
 

 

 

Р Е Ц Е Н З И Я  

на 

дисертацията „Информационно осигуряване на политиките за 

култура” 

Дисертант: Нели Стоянова Стоева 

Бих искал да започна рецензията си с цитат от встъпителните 

изречения на дисертацията. „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.» 

За съжаление, банална истина е, че както и при много други неща, за 

да се създаде добра информационна система, са нужни пари.  Но парите не 

са единственият ресурс. Създаването на добра информационна система 

изисква и знание за това как да се събира и систематизира информацията.  

Информационната система сама по себе си, дори да е идеална, не 

решава нищо. В сферата на културата трябва да има кадри, които знаят как 

да ползват информацията. 

Докторантката, разбира се, не може да осигури пари, но тя се е заела 

с изясняването на другите два ресурса – знанието как да се създаде 

ефективна информационна система и как въз основа на нея да се 

провеждат аргументирани политики. 

Или както докторантката определя целите на своята дисертация: 

»Настоящата работа си поставя за цел да изследва актуалното състояние на 

институциите и механизмите за информационно осигуряване на 

политиките за култура в България, да направи историческа реконструкция 



на съществувалите в миналото механизми и институции, да анализира 

съществуващите на Запад практики по информационно осигуряване и да 

предложи един възможен модел за оптимизиране на информационното 

осигуряване на политиките за култура в България.» 

Още в увода става ясно, че анализът ще се опира на  методологията 

на системното проектиране, разработена най-последователно в 

забележителния труд на А. Дейков “Феноменът проектиране”. 

В глава първа «Информационно осигуряване на политиките за 

култура в България – актуално състояние и контекст„ авторката се 

спира на една от сериозните трудности, с които се сблъсква всеки опит за 

проектиране на информационна система в областта на културата и тя е 

неяснотата при определяне на понятието „култура”. Ако в културологията 

и културната антропология културата се разглежда главно като система от 

ценности, то в практиката под култура се разбира съвкупността от дейнсти 

по създаване и съхранение на художествени продукти. Културните 

политики са насочени към управлението на тези дейности, но в основата на 

една или друга културна политика макар и имплицитно се съдържа и 

специфично разбиране за ценност. Днес се наблюдава сближаване на 

позициите между консервативни, либерални и социалдемократически 

разбирания за културна ценност, което води до еднакъв подход при 

управлението на културата. Всички приемат необходимостта от 

“децентрализация”, “демократизация”, въвеждане на конкурсен принцип, 

оттегляне на държавата от индустриите и запазване, доколкото е 

възможно, на структурите и начините на работа в изкуствата, които не са 

индустрии.  

След като подробно е анализирала различните разбирания за култура 

и начините по които информационното осигуряване следва политическото 

и практическо разбиране за култура, дисертантката извежда два модела на 

информационно осигуряване:” източен  (Русия, централна и източна 



Европа) и западен (Западна Европа, САЩ, Канада, Австралия). Източният 

модел (към който принадлежи и България в периода на социализма) 

разглежда институциите и процесите на информационно осигуряване на 

политиките като система. Тази система от своя страна е неделима и важна 

част от системата за управление. 

Западният модел на информационно осигуряване на политиките за 

култура е по-флуиден, няма така добре развити рефлексии върху него, 

нито така отчетливи дефиниции. При него обаче информацията и 

изследванията често се разглеждат по-скоро като инструмент за 

въздействие на други (външни) агенти върху вземаните политически 

решения.”  

Силната зависимост на информационната система от политиката при 

източния модел я прави ненадежден източник на достоверна информация. 

При смяна на политическия модел и оттеглянето на политиката от 

културната сфера тази информационна система може да стане излишна, 

какъвто е случаят с България. 

Тези два модела за информационно осигуряване  - източен и западен, 

поставят остро въпроса за отношенията между политиката и изследванията 

и по-нататък в главата докторантката се съсредоточва в разглеждането на 

съществуващите модели на тези отношения. Тя се спира на рационалния 

модел, на модела на ограничената рационалност и на модела „Muddling 

Through”. 

Тя анализира утилитарната школа, модела на политическата 

парадигма, както и мрежовите подходи. 

Във връзка със задълбочаващия се процес на глобализация в 

културната сфера нараства броят на интернационалните анализи, които 

индетифицират множество проблеми в глобалните културно-политически 

изследвания. Докторантката ни запознава с главните противоречия, 

разкрити от анализите: 



1. Несъответствие между изследванията и процеса на 

вземане на решения 

2. Недостатъчен достъп и ориентация в културно-

политическите информационни ресурси 

Сериозен проблем е и „сивата литература”, произвеждана често от 

информационните системи в културата, която се характеризира с това, че е 

трудно откриваема чрез конвенционалните канали, има бедна 

библиографска информация и контрол, непрофесионално оформление и 

формат и ниски тиражи. 

Докторантката се спира и на ролята на културните мрежи, които 

имат капацитет да решат част от проблемите при събирането, 

производството и използването на информацията, но при определени 

условия и ако тези условия не са налице, мрежите могат да се превърнат в 

хаотичен обмен на информация. 

Докторантката се позовава и на Холдън (Holden, John “Cultural value 

and the crisis of legitimacy”, Demos, 2006) и неговите разграничения на 

видовете ценности. Според Холдън съществуват три вида ценности: 

присъщи, институционални и инструментални като за авторката особен 

интерес представляват инструменталните ценности. Изследванията, 

ориентирани към разкриване на инструменталните ценности, търсят да 

измерят ефекта от културата, да покажат ползите за обществото от 

културните дейности и в този смисъл са важни за политиците. Ето защо 

най-много изследвания са посветени на тях, въпреки че е е трудно да се 

намери пряка връзка между културните дейности и икономиката, 

например. 

След като е изяснила различните модели на взаимодействие между 

политика и изследвания в областта на културата, докторантката ни 

запознава с актуалното състояние на информационното осигуряване на 

политиките за култура в България, като детайлно разкрива недостатъците 



на сегашните практики в областта на изследванията на културата и 

събирането на информация за културните дейности. Специално място е 

отделено на проблемно ориентираните изследвания, на липсата на 

публичен архив и на организациите, ангажирани с информационно 

осигуряване на политиките за култура, както и на информационното 

осигуряване чрез управленските програми и отчетите на Министерството 

на културата. 

Заслужава да се отбележи, че прегледът на състоянието на 

информационното осигуряване е направен в контекста на нарастваща 

интернационалност, като интерес към културно-политически изследвания 

има повече отвън от страна на институциите на Европейската общност, а 

не в страната. 

Докторантката заключава: „Доколкото има липса 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”.  

Тя изтъква, че няма политика като визия и стратегия за развитие и че 

смисълът на сегашната политика в сферата на културата е запазване на 

статуквото, утежнено от хроничната липса на финансови и други ресурси. 

В глава втора: „Информацията като ресурс на властта. 

Информационно и научно осигуряване на политиките в България от 

70-те до 90-те години на ХХ в.” подробно е разгледано създаването и 

разпадането на информационната система за култура. Докторанката 

проследява основните етапи на този процес; разглежда, анализира и 

оценява институциите, осъществявали информационното осигуряване през 

социализма. 

Въпреки че е създадена една цялостна система, тя никога не 

заработва истински. Причината е в нежеланието на режима да получава 



информация за реалното състояние на нещата, а да получава само такава 

информация, която потвърждава идеологическите постулати. 

Докторантката заключава:” 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.” И малко по-надолу тя пише:      

”На пръв поглед изглежда, че властта има искрено желание да бъде 

информирана по отношение на процесите, тенденциите, производството, 

разпространението, потреблението на култура и пр., но всъщност това не е 

така. Властта има нужда от точно определен тип информация и приема 

само този тип. Още от самото начало е било целено не осигуряването на 

надеждни, пълни и достоверни данни, а такива, които да осигуряват научна 

легитимност на идеологията.” 

Въпреки че се създават сложни автоматизирани информационни 

структури с много обслужващ персонал, въпреки че се създава, в рамките 

на социалистическия блок, международна мрежова структура, 

автоматизирана информационна система от по-висок ранг по инициатива 

на съветското министерство на културата, ефектът е нулев.  

С падането на социализма изчезват идеологическите ограничения и 

като че ли се създават условия най-после системата да зарабати реално, но 

идват финансовите ограничения. „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.” Но твърде скоро Институтът по 



културознание – основен източник на културна информация -  е закрит, а 

НСИ среща сериозни трудности в набирането на културна информация.  В 

мъчителния преход, в който навлиза страната, културата изпада от 

приоритетите на правителствата. С пет пъти спада финансирането на 

културата. Създадените през 1993 към Министерството на културата 

национални центрове за култура са закрити само след три години. 

Културните дейности са сериозно редуцирани и информационна система 

на национално равнище става излишна. Тя е ликвидирана.  Въпреки че в 

общините има отдели за култура, те нямат капацитет да провеждат 

културна политика и информационно осигуряване на културата. 

Втората глава на дисертацията е изключително поучително четиво, 

което разкрива начините, по които се е осъществявало управлението при 

социализма. Създават се сложни организационно-информационни 

структури с раздути щатове, които по принцип не биха могли да бъдат 

ефективни. Неудоволетвореността от тяхната работа води до постоянни 

реорганизации, сливания, разделяния и отново обединения, но всичко това 

е „преливане от пусто в празно”, поради идеологическата закостенялост на 

системата, поради първичния страх от истината за състоянието на 

обществото. 

Дипломанката много точно диагностицира този тип управление:” 

„ключов дефект на системата, е че между двата 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.” 



Самите програми „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. Оттук произтича и 

невъзможността за тяхното ефективно осъществяване, но не отпада 

необходимостта от отчитането им. Организациите са принудени формално 

да провеждат и отчитат определени дейности... 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 развитие на културата през епохата на социализма, а също и на 

последвалия го период.” 

В трета глава: «Актуални модели за организация на 

информационното осигуряване на политиките за култура» 

докторантката демонстрира своята ерудираност и дълбоко познаване на 

проблематиката. Тя ни запознава подробно със съшествуващите практики 

в информационното осигуряване. 

Отделено е голямо място на матричния и функционален модел при 

организиране на статистическата информация и на усилията на ЮНЕСКО 

за усъвършенстване на рамката за културна статистика. 

Последователно се запознаваме с програмите за събиране на 

статистичека информация в Канада, с културната статистика на 

Европейския съюз. 

Колкото и полезна да е статистическата информация, тя не е 

достатъчна за разрабатване на релевантни културни политики. Тази 

информация обикновено се допълва с изследвания, осигуряващи 

„многоаспектно знание” за културната сфера. 

Тук докторантката се опира на работата на Марк Шустър (“Informing 

Cultural Policy: The Research and Information Infrastructure”) в която са 



класифицирани основните модели за институционална организация на 

информационното осигуряване и изследванията за целите на културните 

политики. 

Основните модели са: Изследователски отдел към правителствена, 

финансираща културата, организация; Национална статистическа агенция; 

Независим нестопански изследователски институт; Университетски 

изследователски център, подкрепен от правителството; Частна 

консултантска фирма и Културна обсерватория,  подробно описани и 

разяснени в дисертацията. 

Има и национални специфики, но има и общи решения. Така в 

повечето европейски страни основни са изследователските или 

информационни отдели към структурите на изпълнителната власт като 

тенденцията е все по-значима роля да играят регионалните и общински 

структури като част от стратегията за децентрализация на културата. Тези 

отдели определят дали сами ще извършат изследванията, или ще ги 

възложат на външни изпълнители. 

Друг фактор е все по-голямото внимание, което се обръща на 

културните индустрии и необходимостта от тяхното по-детайлно 

изучаване. 

Докторантката ни запознава с четири национални варианта на 

организиране на информационното осигуряване като за целта са избрани 

четири държави, които «имат най-богат опит, най-развита инфраструктура 

и са най-активни в международните дебати, свързани с информационното 

осигуряване.» Това са Франция, Холандия, Великобритания и Канада. 

Друга форма за информационно осигуряване са международните 

програми и мрежи, също така подробно разгледани в дисертацията. Като 

пример са дадени програмата на ЮНЕСКО «Изследвания и документи за 

културните политики”  , стартирала през 60-те и завършила през 80-те 

години, Програмата на Съвета на Европа за преглед на националните 



културни политики, стартирала през 1986 г. и продължаваща и сега и 

Компендиум - транснационален проект, който стартира през 1998г. като 

съвместна инициатива на Изследователския отдел по културни политики 

на Съвета на Европа и ERICArts (Европейски изследователски институт за 

сравнителни културни политики и изкуства). 

Съществува и голямо разнообразие 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.  

Измежду многото мрежи IFACCA е уникална мрежа за изкуство и 

култура с това, че обединява правителствени агенции, които финансират 

изкуствата. 

IFACCA поддържа две от най-значимите културно-политически бази 

данни в момента:  

WorldCP и ConnectCP 

WorldCP е световна версия на Компендиума, (който включва 

доклади само за европейските държави) като инструмент за политики, 

изследователи и застъпници в глобалната общност. 

ConnectCP е база данни с изследователи и експерти в областта на 

културните политики. Тя съществува от 2007 г. И към момента съдържа 

над 1000 експерти от 127 страни. Това е своеобразен справочник «Кой кой 

е в политиките за култура». 

Culture Action Europe - това е организация, чиято дейност е 

организирана основно в областта на застъпничеството и лобирането в 

областта на изкуствата и културата като съставна част от европейския 

проект. 

Европейска експертна мрежа за култура (European Expert 

Network on Culture – EENC) Eвропейската експертна мрежа за култура е 



експертна група, учредена през 2010г., със съветнически функции към 

Генерална дирекция за образование и култура на Европейската комисия в 

сферата на политиките за култура. 

Разгледани са и други международни мрежи. 

В последната четвърта глава докторанката предлага модел за 

информационно осигуряване на политиките за култура в България. Преди 

да пристъпи към излагането на модела, диокторантката ни запознава с 

определени «разкъсвания” в полето на културно-политическите 

изследвания”. Първо тя се спира на разкъсванията в полето на културно-

политическите изследвания. 

Съществува разкъсване между институционалната структура и 

знаниевата рамка.» Става въпрос за разрив между две изследователски 

перспективи: критическата, фокусирана върху ценностите, подплатяващи 

конкретните политики и прагматичната, с фокус върху реалните 

институционални взаимоотношения в процеса на формиране и прилагане 

на политики за култура. Друг разрив е прекъснати връзки между 

академични и извън академични изследвания. 

От особена важност за изграждане на ефективен модел за 

информационно осигуряване на културните политики се оказват 

влиянията, които оказва политиката върху изследванията. 

Политическият натиск върху изследователите е твърде голям. 

Обикноновено политиците изискват изследванията да доказват 

икономическата ефективност на културната сфера, за да имат основания за 

нейното финансиране. Но пряка връзка между икономика и култура рядко 

може да бъде намерена и изследователите често са принудени да доказват 

недоказуемото.  

След като анализира практиката на западните страни, докторантката 

е принудена да признае, че и там политиката деформира изследователската 

практика: 



«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.»  

Опирайки се на доброто познаване на практиките по осигуряване на 

информационно осигуряване на културните политики и на историята на 

тази практика у нас, докторантката предлага един реалистичен мадел, 

включващ пет нива на събиране, обработка и обобощаване на 

информацията и допълнен от проблемно ориентирани изследвания. 

Докторантската съзнава, че реализирането на модела изисква 

промяна в политическите нагласи към културата и формулиране на цели, 

които да водят до развитието на културата, а не до съхранение на 

статуквото. 

Ще цитирам заключителните думи на докторантката, които много 

точно описват възможностите на предлагания модел и ограниченията, 

които стоят пред него: 

«Стабилната система на информационно осигуряване изисква като 

предпоставки:  

 

 Стабилна политическа среда 

 Относителна устойчивост на целите на културното 

развитие 



 Припознаване на културата като един от политическите 

приоритети и област, която има важно значение за общественото 

развитие като цяло 

 Устойчиви институции и механизми за генериране, 

обработка, анализ и превод на данни 

 Устойчиво възпроизводство на капацитета за 

осъществяване на проблемно ориентирани изследвания 

 Възможности за натрупване във времето, съхраняване и 

осигуряване на максимално широк достъп до информация относно 

развитието на културата в страната 

 Разширяване на кръга от потребители, ползващи се от 

информация, свързана с актуалната ситуация на културата в страната 

 

Всички тези условия изглеждат непостижими в съвременната 

българска политическа ситуация. Независимо от това обаче предлаганият 

модел за информационно осигуряване, основан върху принципите на 

самовъзпроизвоство на информация и въвеждането на програмния модел 

на информационно осигуряване, има потенциал да се превърне в устойчив, 

тъй като е базиран върху специфичните интереси и информационни 

търсения на различните заинтересовани групи. 

 

Възможността да се изработи национална стратегия за развитието на 

българската култура минава през постигането на консенсус върху общо 

споделена визия, цели и приоритети, но и през внимателна оценка и анализ 

на актуалното й състояние, основани върху цялостно познание за 

културната сфера.» 

Обобщавайки казаното до тук, искам да подчертая, че докторантката 

предлага един изключително сериозен труд, който е уникален по 

отношение на историческата реконструкция на информационното 



осигуряване на политиките за култура, енциклопедичен по отношение на 

представяне на европейските и световни практики в тази област, който 

прави бедпощаден анализ на състоянието не само на информационното 

осигуряване на културните политики, но и на политиката по отношение на 

културата в нашето общество и който без илюзии предлага един 

професионално изграден модел за информационно осигуряване на 

политиките за култура, който обаче може да бъде реализиран само при 

променено отношение на политиката към култураната сфера. 

Единствената ми забележка е, че дипломантката не е отделила 

достатъчно внимание на методическото осигуряване на събирането на 

данни и на методиките, които биха осигурили надеждани и валидни 

изследвания в областта и е наблегнала основно върху итнституционалните 

аспекти в изграждането на модела. 

Посоченият недостатък не намалява ценноста на представения труд. 

Въпросът за методическата адекватност навярно изисква самостоятелно 

проучване. 

Препоръчвам на уважаемата комисия да даде най-висока оценка на  

представената дисертация. 

 

23.08. 2013 г.     Рецензент: 

(доцент Иван Евтимов) 

 

 

 

 

 

 

 


