
 http://nauka.bg 134

Във времената на всеобхватна 
икономическа и духовна криза 
все повече музейните обекти и 
институции у нас  усещат „уда-

рите” на глобалните тенденции – висока 
конкуренция в привличането на посе-
тители, породена от все по-завишените 
изисквания към начина на представяне 
на експозициите и комуникационните 
музейни канали. 
Оказва се, че на територията на стра-
ната ни през 2000г. фунционират 224 
музея, а през 2010г. те вече са 201. Тази 
калкулация показва, че в съвременни 
условия освен, че се формира мнение 
за второстепенната роля на музейната 
дейност в социалната структура е назря-
ла острата необходимост от развитието 
и усъвършенстването на музейното дело 
в условията на пазарно стоопанство и 
постоянно повишаващите се изисквания 
както на музейните респонденти, така 
и на самите музейни работници. В този 
смисъл основателно може да се каже, че 
за да бъде конкурентноспособен който 
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и да е музеен обект, независимо дали е в 
рамките на конкретна институция или 
е самостоятелно обособен, той трябва да 
бъде изцяло адаптиран и интегриран 
съгласно глобалните  нагласи на циви-
лизацията. Това означава, че е необхо-
димо разработването на изцяло нова 
концепция  за музейно дело, която да 
разчупи съвременните стационарни екс-
позиции и да положи началото на нов 
подход на социокомуникативен музеен 
мениджмънт, на принципа на интердис-
циплинарното „представление”. Всяко 
едно посещение на музей или допир до 
музеен експонат е индивидуално пре-
живяване, носещо своя заряд. Назрява 
необходимостта от различно осмисляне 
и създаване на адекватно и атрактив-
но комуникационно поле с музейните 
експонати, където комуниканта-посети-
тел да се чувства комфортно във всички 

направления – да е задоволен от инфор-
мацията, която получава, да бъде пред-
разположен за развитие на креативност 
в следствие на видяното, както и да има 
възможност за личен принос в социоко-
муникативното общуване. 

 Разсъждавайки какво е необходи-
мо да се промени, за да се възроди по-
сетителският интерес към родните ни 
музеи е редно да се отбележи и какво е 
пропуснато да се направи през целия 
период на развитие на музейната мрежа 
у нас – липсата на установен стандарт 
за качество на музейните услуги, както 
и работещ механизъм за проучване на 
нагласите както на посетителите, към 
които е насочена музейната информа-
ция, така и на самият музеен колектив, 
който работи за адекватното постигане 
на ефективна музейна комуникация.
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 Музейните ни пространства гу-
бят интереса на родна и чужда публика 
поради факта, че напълно асоциативно 
изпълват съзнанието на посетителите си 
именно със своята стационарност, лип-
сата на креативност, пасивност, липсата 
на воля за разчупване на възприетите 

принципи за подреденост, постоянност 
и сигурност. Демотивацията за повторно 
посещение на един музей е породено 
от факта за неговата застиналост в екс-
позиционно отношение . В родните ни 
музеи много рядко в рамките на една 
година се предприема „кураторска ре-
визия” по отношение на моделите за 
предаване на музейна информация. От 
тук произлиза и силата на въздействие 
на музейното представяне –тя е момент-
на и с течение на времето губи своята 
харизма. При повторно посещение на 
същия вид, тип и начин на представяне 
на музейната информация, тя вече няма 
същият ефект върху посетителя, много 
по-слабо въздейства, а в някои случаи 
може до доведе и до загуба на интерес и 
дори до заличаване на първоначалното 
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въздействие, с което тотално се обезли-
чава и обезмисля последващо посещение 
в този обект. Всичко това произхожда 
от липсата както на проучвания върху 
самите посетители в конкретен музей, 
така и от липсата на новаторски подход 
и рекреация в методите за въздействие 
на музейната експозиция.

 Всички тези показатели са без 
следа в един практически нов подход 
на музейно представяне, реализиран от 
Валентин Балабанов от гр. Кочериново. 
Той има желанието и търпението да ор-
ганизира един нетрадиционен модел на 
музейна организация – всички експона-
ти, които са толкова много, че едно по-
сещение ще отнеме около половин ден, 
за да се запознае човек с целия музеен 
фонд, са „подредени” в един творчески 
хаус, който на принципа на контрастна-
та експозиция въздейства много повече, 
от колкото педантично организираното 
музейно пространство във всеки друг 
музей у нас. Освен това в този еклекти-
чен модел на музейна организация няма 
точно изградени тематични коридори, 
които да се следват, а тематиката и ти-
пологията преливат една в друга, което 
се оказва изключително находчив под-
ход за музейна комуникация. Самите 

комуниканти са очаровани от тази не-
посредственост, която ги кара сами да се 
впуснат в ролята на откриватели. Тази 
интерпретация в музейната психология 
играе съществена роля в един съвреме-
нен подход на музейна организация и 
със сигурност „работи” много по-ефек-
тивно, отколкото традиционното пасив-
но възприемане на музейните информа-
ционни потоци.

 Еклектичният културно-исто-
рически „център” носи също толкова 
атрактивното име Вехтошарница „Ще-
дьовъръ” и няма статут на музей, но 
и амбициите на собственика също не 
се припокриват с установените у нас 
парадигми за музейна дейност. От го-
дини инициаторът обикаля битаци и 
сметища, изкупува стари и ненужни за 
другите вещи, до като в един момент 
хората не започнали сами да му носят 
„инвентар”. Поради постоянно нара-
стващия обем на предметите възниква 
необходимостта от материална база, 
където да бъдат съхранявани и пред-
ставяни за обществен показ. Всъщност, 
идеята на Балабанов винаги е имала 
хуманно-социална насоченост, т.е. в 
полза на обществото. Още в „зародиш” 
на неговата „Вехтошарница”  основната 
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цел е била тя да не бъде търговски обект, 
а изцяло да е подчинена на любопит-
ството и страстта на хората за „пътуване 
във времето”, благодарение на органи-
зирания предметен показ. Така бившето 
ТКЗС в гр. Кочериново „възкръсва” за 
нов живот, но не като стопанска дейност, 
а в полза на културата. Тук бъдещите 
експонати имат „еднопосочен” билет – 
те само могат да „влезнат” в „бутиково-
то музейно пространство”, но не могат 
да бъдат продавани – т.е. закономерно 
няма как да излезнат! Случвало се е  Ва-
лентин Балабанов да подарява на учи-
лища, читалища и детски организации 
по някой предмет, като единствената му 
цел е да зароди в младите хора интерес 
към миналото им и да успее да „възпи-
та” в тях чувството за родолюбие.

 Ентусиастът има странна за неп-
рофесионалист креативна мисъл – хо-
рата да се чувстват свободни в тази 

„музейна” среда, да не са ограничени 
от стъклени витрини, да могат реално 
да докоснат всеки експонат. Самият той 
се определя като вехтошар и почти на 
шега споделя, че ще чака създаването на 
„Закон за вехтошарите”, където смята, 
че ще намери адекватни за дейността 
си законови разпоредби. Целогодишно 
в неговото „немузейно”, но наистина 
културно пространство се стичат хора от 
цялата страна, при това посещенията са 
многократни в рамките на една година – 
факт, на който могат да завидят всички 
родни музеи. Славата на нестандартна-
та инициатива отдавна е прехвърлила 
географските ни граници. Ежедневно 
чужденците са обичайни посетители. 
Вече има традиция и студенти да посе-
щават „Вехтошарницата”, за да работят 
на терен – за момента само от чужбина 
са прозряли рекреационния модел на 
обучение. 
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 С представянето на този обект 
далеч не се цели да се направи някакво 
научно открите. „Вехтошарница”-та е 
била и е обект на медийно представяне 
от няколко години. В социалната мрежа 
Фейсбук нейните почитатели лавиноо-
бразно растат. Към момента наближават 
1700 души, като за сравнение само ще от-
бележим, че в същата мрежа „Национал-
ният политехнически музей” има 159 по-
читатели, НИМ – 1961, „Националният 
военен музей” – 1816 и „Националният 
етнографски музей” – 437. Сравнението 
с тези културно-исторически институти 
не е случайно, тьй като инвентарът на 
„Вехтошарницата” обхваща тематични-
те направления именно на тези музеи. В 
разглеждания от нас обект, който няма 
амбицията за институция, се съхраняват 
над 400 национални носии, около 150 
ретроавтомобила (някои от които имат 
сериозна колекционерска стойност), 
радиоапарати, пишещи машини, съдове 
от бита на българина от последните 150 
години, оръжия, интересни поучителни 
табели от близкото минало, файтони, 
каруци, монети, стари снимки, докумен-
ти и стари книги и каквото още може да 
ви хрумне. И всичко това посетителят 
има възможност да го докосне, детайлно 
да го разгледа, да го проучи ако иска, 
или пък да даде допълнителнаинформа-
ция...

Мениджмънта на „Вехтошарницата” е 
основна функция и задача на собствени-
ка. Оказва се, че т.нар. „легализиране” 
като частен музей, съгласно действащия 
„Закон за културното наследство” е поч-
ти немислим, поради множеството за-
тормозяващи изисквания към собствени-
ка. Огромен проблем е финансирането 
и въпреки това „Вехтошарница”-та не се 
оплаква от липсата  както на посетители, 
така и на идеи за развитие. 
Още с оформянето на настоящата  ви-
зия като културно-историческо сре-
дище собственикът й започва да търси 
механизми за финансиране, с цел да 
осъществява ремонтни, поддържащи и 
реставраторски дейности, за да могат 
експонатите да  се съхраняват при нор-
мални условия. Усилията му са напълно 
безрезултатни, защото никоя банка не 
е приела неговите идеи като „бизнес-
план”, т.е. дейността на Балабанов е 
реално нерентабилна за финансиране 
– поредното „препъни камъче” в жела-
нието за развитие на социално насочена 
дейност. Така всъщност, с потребителски 
заеми  „Вехтошарница” –та успява да се 
съхрани и търпи своето развитие.
Методологията на експониране във 
„Вехтошарница”-та не е обект на изуча-
ване в студентските лекции, както и не 
е описана от бележити имена в сферата 
на музеологията у нас, но потенциал-
ът  й е показателен и определено дава 
пример за една успешна стратегия на 
управление, където творческият хаос е 
нищо друго освен модел за предаване 
на музейната информация, построен на 
принципа на съдържателния контраст. 
Очевидно тази формула „работи на 
пълни оборорти”, допълнена от факта 
за липсата на всякакви ограничения – 
физически и психически. В този „Арт-
музей”, където дори и не са необходими 
допълнителни финансови стимули за 
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креативно експониране на ценностите 
и засилено въздействие на експонатите 
с помощта на допълнителни средства 
като създаване на светлинна среда, 
звукови ефекти, дигитализация и пр., 
ефективността и всички принадлежа-
щи за обичайния музей задачи са на 
лице. Това е единсериозенпоказател в 
положителнитекачестванареализирана-
таидеянаВалентинБалабанов, макар и 
извънбукватанаЗакона. В по-голямата си 
част изискванията за създаване на музей 
съгласно действащият „Закон за култур-
ното наследство” са изпълнени. Според  
Чл. 25 от ЗКН, ал. 1, ал.2. и от части ал.4. 
са спазени. На лице са огромен фонд 
културни ценности, сгради и достатъчно 
площ на които са разположени експона-
тите. За квалификацията на служители-

те е спорен въпросът, тьй като за целта 
е необходимо да се изгради механизъм 
за постоянно финансово обезпечение на 
самият музей, на базата на който би мог-
ло да се привлекат лица с необходимата 
квалификация. Научната дейност в този 
алтернативен музей би могла да се гене-
рира и извършва от самите посетители, 
които имат невероятната възможност за 
непосредствен контакт и неограничен 
престой в обекта, както и да правят свои 
научни разработки и изследвания върху 
обектите, без да нарушават целостта на 
предметите, разбира се. Това е доказа-
телство за реализацията на съвременния 
нов подход в музейното пространство 
– зрителят е и непосредствен изследо-
вател, като неговите изследвания ще 
допълнят базата данни в самия обект. В 
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този ред на мисли рецепиентът е и от-
кривател, и изследовател, и консуматор. 
По този начин се изпълва със съдържа-
ние и образователната част от музейната 
дейност във „Вехтошарницата”.

Наблюденията върху бъдещите музейни 
специалисти, които днес се обучават в 
специалностите като „Културно-исто-
рическо наследство”, „Музеология” и 
„Културен мениджмънт” също споделят 
своите позитивни виждания върху този 
тип на развитие на музейните институ-
ции. При проведени теренни практики 
именно те – хората, които в бъдеще ще 
развиват нашите музеи, демонстрират 
своята меланхолия в „застиналите” и 
„стерилни” музейни пространства, като 
в същото време с изключително голям 
интерес и задълбочен аналитичен под-
ход, се смесват и вживяват в музейния 
процес в по-разчупените и практически 
нетрадиционни експозиционни модели 
– там където докосват експоната, раз-
глеждат го детайлно, откриват за себе 
си неща, които никой не им е показал 
и никъде не са прочели, и реално могат 
да използват „обектът” с  неговото пред-
назначение (там, където би могло да се 
получи).

От тази година „Вехтошарница”-та стар-
тира нова идея в развитието си, която в 
момента няма аналог на приложение в 
която и да е музейна иснтитуция в стра-
ната. Тъй като собственика-мениджър 
е запален почитател на всичко ретро, 
като особени предпочитания отдава на 
автомобилите, той много добре познава 
страстта на ретро-маниаците. В повечето 
случаи обаче, хората са запалени по тази 
мания, но нямат средства за закупуване 
на такъв автомобил, или пък нямат база, 
където да го съхраняват. В този ред на 
мисли, Балабанов е решил да отдава рет-

ро-автомобили за осиновяване. Да, това 
не е шега, а много стойностен модел за 
обгрижване и съхраняване на ретро-
автомобилите във „Вехтошарница”-та. 
Идеята е хората, които имат желание 
да се занимават с това хоби, но нямат 
ресурс, да „осиновят” даден автомобил, 
за когото да се грижат, като за свой и 
да го употребяваткато свой, но всъщ-
ност, автомобилът остава собственост 
на „Вехтошарница”-та, където и ще се 
съхранява. Инициаторът вече е започнал 
кампанията и се оказва, че има доста-
тъчно желаещи и за тази негова отново 
новаторска практика, която обещава 
да е точно толкова ефективна, колко-
то и съществуването и развитието на 
„Вехтошарница”-та.

 „Легализирането” на този му-
зей би била сериозна провокация към 
дейнстта на останалите традиционни 
музеи в Република България, както и 
един перспективен стимул към колек-
ционерите „на тъмно” за възможността 
да реализират един наистина полезен 
модел на колекционерство, музейна 
дейност, арт-пространство, а защо не и 
туристически обект.
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