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Модул 1: Обхват, съдържание и теоретична обосновка 

Тема 1.1. Същност и съдържание на понятието „Нематериално 

културно наследство” 

 

Опазването и популяризирането на нематериалното културно наследство е 

особено актуално в съвременния свят. Глобализацията поставя пред всеки 

народ предизвикателството и стимула за съхраняване на идентичността, 

тъй като посредством нея се получава размиване на националните, 

регионалните или местните идентичности, застрашава се многообразието 

на езиците и културите, разтварят се ценности в едно унифициращо се, 

конфекционно мислене. Единственият отговор в този глобализиращ се свят 

е възможен само чрез културата и по точно чрез опазването и 

популяризирането на самобитността и идентичността на всеки един народ. 

Само по този начин може да се гарантира опазването и съхранението на  

култури, чиито изразни средства, традиционни умения, устно творчество, 

езици и обичаи са застрашени от изчезване. Това ще спомогне и за 

възраждането на забравени традиции, които изчезват с годините, да се 

припомни и транслира през поколенията на натрупания ценен опит. 

 

Постепенното разширяване на съдържанието на понятието културно 

наследство и включването на по-широки наследени ресурси - материални и 

нематериални - доведе до появата на нови подходи към разбирането, 

защитата и уважението на нашето културно наследство.  Докато 

материалното културно наследство е създадено, за да оцелее дълго след 

своя творец или възложител, съдбата на нематериалното наследство е 

много по-тясно свързана с неговите създатели, тъй като тя често зависи 
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единствено и основно от устно предаване. Много елементи на 

нематериалното културно наследство са застрашени от последиците от 

глобализацията, еднородни политики и липсата на средства, оценка и 

разбиране. Тези заплахи - взети заедно - биха довели до заличаване от 

функции и ценности на тези елементи и така до липса на разбиране сред 

младите поколения. 

 

България и българския народ са носители на едно изконно и непреходно 

свое богатство - съхранената традиционна народностна  култура в нейния 

синкретизъм - неразривно съчетание на звук, движение, слово, ритуал и пр. 

България е страна с богато историческо наследство и културно 

разнообразие. Тяхното опазване е съществено за съхраняването на 

националната идентичност на  българина, връзката му със земята и 

традиционната култура като съществена част от неговото ежедневие и 

средство за оцеляване през периоди на свобода или зависимост.  

 

В днешния ден ние всъщност сме свидетели на отделни културни 

феномени, чиито корени се откриват в традиционната фолклорна култура. 

Подвластна на редица фактори, свързани с развитието на обществото, днес 

тази култура не съществува в своя цялостен първичен вид. Базирайки се на 

отделни запазили се културни елементи, ние  възстановяваме с голяма 

степен на достоверност традиционния облик на старата култура. В голяма 

степен това се осъществява основно чрез реконструкции, по 

изследователски път. Всичко това поражда и необходимостта не само от 

стремеж за запазване и осигуряване предаването на запазеното към 

следващите поколения, но и това да се осъществява чрез подготовка и 

работа на екипи с компетенции в тази област, които биха могли да изучат и 
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реконструират в максимална степен образа на традиционната ни култура, 

както и да работят за нейното популяризиране.  

 

България е страна членка на Европейския съюз. По този начин тя се 

превръща и като своеобразна част от общия културен, икономически и 

социален живот. Постепенно се наблюдава естествения процес на 

глобализиране на културния процес, предвид приемането и 

практикуването на културните особености на различните страни по начин, 

отговарящ на културните потребности на европейското общество.  

 

* * * 

 

Проблемите свързани с опазването и популяризирането на нематериалното 

ни културно наследство са в обсега на отделни изследвания.   Някои са 

публикувани като части от научни сборници или под формата на 

съобщения от различен по своя характер форуми.  

 

Редица автори разглеждат въпросите погледнати от различен ъгъл и в 

контекста на отделни изследвания, без да се прави всеобхватно и 

комплексно изследване за формите, средствата и начините за опазване и 

съхраняване на нематериалното културно наследство, както и за неговото 

популяризиране у нас и в чужбина. 
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Поставените за разглеждане въпроси намират своето място и в 

периодичния печат, както и в различни електронни медии. В интернет 

пространството съществуват и няколко специализирани сайта, чиято цел е 

насочена в посока основно към популяризиране на българското културно-

историческо наследство като цяло. 

 

Изследване проблемите при опазването и популяризирането на 

българското нематериално културно наследство е необходимо да се 

осъществи посредством открояване и анализ на постигнатото в областта. В 

случая необходимо да се разгледат и анализират следните основни 

въпроси: 

Ø Обща трактовка на понятието „Нематериално културно наследство“ 

и разбирането му от неговите проучватели и  носителите; 

Ø Международни тенденции при опазването на нематериалното 

културно наследство, разбирането им и прилагането на някои от тях 

в България; 

Ø Съхраняване на живото, нематериално културно наследство и знание 

на българина, участващо в изграждането на идентичността им; 

Ø Социализиране и реинтегриране на нематериалното културно 

наследство в съвременния живот на общността чрез осигуряване на 

познанието за него и трансмисията му към следващите поколения; 

Ø Съвременни форми и начини за популяризиране на нематериалното 

културно наследство на българина; 

Ø Читалищата и живото нематериално културно наследство; 

Ø Местните общности в проучването, опазването, развиването и 

популяризирането на местното нематериално културно наследство. 
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* * * 

Същност и съдържание на понятието „Нематериално културно 

наследство” 

Нематериалното културно наследство е основен дял от културното 

наследство на човечеството – материално, нематериално и природно. По 

своята същност нематериалното културно наследство обикновено крие 

своите корени далече назад във времето. В същото време обаче то успява 

не само да се съхрани, но и препредаде през годините. То се явява като 

своеобразно живо наследство, носено и възпроизвеждано и в 

съвременността от живи хора. 

 

Дефиниция на понятието „нематериално културно наследство“ 

В международен план дефиниране на понятието „нематериално културно 

наследство“ намираме в Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на 

нематериалното културно наследство1, в която е отбелязано следното: 

Член 2: Определения 

“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. 

[поставеният в текста курсив е на автора – б.а.В.В.] Това нематериално 

 
1 Конвенция  на  ЮНЕСКО  за  опазване  на  нематериалното  културно  наследство  
(Конвенция  2003) ,  приета  от  32-рата  сесия  на  ЮНЕСКО  в  Париж  –  29 септември  –  17 
октомври  2003 г .  -   ht tp ://www.unesco.org/cul ture/ich/index.php?lg=en&pg=00006  
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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.“2 

 

По този начин ЮНЕСКО не само дефинира понятието „нематериално 

културно наследство“, но и посочва областите, в които то се проявява. От 

значение е обаче и факта, че предложената в Конвенция 2003 дефиниция е 

примерна и посочва най-често срещаните форми на нематериално 

 
2 Конвенция  2003 -  ht tp ://www.unesco.org/cul ture/ich/index.php?lg=en&pg=00022#part1 
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наследство, като в компетенциите на всяка държава членка е да определи 

кои от тях са релевантни за нея.  

 

От своя страна българската държава отчита, че клаузите на Конвенцията са 

резултат на стремежа на международната общност към защита, опазване и 

осигуряване предаването на форми на културата, които нямат материален 

характер. Приемайки, че  Целите на Конвенцията, визирани в нейния чл. 1, 

са:  

• опазване на нематериалното културно наследство; 

• зачитане на нематериалното културно наследство на съответните 

общности, групи и лица; 

• съпричастност – на местно, национално и международно равнище, 

към значението на нематериалното културно наследство и важността 

на неговото взаимно признаване; 

• международно сътрудничество и международна помощ, 

както и обстоятелството, че  Република България е съхранила 

нематериалното си културно наследство в голяма степен, което е 

обусловено от спецификата на историческото и културното развитие на 

страната, чрез извършената в началото на 2006 г. ратификация на 

Конвенция 2003 българската държава признава значението, което има 

нематериалното културно наследство за българската идентичност, както и 

стойността му като източник на културно многообразие – важна част от 

нематериалната култура на човечеството. По този начин България 

официално приема дефинициите и постулатите на Конвенцията на 

ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство.3 

 
3 ДВ ,  бр .  12 ,  07.02.2006 г .  -  ht tp ://dv.par l iament .bg/DVWeb/broeveList . faces 
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Трактовка на понятието „Нематериално културно наследство“ българската 

държава дава в своето специализирано законодателство – Закона за 

културното наследство. В него е отделена специална глава – глава III, 

озаглавена „Нематериално културно наследство“. Там е посочено, че под 

това понятие трябва да се разбира следното:  

„Чл. 42. (1) Нематериално културно наследство са: 

1. устни традиции и форми на изразяване, включително и езикът като 

носител на нематериално културно наследство; 

2. художествено-изпълнителско изкуство; 

3. социални обичаи, обреди и празненства; 

4. знания и обичаи, които се отнасят до природата и вселената; 

5. знания и умения, свързани с традиционните занаяти.“ 

 

В същия закон, по нататък се дава и допълнително разяснение по въпроса, 

като се посочва, че:  

„Чл. 42 (2) В Министерството на културата се води регистър на 

нематериалното културно наследство по ред, определен с наредба на 

министъра на културата. 

Чл. 43. (1) Към министъра на културата се създава Национален съвет за 

нематериално културно наследство, който: 

1. подпомага разработването на стратегия за опазване и популяризиране на 

традиционната българска култура и фолклор; 
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2. предлага мерки за прилагане на международни актове в областта на 

нематериалното културно наследство, по които Република България е 

страна; 

3. предлага мерки за усъвършенстване на системите за опазване на 

нематериалното културно наследство; 

4. дава препоръки по въпроси, свързани с проблеми на опазването, 

съхраняването и популяризирането на нематериалното културно 

наследство; 

5. предлага за утвърждаване от министъра на културата елементите на 

нематериалното културно наследство, които да бъдат включени в 

национален представителен списък на нематериалното културно 

наследство. 

(2) Съставът, функциите и дейността на съвета се определят с правилник, 

издаден от министъра на културата. 

Чл. 44. Културните организации, създадени за опазване на нематериалното 

културно наследство и придобили статут на центрове на ЮНЕСКО, имат 

право на субсидия от държавния бюджет.“ 

 


