и честотата и периодичността на провеждането 

им. 

 

Институционалната организация при проблемно ориентираните изследвания 

представлява особен вид предизвикателство именно поради трудностите при 

определянето на честотата, периодичността и тематичната ориентация на конкретните 

изследвания. При този род изследователска дейност програмният модел на 

институционална организация има потенциал да се окаже успешна стратегия. Шустър 

определя този модел като един от най-перспективните и пораждащи най-значими 

изследователски резултати в последните години. При този модел изследователската 

работа е организирана около изследователски програми, а не около изследователски 

институции, като за пример се посочва програмата на СЕ за оценка на националните 

културни политики. При констатираната ситуация на бързо протичащи процеси и 

промени в полето трудно може да се предложи институция, която би успяла да реагира 

достатъчно бързо и адекватно – навреме да улови случващото се, да го осмисли и да 

определи значимостта му за развитието на българската култура. Поради това 

програмният модел изглежда най-удачен като вариант за реализация на проблемно 

ориентирани изследвания. 

 

Развитието на информационна инфраструктура за проблемно ориентирани изследвания 

изисква сътрудничество между няколко сектора: академичен, (който разполага с 

капацитет да разработи концептуални рамки и методологии), общностен (който 

разполага с необходимото “местно знание”), правителствен (ангажиран с формулиране 

и прилагане на секторни цели и разполагащ с власт и ресурси) и  индустриален  (който 

разполага с ресурси). 

 

Специално внимание се отделя и на проблемите за обмен и разпространение на данни, 

тяхната интерпретация и превода им като аргументи в политическия дискурс. 

 

Една от основните причини за цялостното разпадане на системата за информационно 

осигуряване на политиките за култура, наследена от периода на социализма, е именно 
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трайното дезинтересиране на властта на централно и местно ниво спрямо проблемите 

на културата и отказ от информационните и изследователски услуги, които 

информационните институти предоставят. Този отказ е пряк резултат от отказа да се 

провеждат политики за култура, различни от тези, провеждани до момента – отказ от 

реформи на институционално и административно ниво, на ниво финансови механизми 

или стратегически приоритети. Политиките, ориентирани към запазване и 

възпроизвеждане на статуквото не се нуждаят от информация, тъй като те на 

практика нямат цели в бъдещето, всички техни цели са концентрирани в настоящето. 

А информационно осигуряване е необходимо тогава, когато има заложени цели в 

бъдещето, при който случай е важно да се познава настоящата ситуация, за да може да 

се предвиди или прогнозира бъдещото й развитие с оглед осъществяване на 

възможностите за реализация на целта. 

 

В този смисъл развитието на информационна инфраструктура и инвестирането в 

информационно осигуряване и изследователски дейности би било индикатор за 

активизиране на политиките и преориентирането им от настоящето към бъдещето. 

 

В Заключението се прави обзор на актуалната ситуация в България, свързана с 

информационното осигуряване на политиките за култура. Тази ситуация може да се 

характеризира като напълно затворена и централизирана. Функциите по регулярно 

генериране на количествени и качествени данни, както и по осъществяването на 

проблемно ориентирани изследвания за целите на политиките са изцяло концентрирани 

в рамките на Министерство на културата. Нещо повече – въз основа на наличните 

документи може да се заключи, че голяма част от тези функции не се осъществяват 

практически. Тази особеност се дължи преди всичко на скъсяването на хоризонта за 

планиране и концентриране на всички цели в настоящето. Независимо от задължението 

за изготвяне на бюджет в програмен формат за период от три години, на практика 

планирането на финансовите средства се осъществява само в рамките на една година.  

 

В настоящата ситуация е констатирана почти пълната липса на канали и механизми за 

информационно осигуряване. Не съществуват специализирани институции, които да се 

занимават с генерирането, обработката, анализа и превода на политически език на 

информация относно производството, разпространението и потреблението на културни 

ценности в обществото за целите на формирането и прилагането на политики за 
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култура. Към настоящия момент функциите по информационно осигуряване са напълно 

концентрирани в самото министерство – ситуация,  която е сходна с тази през 70-те 

години, с тази разлика, че в момента информационното осигуряване не се привижда 

като централно по значение и няма специализирани структури в Министерство на 

културата, които да са фокусирани върху него. Функциите по информационно 

осигуряване (набиране и анализ на данни, съставяне на информационни масиви и 

регистри) са разпръснати между различните отдели и дирекции, като между тях не 

съществуват връзки, комуникация и координация. Голяма част от тези функции, макар 

описани в Устройствения правилник на Министерство на културата, на практика не се 

осъществяват. 

 

От друга страна прави впечатление, че в предизборните програми на политическите 

партии за парламентарните избори през 2013г. културата почти отсъства като 

обществена сфера. Където има изключения от това правило, културата присъства по-

скоро с фокус върху опазване на културното наследство и употребата му за целите на 

развитие на туризма. 

 

Всичко това говори по-скоро за ориентация към миналото, “музеификация” на 

българската култура и употребата на културното наследство за целите на развитие на 

туризма, отколкото за визия към бъдещото развитие на живата култура. 

 

Провежданите през последните две десетилетия политики за култура в България са 

довели до драстичен спад в производството и потреблението на култура, загуба на 

аудитории, и в крайна сметка загуба на културен капитал. Всички тези проблеми не 

могат да бъдат решени единствено чрез средствата на информационното осигуряване. 

Информационното осигуряване не може да зададе хоризонт или визия за развитие, не 

може само по себе си да предопредели конкретните цели и програми, необходими за 

осигуряването на устойчиво развитие. Осигуряването на надеждна, регулярна и 

изчерпателна информация обаче може значително да разшири възможностите за 

идентификация на основните актуални проблеми в българската култура и изработване 

на адекватни стратегии и мерки за справянето с тях. Може също така, при формулиране 

на визия за развитието, да подпомогне процеса на разработване на пътища и методи за 

реализирането на тази визия. При разширяването на обхвата на потребителите може да 
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допринесе за подобряване на мениджмънта на културните институции, както държавни 

и общински, така и частни и неправителствени. 

 

Възможността да се изработи национална стратегия за развитието на българската 

култура минава през постигането на консенсус върху общосподелена визия, цели и 

приоритети, но и през внимателна оценка и анализ на актуалното й състояние, основани 

върху цялостно познание за културната сфера. 
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АВТОСПРАВКА 

 

 

за приносите на дисертационния труд “Информационно осигуряване на 

политиките за култура. Институции и механизми” 

 

 

 

- Обогатява тематично полето на българската наука, разглеждайки 

институциите и механизмите за информационно осигуряване през 

призмата на нарастващата необходимост от провеждане на 

аргументирани политики (evidence-based policy) 

- Проследява и анализира актуалното състояние на институциите и 

механизмите за информационно осигуряване на политиките за култура в 

България, във връзка с провежданите през последните 20 години 

политики и реформи в културния сектор 

- Прави историческа реконструкция на съществувалите в миналото (в 

периода от 70-те години до 90-те) институции и механизми за 

информационно осигуряване на властта, проследява процесите на 

разпадане на тези институции и анализира причините за това 

- Проследява и анализира съществуващите рамки за организация на 

статистически данни в културата, както и моделите за институционална 

организация на информационното осигуряване на политиките за култура 

на запад 

- Изработва и предлага модел за информационно осигуряване на 

политиките за култура на национално, регионално и местно ниво в 

България 
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