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 Приемането от Общото събрание на Организацията на обединените нации на 
Всеобщата декларация за правата на човека (1) преди повече от 60 години, без 
съмнение е изключително важна крачка, направена от човечеството в сложния процес 
на собственото му самоосъзнаване. Документът достатъчно лаконично постулира 
основни параметри на  човешко присъствие, негови изконни хуманни, културни и 
социални параметри. Уговаряйки още в Преамбюла си необходимостта от „общото 
разбиране на тези права и свободи”, той  се превръща в основен инструмент на човека и 
човечеството за собствената му протекция. 

 Годините, последвали приемането на Декларацията – вече десетилетия, показаха 
обаче, че нейните ясни и стегнати текстове, събиращи се на около 5 стандартни 
страници, са така организирани, че се оказват с възможности да поемат и осмислят и 
много по-широки полета от пряко декларираните в отделните формулировки. Някой би 
казал – текстовете на Декларацията се оказаха полисемантични. Така например преди 
десетина години (1998) чрез своята Декларация от Стокхолм (последвана по-късно и 
от по-нови документи на различни международни организации – напр. Съветът на 
Европа),  ИКОМОС, базирайки се на Всеобщата декларация, разчете правото на човека 
върху културното наследство като неразделна част от правата на човека (2). 
Вглеждането в текстовете на Декларацията дава основания или предлага възможности 
и за други съвременни прочити. Ето един възможен прочит: 
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ПРЕАМБЮЛ 

Като взе предвид, че признаването на достойнството, присъщо на всички членове на човешкия род, на 
техните равни и неотменими права представлява основа на свободата, справедливостта и мира в 
света 

Член 1 

Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Те са надарени с разум и съвест и 
следва да се отнасят помежду си в дух на братство. 

Член 2 

Всеки човек има право на всички права и свободи, провъзгласени в тази Декларация, без никакви 
различия, основани на раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политически или други възгледи, 
национален или социален произход, материално, обществено или друго положение. 

… 

Член 18 

Всеки човек има право на свобода на мисълта, съвестта и религията… 

… 
Член 19 

Всеки човек има право на свобода на убеждение и на изразяването му; тази свобода включва правото 
безпрепятствено да се придържа към своите убеждения, както и правото да търси, да получава и да 
разпространява информация и идеи чрез всички средства и без оглед на държавните граници. 

… 
Член 26 

2. Образованието трябва да бъде насочено към цялостно развитие на човешката личност и засилване 
на уважението към правата на човека и основните свободи. То трябва да съдействува за 
разбирателството, търпимостта и приятелството между всички народи, расови или религиозни групи, 
както и за осъществяване дейността на ООН за поддържане на мира. 

… 

Член 27 

1. Всеки човек има право свободно да участвува в културния живот на обществото, да се наслаждава 
на изкуствата, да участвува в научния напредък и да се ползува от неговите постижения. 

2. Всеки човек има право на закрила на моралните и материалните си интереси, които са резултат от 
каквото и да е научно, литературно или художествено произведение, на което той е автор. 

… 

Подчертаните формулировки в подбраните абзаци от Преамбюла и отделни 
членове на Всеобщата декларация за правата на човека (без да са единствените) 
насочват в случая към един изключително важен аспект на човешко присъствие и 
активност, засиленият интерес в разпознаването и изучаването на който в световен 
план датира едва от по-ново време.  Достойнството, равнопоставеността, свободата 
на убежденията, образованието, културата, моралните и материални ценности  на 
човека и пр., третирани в документа, отвеждат към идентификацията, към правото на 
човека на културна идентификация. Всъщност без да формулира изрично тази  
изключително важна и деликатна сфера от правата на човека, Всеобщата декларация 
недвусмислено отправя към нея с почти всички свои текстове.   

В сложните процеси на човешка идентификация нематериалното културно 
наследство има основна роля. Неговите елементи са сред основните маркери при 
формиране на идентичността. Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на 
нематериалното културно наследство (3), приета от Генералната конференция на 
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международната организация на 17 октомври 2003 година (Конвенция 2003) изрично 
посочва: Това нематериално културно наследство, предавано от поколение на 
поколение, се пресъздава постоянно от общностите и групите в зависимост от 
тяхната обкръжаваща среда, тяхното взаимодействие с природата и тяхната 
история и формира чувството им за самобитност и приемственост, като по този 
начин способства за насърчаване на уважението към културното многообразие и 
творчество на човечеството (чл.2.1). 

 Всъщност Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно 
наследство е единствения днес международен документ в тази област, ратифициран 
към момента от 118 страни в света. Като единствен документ отнасящ се до тази част 
на културното наследство, по съдържанието на който страните-членки са постигнали 
консенсус, тази Конвенция се превръща в основен инструмент на държавите по света за 
опазване на нематериалното културно наследство. Още в Преамбюла си Конвенцията 
уговаря пряката си връзка с международните нормативни актове по правата на човека 
и по-специално на Универсалната декларация за правата на човека от 1948 г. (4) 

 Нематериалното културно наследство е основен дял от културното наследство 
на човечеството – материално, нематериално и природно (Конвенция 2003, Преамбюл). 
Сравнението на нематериалното културно наследство с материалното откроява някои 
субстанциални отлики между двата типа културно наследство, а в преден план 
изпъкват някои субстанциални специфики.  

От една страна нематериалното културно наследство обикновено има древни 
корени, в някои случаи схождащи към зората на човешката цивилизация (концепти, 
структури, представи…). Например специалистите смятат, че белег и израз на именно 
такива изключително ранни по време на поява в хода на човешката цивилизация 
културни пластове е архаичният шопски двуглас, изпълняван и днес от Бистришките 
баби  –  първият български шедьовър, вписан в Световната листа на нематериалното 
културно наследство на човечеството. Но от друга страна, както това се вижда дори и 
само от споменаването на Бистришките баби – нематериалното културно наследство е 
живо наследство, то е носено и възпроизвеждано в съвременността от живи хора.   

 
 Ако се опитаме да си представим в конкретни въплъщения субстанциалните 
различия между материалното и нематериалното културно наследство, позовавайки се 
например на два широко известни български примера – вписвания в Световните листи: 
Боянската църква и Бистришките баби, то в случая на достолепието и гордото вековно 
мълчание на храма в Бояна от едната страна на равенството, ще противостои живото 
изпълнение на специфичното тремоло, наричано „тресене” на певиците от Бистрица. 
Разликите са толкова очебийни, че едва ли е нужно да бъдат тук специално описвани. 
Същественото е в това, че за разлика от мълчаливият свят на артефактите от сферата на 
материалното културно наследство, в основата, в центъра на нематериалното културно 
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наследство стои живият човек, неговите знания и умения, възможностите му да 
пресъздава наученото от предците и да го предава на следващите поколения.  

 

Човекът е основен обект на интерес както във Всеобщата декларация, така и в 
Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 г.  

Под нематериално културно наследство Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване 
на нематериалното културно наследство разбира: 

Член 2: Определения  

1. “Нематериално културно наследство” означава обичаите, формите на представяне и изразяване, 
знанията и уменията, - а така също и свързаните с тях инструменти, предмети артефакти и 
културни пространства, - признати от общностите, групите и в някои случаи отделните лица като 
част от тяхното културното наследство. Това нематериално културно наследство, предавано от 
поколение на поколение, се пресъздава постоянно от общностите и групите в зависимост от тяхната 
обкръжаваща среда, тяхното взаимодействие с природата и тяхната история и формира чувството 
им за самобитност и приемственост, като по този начин способства за насърчаване на уважението 
към културното многообразие и творчество на човечеството. По смисъла на тази Конвенция за 
нематериално културно наследство се приема само това нематериално наследство, което 
съответства на съществуващите международни нормативни актове по правата на човека и което 
отговаря на изискването за взаимно уважение на общностите, групите и отделните лица и за 
устойчиво развитие. 

2. Определеното по-горе в параграф 1 “нематериално културно наследство” се проявява по-специално в 
следните области: 

(а) устни традиции и форми на изразяване, в това число и езика в качеството му на носител на 
нематериалното културно наследство; 

(б) художествено-изпълнителско изкуство; 

(в) социални обичаи, обреди и празненства; 

(г) знания и обичаи, отнасящи се до природата и вселената; 

(д) знания и умения, свързани с традиционните занаяти. (5) 
 

 Следвайки определението в цитирания член 2 на Конвенция 2003, би могла да се 
формулира една интересна дихотомия. Съгласно нея възможност за пряк израз на 
правата на човека в областта на нематериалното културно наследство ще предоставя 
взаимното уважение на общностите, групите и отделните индивиди (субекти). 

 
                             правата на човека      -     взаимно уважение на  

                                       общностите, групите  

                                       и отделните индивиди  

                                       (субекти) 

  

Освен това, че за пореден път фиксира наличието на преки връзки и вътрешни 
взаимоотношения между двата световни документа: Всеобщата декларация за правата 
на човека и Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно 
наследство, член 2.1 на Конвенцията (за разлика от Световната декларация, говореща 
изключително за отделния човек) на практика въвежда като основно понятие наличието 
на три важни форми на човешко присъствие, три важни типа субекти, които са 
централни в Конвенцията от 2003. Тяхното присъствие пряко отправя към изконното 
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човешко право на идентификация.  Всъщност идентификацията се проявява чрез 
различните форми на взаимоотношения на трите типа субекти с формите на 
нематериалното културно наследство (вж. по-горе цитирания чл. 2.2). Съществено тук е 
и това, че и трите типа субекти са носители на нематериалното културно наследство. 

За да избегне разнопосочното и разнородно тълкуване на съдържането на термините 
общности, групи и индивиди, през март 2006 година ЮНЕСКО организира специално 
експертно съвещание, състояло се в Токио, Япония, чиято цел е да даде работно за 
случая определение на трите термина. Ето резултатите от неговата работа: 

 
• Общностите са мрежи от хора, чието чувство за идентичност или отношения,ражда исторически 
споделена връзка, оцветена от практиката на трансмисията на или във връзка с тяхното 
нематериално културно наследство; 

• Групите са изградени от личности, произхождащи от една или повече общности, които споделят 
характеристики от типа на умения, особени опит и познания, и които по този начин играят особена 
роля в настоящата и бъдеща практика, във възсъздаването и/или трансмисията на тяхното 
нематериално културно наследство… 

• Индивидите са личности, които произхождайки от една или повече общности притежават умения, 
познания, специфичен опит или други характеристики и които играят специфична роля в актуалната и 
бъдеща практика, във възсъздаването и/или трансмисията на тяхното нематериално културно 
наследство… (6) 
 

Необходимостта от включването на общности, групи и в отделни случаи 
индивиди  в опазването на нематериалното културно наследство е обоснована в 
поредица от членове на Конвенцията за опазване на нематериалното културно 
наследство като например:  

 член 2.1 изискващ разпознаването на нематериалното културно наследство от 
общностите, групите и в отделни случаи индивидите; 

  член 11 изискващ тяхното участие в идентификацията и дефинирането на 
присъщото им нематериално културно наследство; 

  член 12 отнасящ се до идентификацията и регистрирането на нематериалното 
културно наследство; 

  член 13 насърчаващ държавите-членки да осигуряват достъп до 
нематериалното културно наследство, отнасяйки се с пълен респект към 
обичайните практики; 

  член 15 апелиращ към държавите-членки да осигурят възможно най-широко 
участие на общностите, групите и в отделни случаи индивидите в съхранението 
на тяхното нематериално културно наследство и др. 

А това активно присъствие в текстовете на Конвенцията означава поне две 
съществени неща. 

Очевидно е, че от една страна за нематериалното културно наследство са валидни 
всички клаузи на международните документи, свързани с: 

- разпознаването; 

- идентификацията и дефинирането; 
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- достъпът и съхранението и пр. на културното наследство изобщо.Това от своя 
страна са и клаузи, свързани по принцип с правата на човека по отношение 
съхранението на културното наследство (7). 

Но с една малка специфика, която е свързана с обстоятелството, че от друга страна в 
сферата на нематериалното културно наследство обект на опазване са не артефакти, 
произхождащи от различни епохи, а самият жив човек – носител на традиционни 
знания и умения.  

По този начин при нематериалното културно наследство човекът се оказва в 
двойствена позиция. Човекът има права: 

- като субект-потребител на културно наследство и участник в опазването му (тази му 
роля съвпада с онази, в която той се намира и по отношение на материалното културно 
наследство); 

- като субект - обект на опазването, тъй като той е носител и изпълнител на 
различните форми на нематериално културно наследство, тъй като той осъществява 
трансмисията на познанията за него към следващите поколения.  

 По отношение на първата позиция съвременното общество има количество 
натрупан опит и някои вече установени и практически използвани механизми на 
протекция. Актуалният въпрос както пред световната общност, така и пред българската 
държава днес е грижата за правата на субекта на нематериално културно наследство, 
правата на носителя на традиционни знания и умения, с други думи – позицията на 
човека като обект на протекция. 

 
В България за носителите на нематериалното културно наследство е запазена 

територията на Националната система „Живи човешки съкровища – България”(8). 
Става въпрос за пилотна програма на ЮНЕСКО (9), предполагаща възможност за  
адаптация на национално равнище, съобразена с националните специфики. Съгласно 
приетите у нас принципи на функциониране на системата, разработени от експертен 
екип от Института за фолклор при БАН – на двугодишен период в цялата страна се 
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реализират номинации на елементи на нематериално културно наследство, право на 
които имат читалищните и музейните структури в страната, както и експерти. 
Номинациите се селекционират от експертни комисии на регионално равнище, 
назначени със Заповед на Министъра на културата. Тази първа селекция води до 
обособяването на една кандидатура от област. Двадесетте и осем селекционирани 
кандидатури се обсъждат от Националния експертен съвет по нематериално културно 
наследство, селекциониращ пет от тях. Тези пет кандидатури се вписват в 
Националната представителна листа на елементи на нематериалното културно 
наследство. За носителите на нематериално културно наследство на тези пет 
кандидатури държавата предоставя определени материални стимули (по сходен начин  
се очаква да функционира и  предстоящата да бъде изградена Национална листа на 
елементи на нематериалното културно наследство, нуждаещи се от спешна помощ). 

Тук достигаме до един интересен момент, свързан с човека като субект-носител 
на нематериално културно наследство, възпроизвеждащ културни ценности. Вече стана 
ясно, че в нематериалната сфера на културното наследство човекът има, така да се 
каже, тройно проявление – реализира се чрез общности, групи и отделни индивиди 
(Конвенция 2003).  

Съгласно член 31 на Декларацията на Обединените нации върху правата на 
автохтонните народи (10):  

31.1. Автохтонните народи имат право да предпазват, да контролират, да запазват и 
развиват тяхното културно наследство, техните традиционни знания и традиционна културна 
изразност…, устните им традиции, литературата им, естетиката им, спортовете и традиционните 
им игри и техните визуални изкуства и изкуства на спектакъла. Те имат също право да  предпазват, да 
контролират, да запазват и развиват тяхната колективна интелектуална собственост върху това 
културно наследство, това културно знание и тези традиционни културни изразности.  

31.2. В съгласие с автохтонните народи Държавите взимат ефикасни мерки за разпознаване на 
тези права и закрила на изпълненията.   

Всъщност проблемът опира до феномена на т. нар. „колективен субект” в 
традиционните култури (11), чийто модел се възпроизвежда в сферата на 
нематериалното културно наследство. Известно е, че креативността в областта на 
нематериалното културно наследство се свързва с т. нар.колективен субект, който от 
своя страна е базиран върху общностната форма на културно битие. В съвременната 
юридическа материя „колективният субект”, чието активно присъствие се разкрива 
цялостно в условията на традиционните автохтонни общности, все повече се 
разпознава чрез понятието за колективни права на интелектуална собственост, която 
именно следва да бъде съхранявана като право на човека-създател на културни 
ценности.   
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В синхрон с чл. 31.2 на Декларацията на Обединените нации върху правата на 

автохтонните народи Българската държава би могла да потърси ефикасни мерки за 
разпознаване на тези права и закрила на носителите на изпълненията. Тук обаче 
проблемът опира в това, че в условията на държава като нашата в съвременността 
ролята на общностите и групите е значително “разтворена” в параметрите на 
гражданското общество. В българските условия констатираме доминиращата роля на 
гражданското общество. 
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 Не случайно например българските читалища, които са институционални 
формации изградени основно върху териториалната общностна структура (12), са 
основани имено като граждански сдружения, базирани върху презумпцията на 
гражданското общество. Тяхната цел като традиционни самоуправляващи се български 
културно-просветни сдружения е да задоволяват потребностите на гражданите, всред 
които особено място се пада на културните потребности. 

 Едва ли също така е случайно, че и самата Конвенция за опазване на 
нематериалното културно наследство още в Преамбюла си пряко свързва трите 
субекта с понятието за общество: 

Като признава, че обществото и по-специално коренните общности и групи и, в някои случаи, 
отделни лица, играят важна роля в процеса на създаване, опазване, съхраняване и пресъздаване на 
нематериалното културно наследство, като по тозци начин способстват за обогатяване на 
културното разнообразие и насърчават човешкото творчество 

Всичко това може да предостави основания на държавата да се припознае като 
притежател на интелектуално право в областта на нематериалното културно 
наследство.  

Към момента функциониращият у нас Закон за авторското право и сродните му 
права недвусмислено постановява в член 4.3:  

Не са обект на авторското право…фолклорни творби.(13) 

Най-малкото, което тази формулировка показва е сериозно изоставане от 
световната практика. 

В случай, че държавата реши да се припознае като притежател на 
интелектуалното право в областта на нематериалното културно наследство, то тя може 
да създаде “Национален фонд за нематериално културно наследство”, в който да се 
натрупват средства, които ще бъдат адресирани пряко към поддръжка на човекът като 
обект на опазването в тази сфера от културното наследство, осигурявайки по този 
начин неговите права. Концентрирайки интереса си върху човека-носител на 
традиционни знания и умения, Националният фонд за нематериално културно 
наследство ще подпомага жизнеността и трансмисията на елементи на нематериалното 
културно наследство, като работи въз основа на специален Правилник. По този начин 
Фонда на практика ще защитава правото на човека върху съществуването и 
жизнеността собственото му нематериално културно наследство. Основните дейности 
на Фонда ще бъдат насочени към поддръжката на живите традиционни форми на 
нематериално културно наследството, чрез поддържането  на носителите на елементите 
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от нематериалното наследство. Особен акцент ще представляват онези елементи, които 
са застрашени и се нуждаят от спешна помощ. В съгласие с разпоредбите на Конвенция 
2003, ратифицирана от нашата страна, Фондът ще поддържа изследванията върху 
нематериалното културно наследство. Той ще финансира целеви проекти, свързани с 
това наследство. 

Съвсем естествено е вече създаден, един такъв Фонд да получава субсидии от 
държавата и от дарения. Той обаче би могъл също системно да получава средства от 
отчисления от авторски възнаграждения при изпълнения на произведения от сферата на 
нематериалното културно наследство, както и за произведения и изпълнения на 
основата на елементи и артефакти на това наследство. 
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