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основна роля за достъп до културните ценности, т.е. за тяхната социализация в съвременното обще-
ство, имат културните институции. В настоящата статия се предлага експериментална методология за из-
следване на музейни образователни програми. тя има за цел да очертае основни направления за извеж-
дане на категории, отнасящи се до количествени и качествени показатели за удовлетворяване на опре-
делени образователни потребности. обект на изследване са регионалните исторически музеи в страна-
та, които са 27 на брой. музейните образователни програми са специфичен интердисциплинарен музе-
ен продукт, който предлага богатство на идеи и форми, както и многообразие на теми и методи на рабо-
та [1]. музейната среда осигурява реализацията на педагогическия процес като съдейства за усвояване 
на нови знания, за развитие на творческа мисъл и умения за общуване.

освен музеите, системата на културното наследство включва и други организации (архиви, читали-
ща, библиотеки, галерии, центрове по изкуства и култура и др.), които имат обща мисия – съхраняване и 
опазване паметта на човешката цивилизация. Знанието за нея – това е същността на образованието по 
отношение на културното наследство и институциите са пряко отговорни за това. предложената методо-
логия за проучване на музейни образователни програми би могла да бъде адаптирана в бъдеще и за го-
респоменатите институции, отчитайки техните специфични характеристики. 

За целите на настоящото изследване бе избран подход за статистическа обработка и анализ на данни-
те, свързани с количествени и качествени показатели относно провежданите образователни програми в 
българските музеи през 2019 г., за които се открива информация на официалния сайт на съответния му-
зей. изследователският екип по проекта подбра критериите, по които да се систематизират някои основ-
ни характеристики в т.нар. „информационна карта“, която бе позиционирана в Google Forms, с което се 
достига ясно и бързо отчитане на получените данни. тя съдържа два основни раздела. първият обхваща 
обща информация на музейната образователна програма в следните направления: регион и град, в кой-
то е разположен музеят; наименование на образователната програма; група педагогически методи, към 
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които се отнасят дейностите по програмата; форма на провеждане; научна област, към която има отно-
шение образователната програма; информация за провеждане на образователната програма съвместно 
с друга/и иниституция/организация и др. Вторият раздел, озаглавен „Целеви групи“, представя информа-
ция за това към кого е насочена образователната програма по следните признаци: образователен; въз-
растов; семейно-родов и др. 

един от факторите, който оказва влияние при избора на посещение на даден музей е неговото географ-
ско местоположение. държавната политика в Република България за регионално развитие създава условия 
за балансирано и устойчиво развитие на районите и общините и обхваща система от нормативно регламен-
тирани документи, ресурси и действия на компетентните органи. За целите на планирането, програмиране-
то, управлението, ресурсното осигуряване, наблюдението и оценката на регионалното развитие се обосо-
бяват райони, които се разделят на нива в съответствие с изискванията на общата класификация на терито-
риалните единици за статистически цели, прилагана в европейския съюз1. според нея Република България 
е разделена на шест района за планиране, всеки от който включва от 4 до 5 областни градове. В чл. 40 от За-
кона за културното наследство е записано, че всеки град разполага със самостоятелен регионален истори-
чески музей (общо 27 за страната), които се финансират от общините, на чиято територия е седалището им, 
като за тяхната издръжка се осигуряват целево допълнителни средства и от държавния2. 

отчитането на местоположението на съответния музей (неговата близост или отдалеченост), в комби-
нация с информация за тематичния обхват, могат да ориентират бързо отделните ползватели на образо-
вателните програми и да ги насочат към конкретна музейна институция (фиг. 1).

В хода на проучването се установява наличието на две основни устойчиви категории образователни 
програми. първите се провеждат целогодишно и имат отношение към постоянната експозиция на музея. 
те са с най-висок дял – 49%. другите от този вид се характеризират с периодичност и имат отношение към 
традиционният празничен календар, както и с чествания на бележити дати от българската история. пери-
одичните образователни програми имат връзка и със свободното време (най-вече на учениците), като на-
пример „уикенд в музея“3 и „Ваканция – лято в музея“4.

освен постоянните програми се откроява и тенденция за провеждане на еднократни образователни 
инициативи, които най-често имат отношение към организирани ученически посещения съвместно с учи-
лищата от региона. 

Фигура 1. Разпределение на образователните програми и инициативи за 2019 г. по региони

тематичният обхват на образователните програми се конкретизира в няколко направления. наимено-
ванието ориентира потребителите за акцентите и основните насоки относно образователните цели, кои-
то изпълнява програмата. атрактивността на наименованието оказва първосигнално влияние върху по-
сетителите при избора им. В хода на изследването се открояват изключително разнообразни наимено-
вания на образователните програми, което е доказателство за големия ресурс, с който музеите в страна-
та разполагат. 

ето някои примери от различни регионални исторически музеи: „къщата през праисторическата епо-
ха и тракийската епоха“; „Зелени приключения в музея“; „Работилница за реставрация“; „модата на ба-
ба и дядо“; „търсачи на тракийски съкровища“ и др. 

следващото направление е свързано с прилаганите методи на обучение според източника на инфор-
мация, които са както следва: словесни (разказ, беседа, урок), нагледни (наблюдение, демонстрация), 
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практически (упражнения, практически занятия). В допълнение се конкретизира и формата им на про-
веждане, според доказаната класификация в музейната [2] а именно: беседа, урок, презентация, ателие, 
игра, състезание и др. (фиг. 2). В категория „други“ се открояват интересни дейности, като: фотоконкурс с 
изложба; посещения на обектите на културно-историческото наследство в областта; разглеждане на екс-
позиция, събиране и обработване на материали от известни родове в града, след което участниците под-
реждат изложба и др. В случаите, при които се организира състезание в музея, то винаги е съчетано и с 
други форми на образователни дейности.

Фигура 2. Група методи, към която имат отношение образователните програми

За да може образователната програма да отговори на конкретни образователни потребности, еки-
път си постави за цел да изследва към кои науки и/или научни области имат отношение отделните про-
грами. предвид спецификата на експозициите в подбраните музеи бяха конкретизирани следните науч-
ни области: история, археология, етнография, антропология, краезнание, литература, както и комбина-
ция от тях (фиг. 3)

Водещо място заема историческата наука (в 29% от случаите), а археологията заема третото място с 
дял от 12%, почти наравно със научната област краезнание с 11%. Регионалните музеи осъществяват дей-
ността си на територията на две или повече общини, ето защо те имат изключително голяма роля за опаз-
ването и популяризирането на местното културно наследство. 

интересна констатация, поради фактът, че музеите най-вече се свързват с материалното движимо 
културно наследство е, че в проучените образователни програми и инициативи на второ място с дял от 
21% се определя връзката им с етнографията на България. тази научна област има пряко отношение към 
обичаите, традициите, вярванията, бита и занаятите, които са елемент от нематериалното културно на-
следство5. В следствие на това може да се определи, че музейната среда има изключитела роля за него-
вото опазване и популяризирането му, най-вече сред подрастващото поколение. откриват се и примери 
които имат отношение към архитектурата, географията, биологията, теологията и музеологията. най-ви-
сок относителниен дял (34%) на музейните образователни програми се отчита към опознаването на ма-
териалното движимо културно наследство.

Фигура 3. Отношение на образователните програми към определена научна област
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За да се конкретизират препоръки за институционално сътрудничество между музеите и училищно-
то образование в страната, изследването включва съотнасяне на всяка образователна програма към кон-
кретен исторически период (ако е приложимо). това би спомогнало за подобряване от една страна на ка-
чеството на обучение по история в системата на формалното образование (начално, средно и висше), а 
от друга – за опознаване на националното културно наследство. отчитат се спецификите в периодиза-
цията на българската история, която при някои исторически епохи/периоди е различна от тази на запад-
но-европейската. археологическата наука доказва, че по българските земи има свидетелства от човешка 
дейност още от праисторията, като регионалните исторически музеи разполагат с артефакти в своите екс-
позиции от всички исторически епохи, както следва: праистория, античност, Ранновизантийски период , 
средновековие, Възраждане, нова история (1878-1944); най-нова история (1944-1989).

при апробацията в попълването на информационните карти, екипът отчете често срещано явление – 
музейните образователни програми съчетават два последователни исторически периода. ето защо във 
финалния вариант бе поставена опция за отбелязване им. 

музейните образователни програми в най-висока степен са ориентирани към децата, което предпо-
лага дейности, често свързани с изкуствата. една от поставените задачи на проучването е да установи към 
кои от тях има (или няма) отношение всяка образователна инициатива, което да подпомогне родители и 
учители при избора им. В най-висока степен към момента се отчита отношение към приложните изкуства 
(35%), при които децата следва да изработят изделие, свързано с традиционни занаяти и празници (ко-
леда, Великден и др.), които са чест от националното нематериално наследство. 

междуинституционалното сътрудничество по отношение на музейното образование има значение и 
следва да бъде прилаганао системно държавна политика в това направление. един от примерите, кои-
то са в подкрепа на това твърдение е провеждането на извънкласни учебни занятия в музейна среда. Ло-
гично при анализа на резултатите се установява, че в най-висока степен регионалните музеи се посеща-
ват организирано от училищата в региона (фиг. 4). доколко, обаче тези посещения подпомагат качестве-
но формалното образование, предстои да бъде анализирано.

Фигура 4. Междуинституционално сътрудничество

За качествено провеждане на образователните програми в музйна среда трябва да се отчете липсата 
на хомогенност в обществената структура. единен модел за непрекъснатия образователен процес в съ-
временното общество не може и не би следвало да съществува. при формирането на ефективна страте-
гия в тази насока би трябвало да се отчете равнището на потребностите и очакванията, свързани с музей-
ните образователни програми във всяка една структура от обществото. това са така наречените „целеви 
групи“ – термин от маркетинга и от рекламата, с който се означава групата от хора, към които е насоче-
на дадена маркетингова стратегия или дейност (фиг. 5). сегментирането на потребителите в хомогенни 
групи се осъществява чрез проучването на един или група признаци, намиращи се в обща зависимост от 
обекта на предлаганата дейност или услуга [3].

ако дадена музейна програма е насочена към формалното (институционално) образование в учили-
ще или университет, тя би следвало да отговаря на заложените образователни цели на ниво конкретни 
учебни програми и образователни стандарти. 

В структурата на образователната система на определена системна логика са подчинени още три ос-
новни елемента. първият е учебното съдържание, чието системно представяне се обвързва много тясно с 
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това на научното познание и постижения. Вторият елемент е образователният процес, който се конструи-
ра, следвайки комплексността на вътрешните личностни предпоставки за успешно учене чрез интегрира-
не на подходящи форми, методи и средства за преподаване на теоретичния и практически опит. и трети-
ят елемент – образователната среда, която се приема като единство на условия, субекти, ресурси и сред-
ства, обективно влияещи върху хода и качеството на образователните дейности [4]. 

ето защо, ако целевата група е подбрана по образователен признак, тя следва да бъде насочена към 
ученици от определен клас, към студенти изучаващи определена специалност или към докторанти, обу-
чавани в конкретно научно направление. извънкласните и извънаудиторните занятия са от особено зна-
чение за качествен образователен тук не бива да бъдат пропускани и ученици с т. нар. специални обра-
зователни потребности, за които е необходимо да се осигурят качествени условия за социализация им в 
съвременното гражданско общество. 

ако образователната програма е насочена към неформалното образование, т.е. привличане на ауди-
тория по желание в свободното време, то тогава целевите групи следва да бъдат подбрани по други кри-
терии (възраст, интереси и др.).

Фигура 5. Целеви групи

това, което изследването установява и което би могло да бъде отчетено като недостатък при опреде-
лянето на целева група по образователен признак, е че при 26% от музейните програми се отбелязва, че 
те са насочени към общата категория „ученици“. подобна тенденция се открива и при групите по възрас-
тов признак – в 49% от случаите, те са отправени към обобщаващото понятие „деца“. препоръчително е 
да се отчита учебното съдържание за съответния етап, както и характеристиките на психологичното и фи-
зиологично развитие на отделните възрастови групи, за да могат музейните образователни дейности да 
бъдат прецизирани, да привличат конкретна аудитория и да подпомагат ефективно и ефикасно формал-
ното и неформално образование. 

приетата през 2014 г. в България стратегия за учене през целия живот отчита необходимост от при-
лагане на образователен подход, който подпомага възрастните непрекъснато да се развиват като иници-
ативни личности. мерките, които се предприемат са свързани с изграждането на образователна среда, 
която осигурява възможност на възрастните, независимо от тяхното лично, социално или икономическо 
положение, да придобиват, обогатяват и развиват през целия си живот специфични за работата им уме-
ния и ключови компетентности, необходими за тяхната пригодност за заетост6. едно от условията за пос-
тигането на така формулираните цели е свързано с гарантирането, че всички учащи се ще придобият зна-
ния и умения относно културното многообразие и приноса на културата за устойчивото развитие на об-
ществото. Регионалните исторически музеи разполагат с незаменим ресурс в това отношение. За съжа-
ление обаче, настоящото проучване не открива музейни образователни програми, които да са насочени 
конкретно към групи в ранна зряла възраст (20-40 г.), зряла възраст (41-65 г.) или зрялост (65+ г.). препо-
ръчително е да се направят реформи в това отношение.

Значението на културното наследството по отношение прилагането на актуални иновативни методи в 
педагогичен и дидактичен план е безспорно. В рамките на оон – Юнеско и на ес, културното наследство 
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е базов фактор за формирането на политиката не само за междукултурна интеграция, но и за устойчиво 
развитие на отделните страни, чрез ефективна и ефикасна социализация на културните ценности. един 
от основните приоритети в дейността тези организации е създаването на валидно-гарантирани условия 
за развитие на образованието и възпитанието на основата на социализацията и популяризирането на на-
следството. Регионалните исторически музеи могат да подпомогнат тези процеси. 

основните изводи от проведеното проучване отчитат добри практики по отношение на разнообрази-
ето както в тематичен план, така и в прилагането на иновативни и атрактивни педагогически подходи за 
провеждане на музейни образователни програми и инициативи. необходимо е, обаче да се прецизират 
критериите, по които се определят целевите групи, към които са насочени те, за да се постигнат по добри 
резултати по отношение на формалното и неформалното образование.
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