
ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ 

 

На Кръглата маса с изложба по проекта:  
Културно наследство: Образование – Наука - Опазване – Интегрирани в 
Туризма (HERITAGE: ESPRIT),  
селекциониран в конкурса на Министерството на образованието и науката, 2006 г.

София, 14 ноември 2008 г. 
Участниците в Кръглата маса, 

• Имат пред вид нарастващия колективен и полидисциплинарен характер на опазването на 
културното наследство, който интегрира разнообразни научно-образователни и практически 
дейности в достъпни, прозрачни и отворени системи; 

• Подчертават правото на всеки на достъп до наследството и до участие в процеса на 
идентифициране, проучване, интерпретиране, опазване и представяне ценностите, отбелязано 
в Рамковата конвенция за стойностите на културното наследство за обществото на Съвета на 
Европа (Фаро, 2005); 

• Отбелязват значението на комуникацията на наследството, разбирана като обмен и 
разпространение на знания за наследството, на иновативни технологии и политики за 
неговото опазване и използване като ресурс за устойчиво развитие, подчертано в 
Декларацията от Опатия за “Комуникация на наследството” (2006); 

• Изтъкват ролята на съвременните информационни технологии за проучване, документиране и 
популяризиране на културното наследство, подчертана в Декларацията от Варна за 
“Културните коридори на Югоизточна Европа” (2005). 

Участниците в Кръглата маса изразяват безпокойството си от някои страни на днешното състояние в 
тази област, а именно: 

• Липсата на координация между изследователски, образователни, консервационни и 
туристически сектори на различни нива, свързани с културното наследство, които са 
относително затворени и без достатъчна комуникация между тях. 

• Недостатъчното приложение на новите технологии при проучването, документирането, 
опазването и популяризирането на културното наследство; сериозното изоставане в областта 
на дигитализирането на културните ценности; липсата на модерни информационни бази-
данни за наследството, GIS-картографиране, 3D-моделиране и др. 

• Силно ограничените възможности за достъп до знания за културното наследство в 
съществуващите официални информационни архиви, които са централизирани, трудно 
достъпни и без използването на възможностите на Интернет; 

• Липсата на законодателно уреждане на въпросите за комуникация на наследството, 
включително в новия законопроект за културното наследство. 

Като имат пред вид посоченото по-горе, участниците в Кръглата маса: 

1. Оценяват положително резултатите от проекта HERITAGE: ESPRIT като работещ пилотен 
модел на партньорство между различни сектори, свързани с културното наследство, при 
активната роля на информационните технологии; 

2. Препоръчват изграждането на научно-образователна и практическа мрежа на различни 
нива, която да реализира координирано потенциала на академичното, научното и 
гражданското общества и да допринася за развитие на научните изследвания, широко 
разпространение и обмен на знания за културното наследство; 

3. Настояват Министерският съвет да приеме комуникационна стратегия по отношение на 
културното наследство, с която да се ускори усъвършенстването на информационните архиви 
за наследството с помощта на новите технологии, да се улесни достъпа до знания за 
културното наследство, да се осъществят ефективни връзки между култура и туризъм, чрез 
създаване на стратегия за културен туризъм, формиране на информационни системи и др. За 
тази цел да бъдат създадени и необходимите законодателни условия. 


