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Настоящото изследване е първото по рода си 
проучване в страната, което се опитва да реги-
стрира моментното състояние на българските 
музеи, след два периода на пълно затваряне, 
породени от глобалната пандемия. Акцентът е 
поставен върху рефлексиите, които COVID-19 
предизвиква, както по отношение на пълно-
ценната комуникация с посетителите, която в 
една или друга степен е подложена на сери-
озно изпитание, така и по отношение на екс-
понирането на наследството и осъществява-
ната от него трансмисия на знания, ценности 
и културни практики. Как и до колко българ-
ските музеи се справят с предизвикателствата 
на COVID-19, как осъществяват своите мисии и 
цели и по какъв начин се адаптират към новата 
реалност, успяват ли да трансформират свои-
те политики в унисон с бързо променящата се 
среда и да реагират адекватно на нейните ме-
таморфози – това са само част от проблемите, 
които изследването засяга. 

Анализът се основава на проучване, прове-
дено през месец август 2021 г. чрез онлайн 
анкети сред българските музеи, които имат за 
задача да очертаят експозиционните практи-
ки и комуникационни параметри на кризата, 
породена от COVID-19, както и тенденциите в 
тяхното преодоляване. Въпреки че са засег-
нати в една или друга степен, финансовите 
обстоятелства не са конкретен обект на раз-
глеждане, тъй като те са очаквано съизмерими 
с цялостната ситуация в страната през изми-

налата година както в сферата на културата, 
така и по отношение на бизнеса, съотнасящ 
се с наследството - рязко понижаване на при-
ходите, предопределящи строги икономии и 
финансова дисциплина. Видимостта на музеи-
те, присъствието им в живота на обществото 
и отправените послания в момент, в който 
сградите остават затворени, зависи изцяло 
от тяхната гъвкавост, инициативност и жела-
ние за промяна, което безспорно предизвик-
ва музеоложки интерес и заслужава детайлно 
наблюдение. Настоящото проучването няма 
оценъчен характер, а се стреми да маркира 
добри практики за работа с публики в новата 
и необичайна до този момент действителност.

Анкетните листове са разпратени до 120 на-
ционални, регионални и общински музеи в 
цялата страна по електронна поща, предоста-
вена за комуникация от институциите. Попъл-
нени и върнати са 29 или 24,17% от общия 
брой. Допълнителни стимулации за участие в 
проучването като телефонни разговори или 
повторни покани не са извършвани съвсем 
целенасочено, тъй като приемаме, че самият 
акт на включване е достатъчно показателен 
за активността, желанието за видимост и сте-
пента на отговорност към широката общест-
веност от страна на музеите.1 Ценно в случая е 
1  Разбира се съществува вероятност част от музеите 
да не са обърнали достатъчно внимание на изпратеното елек-
тронно писмо сред останалите служебни имейли, други да не 
предпочитат анкети и различни форми на допитвания, а тре-
ти изобщо да не желаят да споделят и да осветляват дейности 
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доброволното участие и желанието на местата 
на памет сами да говорят за себе си, да се са-
мопредставят, да са комуникативни, да демон-
стрират своите постижения, да споделят труд-
ности и неуспехи, за да се достигне до верни и 
успешни решения за иновативно и съобразе-
но със съвременните очаквания експониране 
на културното наследство и конструирането 
на успешни модели за работа с публики. Из-
следвания от подобен род са важни, както за 
изграждането на анализ за функционирането 
на музеите в извънредни ситуации, създаване 
на инструментариум, подпомагащ справянето 
с дълготрайни кризи, каквато е COVID-19; така 
също и за вглеждането в себе си и самоизу-
чаването на всяка институция поотделно, за 
споделянето на успешни практики и форми-
ране на критическо мислене и самооценка от 
страна на музейната гилдия. Не случайно след 
първия и втория локдаун организациите, зани-
маващи се с музеи и наследство като ЮНЕСКО, 
ИКОМ, НЕМО, ЕМА излизат с обстойни докла-
ди за състоянието на музейната мрежа по све-
та след необичайните мерки по затваряне на 
експозиционните пространства, предприети 
в преобладаваща част от проучените страни. 
Това дава възможност на специалистите да 
анализират ситуацията и да търсят възможни 
решения, на правителствата да предприемат 
мерки за подпомагане и стимулиране на кул-
турните организации и на самите места на па-
мет да синхронизират политиките си с новата 
действителност.

Анкетата съдържа 11 въпроса, част от които 
предоставят възможност за избор между ня-
колко варианта (попълващият може да отбе-
лязва повече от една опция), а друга изискват 
свободен отговор. 

си по различни съображения. Имаше и музеи, които изискваха 
информация за допълнителна обосновка за целта и необходи-
мостта от подобно проучване, а след проведени разговори ка-
тегорично отказаха да върнат попълнена анкета, което е тяхно 
право.

Въпрос: Колко дълго вашият музей беше 
затворен?

Първият и най-важен въпрос бе да се устано-
ви колко време музеите са останали затворе-
ни през 2020 г. – годината, в която възниква 
Корона кризата и напрежението и стагнацията 
започват да се усещат осезаемо във всички 
сфери на обществения живот. Това предопре-
деля периода като критичен по отношение на 
търсенето и намирането на правилни решения 
и работещи методи за справяне с пандемията, 
което проличава особено силно в реакциите 
на здравното министерство – издават се запо-
веди, които за кратък срок от време (понякога 
дори още същия ден) се отменят, след което 
се написват нови. Тази ситуация наложи през 
2020-а г. местата на памет да бъдат затворени 
на два пъти2. От анкетата става ясно, че 58% 
от отговорилите музеи са били затворени за 
посетители в рамките на задължително регла-
ментираните забрани на здравното министер-
ство или до 90 дни. 31% от музеите декларират, 
че не отварят врати над 90 дни, което би могло 
да е продиктувано както от вероятността тези 
институции да включват в посочената цифра и 
по два почивни дни в седмицата, така и да са 
останали физически недостъпни поради дру-
ги, вътрешни за институцията съображения. 
3% твърдят, че не са отваряли половин година 
и още 3% от анкетираните участници заявява, 
че музеят не е бил затварян – забраните за фи-
зическо посещение са спазвани, но „музеят е 
работил чрез онлайн общуване и подготовка 
на нови проекти за широката публика“3, което 
е показателно за промяната в посоката на ми-
слене и опитите за приближаване на експози-
ционните пространства до аудиториите дори 
във време, когато те реално не могат да бъдат 
посетени.

2  Първата забрана за посещение остави културните ин-
ститути затворени за посетители от 13.03.2020 г. до 7.05.2020 г., 
когато бе допуснато да отворят музеите на открито. Следващият 
локдаун за местата на памет бе от 27.11.2020 г. до 03.01.2021 г. 
включително. Възможността до 90 дни, която бе посочена в ан-
кетата включва всички дни от упоменатия период, включително 
и почивните, тъй като някои музеи работят без почивен ден, 
но не обхваща официалните празници Коледа, Нова година и 
дните до 03.01.2021 г.
3  Извадка от анкетата на Исторически музей – Полски 
Тръмбеш
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МУЗЕИ В COVID
Въпрос: Как COVID-кризата се отрази на 
вашия музей?

Ковид кризата се отразява неблагоприятно 
върху работата на културния сектор и изпра-
вя институциите пред предизвикателства, за 
които се оказват неподготвени. Рязко намаля-
ва броят посетителите, а от там и собствените 
приходи, които се използват за дофинансира-
не на допълнителни музейни дейности, сочат 
участници в анкетата. Финансовият аспект на 
въпроса обаче е засегнат само от два от анке-
тираните институти. Въпреки че е от същест-
вено значение, този проблем не е коментиран 
в дълбочина или заради предполагаемата яс-
нота в тази посока4 или поради факта, че съ-
ществуват други казуси, чието разрешаване е 
далеч по-проблематично. Такива например 
са високата заболеваемост сред служителите, 
което сериозно затруднява и без това сложна-

4  По време на COVID-19 бизнесът търпи големи по раз-
мер загуби на средства, което налага подпомагане от държава-
та, а културните институти имат осигурени бюджетни средства, 
което гарантира както тяхното съществуване, така и възнаграж-
денията на работещите там.

та обстановка, липсата на мотивация у работе-
щите, излизане в принудителен отпуск на пер-
сонала. СOVID-кризата подменя дневния ред 
на музеите – променя изложбените графици, 
ограничава силно провеждането на образова-
телните занимания, поставя пред невъзмож-
ност изпълнението на предвидените годишни 
планове по отношение на взаимодействието с 
публиките – отмяната на събития и публични 
прояви от репертоарните програми се отразя-
ва чувствително на комуникационния процес 
между двете страни. Пандемията трансформи-
ра работния процес и фокусира вниманието 
на служителите към вътрешноинституционал-
ните ангажименти – фондовата дейност. Тя 
включва извършване на идентификации, под-
реждане на фондохранилища, обработка на 
получени дарения, дигитализиране на култур-
ни ценности. Активизира се квалификацион-
ната дейност сред служителите – в Региона-
лен исторически музей – Русе например, през 
двата периода на затваряне, пет от уредници-
те придобиват степен доктор; разработват се 
нови проектни предложения, изготвят се на-
учни публикации, обновяват се експозицион-
ни пространства. Етнографският музей в Пло-
вдив използва периода на първата вълна на 
затваряне през март и април 2020 за ремонт 
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и обновяване на залите от постоянната експо-
зиция на музея – смяна на подови настилки, 
витрини, манекени, аранжиране на витрини. 
През юли 2020 Регионален исторически музей 
– Пловдив отваря за посетители обновената 
зала „Съединение“, а Музеят на народните ху-
дожествени занаяти в Троян извършва ремонт 
на един от своите обекти. В същото време не-
обичайната ситуация, свързана с COVID-19, 
провокира намирането на „алтернативни пъ-
тища за културна комуникация чрез възмож-
ностите на съвременните технологии“5, което 
се оказва повратен момент в дългогодишните 
опити за осъвременяване на местата на памет. 
Процесът на промяна, към който те бавно и 
несигурно вървят повече от две десетилетия, 
ускори своите темпове до неочаквани раз-
мери, а обратът или по-скоро неговия старт, 
трябваше да се случи за няколко дни. Само в 
рамките на седмица от обявяването на епиде-
мичната обстановка, работещите в сектора ос-
ъзнават, че е застрашена не само финансовата 
им стабилност, но и пълноценното общуване 
с публиките6.

5  Цитатът е от анкетния лист на Исторически музей – 
Исперих.
6  Трифонова-Костадинова 2021 - „Затворени“ музеи – 
„отворени“ музеи“, Годишник на Асоциация по антропология, 
етнология и фолклористика „Онгъл“.

Инструменти за работа 
с публики

Въпрос: Какви инструменти за общуване 
използвахте най-често в комуникацията 
с вашите публики през времето на затво-
рен музей?

Интернет се оказва лесно достъпно и широ-
коразпространено място за осъществяване 
на връзки, които музеите използват по вре-
ме на пандемията. То предоставя възможност 
за употребата на широк спектър от форми за 
общуване с аудиториите, които могат да функ-
ционират и в условия на задължителна физи-
ческа дистанция. Един от най-честите спосо-
би, които музеите използват, са социалните 
медии. Те  съдействат за осъществяването на 
бърз и неограничен достъп до потребителите 
посредством разнообразен набор от средства 
за презентация на музейните активности – съ-
общения, създаване на събития, публикуване 
на снимки, видеа, присъствие на живо. Чрез 
опциите коментари и емотикони се осъщест-
вява обратната връзка с аудиториите, което 
превръща социалните медии в гъвкави и ра-
ботещи платформи за неформални дискусии, 
които обаче биха могли да послужат за основа 
на проучвания и анализи, свързани с посети-
телския интерес и съответно със степента на 
ангажираност на ответната страна. 

Най-използваният инструмент за споделяне 
на съдържание с посетителите в необичай-
ната обстановка, предизвикана от COVID-19, 
е Фейсбук. Това посочват 100% от всички ан-
кетирани музеи. Резултатът потвърждава да-
нните от първият доклад за състоянието на 
музеите по време на пандемията, изготвен от 
Мрежата от европейски музейни организации 
NEMO през 2020 г., според който 80% от ан-
кетираните музеи на стария континент (1000 
на брой) използват Фейсбук7. Вторият доклад 
потвърждава първите изследвания – 75% от 
музеите предпочитата Фейсбук, а второто мяс-
то отново се отрежда на Инстраграм – 21,4% 

7  Графичното изображение е от първия доклад на 
NEMO - https://www.ne-mo.org/fileadmin/Dateien/public/NEMO_
documents/NEMO_COVID19_Report_12.05.2020.pdf, посетен на 
20.07.22. 
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Платформата предоставя свободна възмож-
ност за разпространение на съдържание, кое-
то чрез опциите за споделяне може да достиг-
не до обширен кръг от онлайн потребители 
- потенциални посетители след отпадане на 
ограниченията. Чрез правилна и последова-
телно изпълнявана политика от страна на мес-
тата на памет, Фейсбук би  могъл да допринася 
за увеличаване видимостта на културния ин-
ститут и популяризирането на културното на-
следство. По този начин мрежата се превръща 
в диалогично пространство, което възбужда 
интерес, любопитство, провокира и мотивира 
чрез иновативни техники и необичайни реше-
ния. Националният военноисторически музей 
в София организира онлайн игра8 във Фейсбук 
от въпроси с възможни отговори, свързани с 
живота и делото на Васил Левски в продъл-
жение на няколко дни. Победителят получава 
едногодишен безплатен семеен достъп до екс-
8  Онлайн играта е посветена на 148-години от гибел-
та на Васил Левски и е проведена след второто затваряне на 
музеите от край на 2020 г. и преди третото - от 22.03.2021 г. до 
31.03.2021 г.

позициите на музея и неговите филиали. От-
правеното предизвикателство е своеобразна 
форма на комуникация с множество добавени 
стойности, крайната цел на която е разчупва-
не на стагнацията, продиктувана от здравна-
та криза, стимулиране на виртуалния интерес, 
който да отключи любопитството на аудито-
риите и да доведе до осигуряване на реални 
посетитеи в експозиционните зали. 

Голяма част от участниците  в проучването - 
71%, заявяват, че по време на двата локдауна, 
а и след тях, разчитат на музейните сайтове, за 
да достигнат до своите аудитории. Те са един 
от първите по време на поява и разпознавае-
мост елементи в интернет общуването. Сайтът 
е съществуващ модел на онлайн комуника-
ция, който обаче е далеч по-статичен от со-
циалните мрежи. Той имат до известна степен 
представителни функции и посещението му 
обикновено е напълно целенасочено и про-
диктувано от конкретен интерес. В условия на 
пандемия и масово преустановяване на дей-
ности от различни сфери на живота, както на 
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физическата активност, не е ясно каква част от 
останалите вкъщи хора, ще потърсят именно 
този начин, за да достигнат до определен му-
зей и ако го направят -  колко сайта на музеи 
ще посетят в рамките на един ден например. 
Обратната връзка при този начин на общу-
ване се осъществява с формите за запитване, 
което я прави по-тромава и по-официализи-
рана, липсва непринудеността и освободен 
изказ. Факт е обаче, че в България може би са 
единици културните институти, които не раз-
полагат със собствени интернет сайтове. 

Трета по популярност с 54% сред анкетира-
ните музеи форма на взаимодействие с по-
тенциални потребители е YouTube. Каналът 
предоставя опции за споделяне на видео съ-
държание. Заради липсата на финансов ре-
сурс в музеите, в повечето случаи каченото 
съдържание представлява кратки клипове, 
заснети с телефон или камера от работещи в 
музеите. Все пак не липсват и професионално 
разработени продукти. През юли се създава 
„Музеен YouTube канал“, който освен попу-
ляризиране на културното наследство, има 

амбицията да осветлява дейността на българ-
ските музеи и да създаде „среда за увелича-
ване на аудиторията с привличане на активни 
потребители“9 – знак за осъзнатата необходи-
мост от видимост и активно присъствие в ин-
тернет в условия на физически ограничения. 
Сред останалите инструменти, според анкета-
та, се нареждат Инстаграм, Блог, Вайбър. Част 
от участниците в проучването са отбелязали 
също Zoom и Google meet. Програмите за он-
лайн комуникация стават особено популярни 
сред музейната общност, тъй като позволяват 
провеждането на конференции, конгресни съ-
бития, семинари и други общностни (предим-
но научни) инициативи, които са забранени 
със заповед на здравното министерство във 
времето на ограничения. Тогава гилдията тър-
си алтернативни варианти за провеждането 
на предварително планираните вече форуми. 
Още през юни 2020 г. – само месец след час-
тично отпадане на локдаун-а, но със забрана 
за провеждане на инициативи на закрито, ру-
9  Цитатът е от поканата на инициаторите за абониране 
за канала, който може да бъде видян на следния адрес: https://
www.youtube.com/channel/UCDqzBg13KZEWz26EfBK0XUg/
videos, посетен на 12.01.2022 г.
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сенският музей провежда Национална науч-
на конференция „Захари Стоянов и лицата на 
Българското възраждане“, която се реализира 
онлайн в четири панела, организирани през 
седмица. Освен на участниците, линкът към 
събитието в Zoom е публикуван и във Фейсбук, 
което дава възможност за проследяване от ау-
дитории от различни части на страната и извън 
нея. Музеят в Разград е един от организатори-
те на Национална научна конференция „Кни-
гата и образованието – исторически аспекти 
и традиции“10, която се провежда с помощта 
на платформата Google meet, а през октомври 

Регионалният исторически музей в Габрово, 
съвместно с Великотърновски университет 
„Св. Св. Кирил и Методий“, провеждат VII На-
ционална конференция „Старопланинският 
регион – минало, настояще перспективи. Раз-
витие на културния туризъм“, която се случва 
в платформата Teams. Указаните научни фо-
руми са само малка част от примерите, които 
демонстрират стартиращите вече процеси на 
10  Националната конференция се провежда на 12 ноем-
ври, по повод 200 години от рождението на Никола Икономов, 
100 години от смъртта на Станка Николица Спасо-Еленина, 40 
години къща музей „Станка и Никола Икономови” и 150 години 
библиотечно дело в Разград в платформата Google meet.

адаптиране към необичайната за всички си-
туация, проявяване на гъвкавост и вариатив-
ност, опит за модифициране на досега използ-
ваните модели на работа. Срещите на живо 
след първия локдаун са силно ограничени, но 
единични сред тях все пак съществуват - като 
Национална научна конференция с междуна-
родно участие „Музейните колекции – форми-
ране, съхранение, изследване, представяне“, 
дело на Регионален исторически музей – Шу-
мен със съдействието на Министерството на 
културата, която се провежда в отворените 
дворни пространства на музея. 

Според анкетните листове, най-често музеите 
използват между три (31% от музеите) и чети-
ри (24% от музеите) инструмента за взаимо-
действие със своите виртуални посетители, 
10% от музеите са декларирали, че работят с 
пет инструмента, а 17% - с по един – това е 
Фейсбук. Една от институциите на памет е по-
сочила, че не комуникира с онлайн потреби-
телите си, което по-късно се оказа не съвсем 
така, тъй като съществува страница на съот-
ветния музей във Фейсбук и тя периодично 
информира своите последователи за дейности 
и събития, свързани с музея. 
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Виртуални продукти
Въпрос: Какви дигитални ресурси използва-
хте при работа с публики?

Дигиталното съдържание е едно от необхо-
димите условия за презентацията на музеите 
във виртуалното пространство. Те предоста-
вят възможност за широк достъп до различни 
форми на наследство, създават условия за раз-
ширяване на интерпретациите и насърчават 
общуването с потребителите на културен про-
дукт. Десетилетните опити за дигитализация 
у нас показаха на практика, че голяма част от 
музеите не са подготвени добре, поради кое-
то единици са тези, които могат да предложат 
впечатляващ и смислен продукт (Ненов, Три-
фонова-Костадинова 2020: 570). Бавният темп, 
с който се осъществява процесът на дигитали-
зация у нас, дава своите отражения в извън-
редни ситуации като тази с COVID-19. Малък 
процент от музеите разполагат с цифрово съ-
държание, което може да бъде споделено с 
онлайн посетителите, а тези които нямат, се 

опитват да го създадат с наличните техноло-
гични средства, с които разполагат. Липсата 
на професионална квалификация в тази посо-
ка обаче рефлектира върху количеството и в 
повече случаи и върху качеството на създаде-
ните продукти. Въпреки това музеите активно 
споделят информация със своите интернет по-
требители. 

Най-често участниците в анкетата заявяват, че 
разпространяват видеа - това са 72% от полу-
чените отговори. По време на първия „лок-
даун“ Регионалният природонаучен музей в 
Пловдив интензивно използва в комуникаци-
ята си с аудиториите видео продукции, под-
чинени на спецификата и профила на музея. 
Това са клипове, заснети от служители, които 
показват всекидневни дейности по хранене-
то и обгрижването на животинските видове. 
Преобладаващата част от видеата са непро-
фесионални, но са динамични, забавни и под-
държат постоянен интерес към експозицион-
ните площи и техните обитатели, а разказът е 
жив, интригуващ и възпитаващ. Има и такива, 
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които са споделени от предаването „Пъдпъ-
дък дейли“. В периода на затворен музей се 
появяват няколко видеоурока, а уредници че-
тат приказки за подрастващи пред компютъра. 
Сред популярните дигитални ресурси анкети-
раните музеи посочват също и презентациите, 
виртуалните турове, експонати и изложби. На 
сайта на Историческия музей в Тутракан може 
да бъде видяно богато разнообразие от вир-
туални турове за обектите на музея, Рибар-
ската махала, както и колекция от икони. Пло-
вдивският етнографски музей пък предоставя 
на своите онлайн потребители виртуални из-
ложби и разходки в залите на музея, с такива 
разполага и Регионалният етнографски музей 
на открито „Етър“. Професионално изработе-
ните дигитални ресурси упоменатите музеи 
споделят по време и след първото затваряне 
със своите публики - както чрез сайтовете си, 
така и чрез социалните медии. 

Изложбите като използван дигитален ресурс 
заемат 41% от отговорите в анкетата. 

През времето на „локдаун“-ите много от му-
зеите не успяха да разгърнат мащабна експо-
зиционна дейност, заради ограниченията за 
физическо присъствие в залите, поради което 
новите изложби, които бяха реализирани, по-
лучиха своята трибуна в интернет. От първото 
затваряне през март 2020 г. до октомври съ-
щата година, Регионален исторически музей 
– София реализира 14 бр. дигитални изложби, 
достъпни на сайта на институцията. Публику-
ван през времето на COVID-19 е и дигитален 
каталог „Трима архитекти – юбиляри“, помес-
тен в най-новата рубрика „Дигитални издания“, 
както и брой 3 на електронния Годишник на 
музея, чиито първи издания са през 2016-а и 
2018-а г. Не всички музеи обаче имат възмож-
ност своевременно да създават и да предлагат 
на вниманието на публиките професионално 
изготвено съдържание, поради което много 
често прибягват до споделяне на анимирани 
снимки и текст в социалните медии – продукт, 
който е информативен, създаден от уредници 
и в същото време е изработен с минимални 
или без никакви разходи. 

Честа практика по времето на затваряне на 
експозиционните площи, а и след това, са пуб-

ликации, свързани с артефакти. Близо 45% от 
анкетираните музеи заявяват, че използват 
експонатите като дигитален ресурс за види-
мост в условия, които не позволяват присъст-
вието на посетители. В периода от средата на 
март до началото на месец май, когато първи-
ят локдаун е отменен частично, Регионалният 
исторически музей в Шумен представя на ау-
диторията си във Фейсбук част от фондовата 
си дейност – 15% от всички качени материали 
през този период предлагат на онлайн потре-
бителите различни находки, притежание на 
музея, открити при археологически проучва-
ния или придобити чрез дарения. Те се срещат 
на страницата след налагането на извънред-
ното положение и събират най-голям брой 
харесвания от виртуалните посетители в срав-
нение с останалото съдържание на платфор-
мата от същия период. Такива са например 
„Съкровището от гробницата при с. Ивански“, 
„Монетното съкровище от Шуменската кре-
пост“, „Съкровището от улица „Петър Делян“, 
Бронзова матрица с двуглав орел от средно-
вековния Шумен. Тези публикации предлагат 
на музейните публики не само любопитни ис-
тории, свързани с откриването и значимост-
та на находките, но показват и богатството 
на фондовете и ценността на артефактите за 
местната история и култура. 

Предметите, като средство за осъществяване 
на взаимодействие, са във фокуса и на Нацио-
налния политехнически музей, който отправя 
апел за събиране на вещи, с които да се кон-
струира изложбата „Техниката около нас по 
време на народната власт“. На дарителите се 
дава възможност да записват какво знаят за 
предоставените вещи в специален дневник. 
Почти всекидневно онлайн потребителите се 
запознават с различни артефакти, станали част 
от пътуваща експозиция. 

Във времето на COVID-19 при първото затва-
ряне на музеите се ражда и проектът „Как да 
покажем социализма в музея?“ на Регионал-
ния исторически музей в Русе. Дарители пре-
доставят вещи с истории – кратки разкази, 
които споделят личен спомен за придобива-
нето, употребата и значението на предмета, за 
човека или неговото семейство. Даренията се 
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публикуват в едноименната страница на про-
екта във Фейсбук и целят да насърчат както 
създаването на краен продукт – временна из-
ложба, така също и включването на публиките 
в дейността на музея. Разбира се важен момент 
е и увеличаването на видимостта на институ-
цията в ситуация на строги рестрикции. Става 
ясно, че дарителството е средство, разпознато 
от местата на памет като възможен начин за 
взаимодействие в необичайната пандемична 
обстановка. Включването е един от работе-
щите механизми, предполагащи нарастване 
на виртуалната посещаемост и реално участие 
на потребителите в създаването на съдържа-
ние. Инициативите с участието на публики са 
дефинирани като успешни и от Европейската 
музейна академия (Трифонова-Костадинова 
2021). 

Презентациите заемат значителен дял от ди-
гиталните ресурси на музеите във време на 
COVID-19 – 48%. Те са подходящ формат за 
представяне на научни тезиси във време, кое-

то не позволява случването на реални съби-
тия. Презентациите са съществен  сегмент от 
онлайн конференции, семинари, дискусии и 
форуми по време и след първото и послед-

ващите ги затваряния. Този вид музейни по-
вествования представляват оперативни и ин-
формативни елементи, които достигат лесно 
до крайните потребители, посредством раз-
лични платформи. На официалният уебсайт 
на Община Сливен, Регионален исторически 
музей „Д-р Симеон Табаков“ още в началото 
на месец април 2020 г. помества поредица 
от текстови презентации за своите виртуал-
ни посетители11. Регионалният исторически 
музей в Ямбол например създава и споделя с 
публиките си презентации в текстове и сним-
ки като първата сред тях е налична само де-
сет дни след въвеждането на първата забрана 
за посещения на музейни обекти, а до края 
на този период те вече са седем. След това 
тяхната поява рязко намалява (поместени са 
само още три презентации като последната е 
от февруари 2021 г.)12 Този пример е показа-
телен за стремежа на културният институт за 
видимост и присъствие в първите седмици от 
новата нормалност. С презентация с текстове 
и снимки Специализираният музей за резбар-

11  https://mun.sliven.bg/istoricheski-muzey-online, посе-
тен на 12.07.2022. 
12 http://yambolmuseum.eu/category/%d0%bd%d0%be%
d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%
b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/, 
посетен на 12.07.2022.  
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ско и зографско изкуство в Трявна прави пуб-
личния отчет за дейността си през 2020 г13, а 
русенският музей споделя представянията от 
Панаира на музейните изложби с широката 
аудитория посредством YouTube. Презента-
циите са в основата и на онлайн уроци, които 
музеите изнасят за учебни заведения в страна-
та и български училища в чужбина, след като 
здравното министерство ограничи достъпа до 
местата на памет.  

Най-често анкетираните музеи посочват, че 
използват по два, три или четири различни 
по вид дигитални ресурси. 7% са посочили, че 
употребяват 5 бр. дигитални ресурси, а 10% от 

13 h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
watch/?v=751006982459456, посетен на 12.07.2022.  

отговорилите музеи разчитат на по един диги-
тален ресурс. 

Графика от доклада на Мрежата от европей-
ски музеи NEMO показва популярността на 
онлайн услугите, според проучването в пър-
вия доклад за активностите на музеите по вре-
ме на COVID14. 

Така изглеждат предпочитаните онлайн услуги 
във времето на второто проучване, оповесте-
но през януари 2021 г.

14 https://www.ne-mo.org/fileadmin/Dateien/public/
NEMO_documents/NEMO_COVID19_Report_12.05.2020.pdf , посе-
тен на 07.07.2022 г.
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Комуникация
Въпрос: Колко често общувахте с публи-
ките си?

Преобладаващата част от музеите, почти 60%, 
посочват, че по време на COVID-19 общуват 
със своите аудитории по два или три пъти в 
седмицата. Това са както регионални, така 
и общински музеи. 20,69% от музеите са де-
кларирали, че взаимодействат с публиките си 
веднъж седмично, а едва 13,79% – че общуват 
всеки ден. Един от музеите (3,45%) заявява, че 
комуникира с онлайн посетителите си повече 
от веднъж на ден, а още един пък не се свърз-
ва с публиките си нито веднъж. 

Пост-COVID
Въпрос: С какви дейности привлякохте 
посетители след отваряне на експозици-
ите?

Много и разнообразни са активностите, на-
сочени към публиките след отпадане на стро-
гите ограниченията. Макар и в епидемична 
обстановка, след отварянето на сградите му-
зеите се стремят към физическото присъствие 

на посетителите. Това ще оживи пустеещите 
сгради, ще генерира финансови постъпления 
и ще съдейства за възстановяване нормалния 
ритъм на живот в местата на памет. Връща-
нето на посетителите обаче се оказва нелека 
задача. Съществуващата все още пандемия, 
затворените граници, наличието на ограниче-
ния, макар и редуцирани до известна степен, 
страхът от заразяване и намалените финансо-
ви възможности на много от потребителите на 
културни продукти, усложняват процеса. „Тъй 
като почти всички сектори в обществото имат 
подобни проблеми – налага се музеите да от-
крием и приложим мерките, които биха били 
работещи и спасителни именно за нашите ин-
ституции. Мерките не бива да са твърде амби-

циозни, но се налага да се впрегне целият ни 
потенциал - организационен, мениджърски, 
интелектуален и творчески“ (Цекова 2021). 
Така музейната общност насочва всички уси-
лия, за да провокира посетителите и да ги вър-
не отново в музеите. Създава разнообразен 
репертоар от прояви, имащи за цел възстано-
вяване на публичния интерес и привличане на 
аудиториите в експозиционните пространства. 

Преобладаващата част от анкетираните му-
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зеи – 41,38% посочват, че една от дейности-
те за повторно социализиране на местата на 
памет, са работилниците. Това са активности, 
предназначени в по-голямата си част за под-
растващите. Децата са категория, с която се 
общува безпрепятствено, интересът и лю-
бопитството им към заобикалящия ги свят е 
голямо, а пребиваването им на територията 
на музеите през последните години рязко се 
увеличи, благодарение на многобройните об-
разователни програми – следствие от осъзна-
тата от институцията образователна функция, 
която изпълнява. Това обуславя по-бързото и 
сравнително лесно възвръщане на доверието 
и възстановяване на комуникацията с учени-
ците. Първите занимания с подрастващите се 
случват в открити музейни площи, заради не-
обходимостта от спазване на дистанция. Така 
още през месец май, след отмяна на част от 
ограниченията след първия локдаун, русен-
ският музей организира четене на приказки 
за деца в откритите пространства15 на римска-
та крепост „Сексагинта Приста“. Събитието се 

15  Да припомним, че по време на първия локдаун стро-
го се забраняваше излизането в паркове и градини, както и игра 
на детски площадки. Днес това звучи абсурдно, но първоначал-
ните мерки у нас, както и по света, бяха крайно рестриктивни.

случва с подкрепата на една от театралните 
групи – приятели и съмишленици на културния 
институт в различни проекти в годините назад. 
Събитието е своеобразен опит за повторно 
социализиране на музейното пространство и 
постепенното преминаване към обичайния 
ритъм на живот на институцията. 

Публичните лекции и презентации са другата 
възможност, която анкетираните музеи из-
ползват за оживяване на изложбените зали 
– 27,59%. След тях се нареждат концерти, въз-
становки и научни форуми, с които да се при-
общят отново различните категории публики. 
В опцията „други“ от анкетната карта, която е 
близо 69%, са посочени още и разнообразни 
събития за аудиториите, сред които са излож-
бите, интервютата в медиите, пленери, пред-
ставяния на книги. Всички те имат за цел да 
засилят интереса и преживяванията на посе-
тителите, да стимулират тяхната креативност 
и съучастие. В Музея на народните художест-
вени занаяти в Троян като част от археологи-
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ческа изложба е закупена преса за отпечат-
ване на монети. Гостите имат възможност да 
направи отпечатък на монета с изображение 
на император Траян върху самосъхнеща гли-
на. Според една от хипотезите на местните ис-
торице, името на град Троян идва от античен 
град, кръстен на император Траян – Троянов-
град, Троянхисар. 

Регионален исторически музей – Пловдив се 
включва в инициативата „Месец на децата в 
музеите на Пловдив” като приема семейства с 
преференциални билети за семейства „мама, 
татко и деца“ и „баба, дядо и внуче“. Всеки би-
лет носи придобивки за своя притежател – ра-
ботни тетрадки, сувенири, издания на музея. 
Природонаучният музей в Пловдив се насоч-
ва към показването на нови, атрактивни екс-
понати и тематични събития през уикендите, 
предназначени за подрастващи, а Регионал-
ният исторически музей във Варна използва 
своя Учебен музей, за да достигне по-бързо 
до детската аудитория, а от там и до техните 
родители и възрастни придружители. Музеят 

във Велико Търново е организатор на тради-
ционния международен фестивал на истори-
ческите възстановки „Ежедневието на сред-
новековен Търновград – Корона и меч”, който 
се случва в края на месец юни на откритите 
площи на крепостта Царевец. Тридневният 
средновековен лагер, който включва групи за 
исторически възстановки и свободни реанак-
тори от цялата страна, е с вход свободен.16 

„Опитахме се да възстановим нормалната 
си дейност, но неочакваните затваряния 
попречиха на възможността за планиране на 
устойчиви методи за привличане на публики, 
а приоритет остана превенцията на раз-
пространение на вируса“17, споделят от Архео-
логическият музей в Пловдив. Въпреки много-
бройните ограничения и изисквания, с които 
местата на памет трябва да се съобразяват в 
необичайната обстановка, предизвикана от 
COVID-19, се наблюдава стремеж за провеж-
дане на  разнообразни по своята същност и 
насоченост опити за физическото връщане на 
посетителите в обектите на наследство. Това е 

16  Посетителите заплащат единствено билет - вход за 
музейния обект.
17  Извадка от анкетата на Регионален археологически 
музей – Пловдив.
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сложен процес, тъй като зависи както от актив-
ността на музеите, така и от психологическите 
бариери, свързани с общуването и опасността 
от зараза, които хората преодоляват по вре-
ме на пандемията дори и след премахване на 
част от ограниченията. Местата на памет имат 
за задача не само да проявяват творчество и 
нестандартни подходи по отношение на тран-
сформирането на репертоарната си програма, 
но и да убедят своите аудитории, че залите са 
безопасни за тях.

Възвръщане към 
„нормалността“

Въпрос: Кой е най-успешният пример от 
дейността на музея след 13 март 2020 г. 
до този момент?

Разхлабване на епидемичните мерки след по-
редицата затваряния само по себе си съвсем не 
е предпоставка за възвръщане на обичайния 
ритъм на живот в местата на памет. Напротив 
– отварянето на музеите провокира поредица 
от въпроси и дилеми, чието разрешаване се 
оказва не по-малко сложно от досегашните: 
как да се организират музейните простран-
ства така, щото да отговарят на изискванията 
на здравното министерство; по какъв начин да 
се преконфигурира дейността на персонала, 
за да може да е едновременно и функционал-
на, и да е с фокус върху запазване на негово-
то здраве; как да бъде преодоляна стагнацията 
сред посетителите, както и страховете им от за-
творени места и възможността за разпростра-
нение на заразата; по какъв начин биха мог-
ли да се ползват многобройните интеракции 
като тъчскрийнове, дисплеи и съоръжения за 
виртуална реалност, в които местата на памет 
инвестират през последните години, след като 
ситуацията налага дистанция и стриктна дезин-
фекция на повърхностите. Музеите са изпра-
вени пред предизвикателствата да търсят нови 
начини за социализиране на пространствата си 
и осъществяване на пълноценна комуникация 
с аудиториите. Те впрягат всичките си усилия 
и налични ресурси, за да привлекат посетите-
лите към изложбените зали. Като най-успешни 

примери за дейността си след 13 март – датата 
на първото затваряне, музеите посочват пъстра 
плеяда от разнообразни по своя характер ини-
циативи – изложби, чествания, онлайн прояви. 
Посочените дейности могат да бъдат селекти-
рани в няколко групи, според отговорите, да-
дени в анкетата: 

ДОБРИ ПРАКТИКИ СЛЕД 13.03.2020 г.

 Научни форуми

Издателска дейност

Изложби

Събития и работи с аудитории

Инфраструктура и фондова дейност

Видео продукти

Дарения

Други

Научни форуми. Музеят в Разград провежда 
Научната конференция «Книгата и образова-
нието – исторически аспекти и традиции»; му-
зеят във Велики Преслав посочва Междунаро-
ден културен форум „Велики Преслав история 
на цял един народ“, преминал под патронажа 
на вицепрезидента Илиана Йотова; музеят в 
Свиленград е организатор на кръгла маса „Ма-
рица – реката, която ни свързва“.

Издателска дейност. Регионалният истори-
чески музей в Плевен отпечатва второто из-
дание на сборника „Мизия от древността до 
днес“, Регионален исторически музей – Велико 
Търново подготвят каталог на музейни експо-
нати и колекции по повод 150 години от съз-
даването си; Каталог „85 години музейно дело 
в Средните Родопи-Всестранното изучаване на 
Родопите” отпечатва и музеят в Смолян; две из-
дания създава Музеят на народните художест-
вени занаяти в Троян – „Каталог на музейните 
колекции“ и „Каталог на снимки и документи 



МУЗЕИ И ПУБЛИКИ – ОБЩУВАНЕ ВЪВ ВРЕМЕ НА КРИЗА 35

за майстори и занаяти“; в Свиленград посочват 
създаването на том VI и том VII на музейните 
сборници и съставянето на осмия том; Регио-
нален исторически музей – Варна подновява 
издаването на „Известия на Народния музей 
Варна“ след 10 годишно прекъсване; Създават 
се учебни помагала.

Изложби. Художествената галерия във Варна 
реализира експозицията „Изкуството зад мас-
ка“, показана на оградата на галерията; след 13 
март Русенската художествена галерия възста-
новява предварително изготвения си график 
с богата палитра от индивидуални, групови и 
съвместни изложби18; музеят в Смолян откри-
ва експозициите „85 години музейно дело в 
Средните Родопи-Всестранното изучаване на 
Родопите” и „60 години Смолян – град за чудо 
и приказ”; Национален музей „Христо Ботев“ 
открива четири самостоятелни временни из-
ложби; Художествена галерия – Добрич счита 
за свой успешен пример изложбата „25 годи-
ни ХАРТИЯТА“ и онлайн проекта „Прегради и 
ограничения“, представящ ретроспекция на 
пленерите „Хартията“.

Събития и работа с аудиториите. Регионалният 
етнографски музей на открито „Етър“ провежда 
Празника на пестила, който събира гости от над 
50 населени места в страната, а създаденото 
интернет събитие придобива популярност във 
Фейсбук мрежата като достига до над 68 000 
човека и произвежда 185 споделяния19. Нацио-
нален музей „Христо Ботев“ организира и про-
вежда възпоменателно честване на 144 годиш-
нина от гибелта на Христо Ботев, с участието на 
държавния глава на България. В тази група се 
нареждат още летни занимания и школи, заня-
тия от образователните програми на музеите, 
събития, стимулиращи детските и семейни по-
сещения в местата на памет, онлайн уроци.

18  Индивидуални: Йордан Кисьов – „Между небето и 
водата“, Николай Бузов – „Дистанция“ ; Групови и съвместни из-
ложби:  Представителна изложба на преподаватели и докторан-
ти от Факултет по Изобразително изкуство при ВТУ „Св. св. Ки-
рил и Методий»,   „Багри от Долината“  (фонд на ХГ - Казанлък), 
Индия Ала Прима II (с подкрепата на фондация „IWS България», 
Индологическа фондация „Изток - Запад» и „The Perch»), излож-
ба „Резононс“;Спечелени, реализирани и в процес на реализа-
ция проекти към Община Русе и Министерството на културата.
19  Данните за посещаемостта са декларирани от музей 
„Етър“ в кандидатурата им за наградите „Наследство“ на Сдру-
жение „Български музеи“, подадена в началото на 2021 г.

Инфраструктура и фондова дейност. Като ус-
пешен пример от дейността си след 13 март 
2020 г. музеите посочват обновяване на експо-
зициите си и подготовката на експозиционни-
те площи за отварянето им за посетители. Така 
например Регионалният исторически музей 
в Търговище открива Музеен образователен 
център, а музеят в Свиленград стартира съз-
даване на фондохранилище в подпокривното 
пространство на сградата, работи се също по 
проектиране на нова музейна сграда със сред-
ства, заложени в бюджета им за настоящата 
година; музеите споделят, че осъществяват ак-
тивно дейности, свързани с фондовата органи-
зация.

Видео продукции. Исторически музей – Испе-
рих реализира 12-минутен филм „България си 
е България”, посветен на Националния празник 
на страната – 3-и март. Филмът представя зна-
кови места на памет в общината. Продукция-
та е прожектирана няколко пъти на живо през 
март 2021 г. Видеото събра над 5 000 гледания 
за два дни във Фейсбук страницата и You tube 
канала на музея. Регионалният археологически 
музей в Пловдив използва интернет простран-
ството за поредицата си „Археология за всеки. 
Извънредно издание“, създадена във връзка с 
мерките за ограничаване на разпространение-
то на COVID-19 и желанието за близост с ауди-
ториите. 

Дарения. През 2020 г. Музеят на народните ху-
дожествени занаяти и приложните изкуства в 
Троян получава като дарение колекция от 120 
бр. движими културни ценности - приложно 
изкуство (произведения от художествено обра-
ботена кожа и текстил, живопис), създадено от 
художничката Антоанета Славкова. Културният 
институт придобива и седем творби на худож-
ника Григор Първев, което обогатява същест-
вуващата в музея колекция. 

Други. Участия в конкурсни сесии и работа по 
проекти; презентации във виртуалното прос-
транство; получаване на награди; полет с балон 
над музея в Смолян по повод 85-годишнината 
на музейното дело в Средните Родопи.  

В усилията си да привлекат потенциални ауди-
тории, музеите използват основно познати ак-
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тивности, предимно в научната сфера. Това за 
тях е престижно, свидетелства за високото им 
ниво на работа и съизмерва културния инсти-
тут с останалите научни институти в страната. 
Образователните програми също са разпоз-
нати като възможен начин за приобщаване на 
аудиториите (ученици, преподаватели, роди-
тели, неправителствени организации, държав-
ни институции) към мисията на музея, поради 
което са широко застъпени в репертоарните 
програми. Изложбите, възстановките и различ-
ните форми на дарителство са употребявани 
като начин за консолидиране на разнородни 
по своя характер публики. Все повече в музей-
ното всекидневие навлизат възможностите на 
театрализацията за оживяване на музейните 
територии, необичайни арт проекти и инстала-
ции, пърформанси – често съвместен продукт 
на културния институт и неправителствения 
сектор. Това улеснява достъпа на потребители-
те до колекциите на музея, дава един нов, раз-
личен прочит на наследството и увеличава въз-
можностите за интерпретации. Технологичните 
средства и използването на дигитални проду-
кти, които навлизат по-активно през последни-
те години, усилват преживяванията от страна 
на посетителите и допринасят в голяма степен 
за последователността и системността на кул-
турните политики, водени от местата на памет.

Посетители
Въпрос: Кои са най-честите ви посетите-
ли през 2020 г.?

Посетителският профил на музеите през по-
следната една година се променя рязко20. 
COVID-кризата влияе негативно не само заради 
физическите забрани за посещение на местата 
на памет, но и заради стагнацията у посетители-
те, породена от страха от пренасяне на зарази, 
особено при прибиваване на хора в затворени 
пространства. Поредицата от мерки за опазва-
не живота и здравето на гражданите, включ-
ващи спазването на задължителна дистанция, 
предполага и намаляване на количеството хора 
в експозиционните зали. Това се регламентира 
и с препоръка на здравното министерство, спо-

20  Например чуждестранните туристи в музея в Русе от 
24% през 2019 са 11% през 2021 г.

ред която се забраняват груповите посещения 
в културните институти. Така основната част от 
гостите на музея идват с неорганизирани туро-
ве. След разхлабването на мерките и отваряне-
то на експозициите, музейните обекти разчитат 
основно на семействата. Това сочат 79,31% от 
резултатите от анкетните листове. След тях оч-
аквано се нареждат индивидуалните посетите-
ли с 65,52%, следвани от учащите и туристите. 

Музеите в онлайн 
пространството

Въпрос: Кои инструменти за работа с 
публики от времето на COVID-кризата 
ще използвате и през 2021 г.?

Необичайната ситуация със здравната криза, 
затварянето на музеите и последвалата необ-
ходимост от бърза социализация на обектите 
след тяхното отваряне, принуди работещите в 
сферата бързо да търсят и намерят алтерна-
тивни начини за привличане вниманието на 
аудиториите, а от там и връщането им в сгра-
дите. Всяка институция идентифицира за себе 
си инструментите, които биха й били от полза в 
процеса на повторното привличане на туристи 
в обектите. 79,31% от анкетираните музеи зая-
вяват, че ще продължат да използват социал-
ните платформи като средство за достигане и 
споделяне на наследството със своите потре-
бители - Фейсбук, YouTube, Интернет сайт, Блог, 
Инстаграм, Google, ZOOM. 

На отговора на същия въпрос друга част от му-
зеите са посочили дигиталните ресурси, които 
възнамеряват да употребят в своята дейност в 
бъдеще - видео продукциите, онлайн презента-
ции, уроци, възстановки и събития на открито. 

Натрупаният през годината опит подсказва на 
музейната общност, че за да осигурят физи-
ческото присъствие на посетителите, музеите 
трябва да подобрят уменията си за себепред-
ставяне и все по-често да „овладяват“ тери-
ториите на своите потенциални потребители, 
една от която е дигиталните ресурси в интернет 
пространство. Тяхната употреба е практически 
неограничена. Реципиентите също варират в 
широки граници като възраст, пол, компетен-
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ции и интереси. Това стимулира вариативност-
та на комуникационните процеси и предпоста-
вя условия за създаване на експерименти както 
по отношение на начините за презентация на 
културното наследство, така и по отношение на 
общуването с аудиториите. 

Анкетното проучване на музеите след първия и 
втория Локдаун показва стремеж към видимост 
в условия, които не позволяват пълноценно раз-
гръщане на репертоарните политики на места-
та на памет. Невъзможността за осъществяване 
на обичайни физически контакт с аудиториите 
се пренася в полето на онлайн общуването, а 



МУЗЕИ И ПУБЛИКИ – ОБЩУВАНЕ ВЪВ ВРЕМЕ НА КРИЗА38

опитите за комуникация са разнородни. Мно-
го често един музей използва повече от една 
платформа за присъствие, а целта е достигане 
на висок брой виртуални посетители, провоки-
ране на тяхното внимание и интерес, което да 
доведе до потенциално по-голямо количество 
реални посетители след отпадане на ограниче-
нията. Разнообразни са и дигиталните ресурси, 
които музеите употребяват, за да задържат вни-
манието на онлайн потребителите - виртуални 
разходки, презентации, уроци, представяне на 
изложби в интернет, предмети с разкази, ини-
цииране на нови проекти. Това може да се раз-
чете от една страна като начин за представяне 
на широк диапазон от музейни дейности, а от 
друга - свидетелства за объркаността в подхо-
дите и липсата на знание за интересите на ин-
тернет публиките; за своеобразно „опипване 
на почвата“, което да даде яснота кое е това, 
което се харесва, предпочита, коментира и спо-
деля. Социалните медии със своите опции имат 
възможност да дадат най-обща представа за 
нагласите на виртуалните аудитории към кон-
кретна публикация и с това да ориентират ав-
торите в стратегията, която трябва да следват в 
комуникацията с публиките. Непознаването на 
онлайн средата е ситуация, очаквана за българ-
ските музеи, които в досегашната си дейност са 
фокусирани предимно в експонирането на кул-
турно наследство в сградите си и общуването с 
реални посетители. Извънредната обстановка, 
предизвикана от корона кризата обаче, насочи 
вниманието им към алтернативни възможности 
за видимост, реклама и изграждане на подходя-
щи маркетингови стратегии за промотиране на 
културни продукти. Въпреки че институциите 
на паметта се оказаха неподготвени за подоб-
ни резки обрати в техния обичаен мир, каквито 
наложи пандемията, те се опитаха да отговорят 
адекватно на положението с наличните си спо-
соби. Малко бяха музеите, които разполагаха с 
готови дигитални продукти за популяризиране 
в социалните медии. Преобладаващата част от 
институциите сами създават своите продукти, 
които качват и разпространяват сред последо-
вателите на страниците си, затова има и такава 
видима разлика в качеството на предложените 
продукти. Като пример можем да посочим пре-
зентациите, които много често са сменящи се 
снимки със субтитри, които предлагат инфор-

мативната част, а много малко от тях предста-
вят професионално обработени кадри, озвуче-
ни от разказвач и с музикален фон. Видеата и 
снимките на артефакти обикновено са заснети 
с телефон или фотоапарат, но липсата на обра-
ботка от специалист личи много ясно. Тексто-
вата част на публикациите в социалните медии 
не винаги е съобразена с изискванията за по-
добен род информации на онлайн потребителя 
се налага да чете дълги постове, към които в 
един момент губи интерес. Въпреки тези не-
ясни, неизпипани и не дотам обмислени ак-
тивности в интернет пространството, може да 
се твърди, че музеите не останаха безучастни, 
невидими, неангажирани и напълно „затворе-
ни“ за своите публики. Те положиха усилия да 
извадят наяве всички продукти, с които разпо-
лагат или за кратко време да създадат нови, за 
да покажат себе си и своята дейност. Трудната 
и объркана ситуация, в която културния сектор 
изпадна, насочи вниманието и ускори работата 
по процесите на дигитализация на културното 
наследство. Само година след двата локдау-
на Министерството на културата предложи на 
българските музеи участие в проект за диги-
тализация на фондовете, което ще ги снабди с 
достатъчно дигитални ресурси и ще ги доближи 
до европейските практики и нива на развитие 
на културни политики за наследство.
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