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ВАРНА – КАНДИДАТ ЗА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА  

Реалности, нагласи, възможности 

Любомир Кутин 

 

Изследването, посветено на предварителните нагласи за възможностите на 

Варна да получи домакинството на Европейска столица на културата (ЕСНК), беше 

осъществено по поръчка на Община Варна в периода юли - октомври 2007 г. То 

включваше проучване на официални документи на ЕС и други изследвания по темата, 

дълбочинни интервюта и фокус групи с представители на културната общност и 

обработване на получените данни, съгласно предварително установена методика.1
   

В хода на изследването екипът се натъкна на подробен анализ, осъществен от 

консултантската агенция Palmer2. Там се прави подробен обзор и се предлагат ценни 

данни за всички столици на културата до 2004 г.  

Основавайки се на изводите в доклада на Palmer екипът на настоящето 

изследване счете за необходимо да се разшири кръкът на задаваните въпроси при 

анкетиране на участниците. Това от своя страна дава богат материал от препоръки, 

предложения и преценки, свързани с бъдещата културна политика на Община Варна. 

 

 Европейските столици на културата. Кратка ретроспекция 

 По своя замисъл инициативата "Европейски столици на културата" цели да 

популяризира богатото и разнообразно европейско културно наследство и взаимното 

опознаване на гражданите на ЕС. Началото е поставено на 13 юни 1985 г. с решение на 

Съвета на министрите за създаване на действие на ЕС “Европейски град на културата”. 

В официалния документ се изтъква, че събитието “Европейски град на културата” е 

необходимо да представя култура, която в своето историческо възникване и 

съвременно развитие се характеризира, както от общи елементи, така и от богатство, 

родено от различия.
 3
  

Инициативата си поставя за цел да сближи не само народите от страните членки 

на ЕС, но и други държави, които споделят сходни ценности. Съгласно решението 

критериите за селекция на “Град на културата” се основават върху избора на един град 

от една страна членка. Решението се взема две години по-рано. Последователността на 

избора се основава на ротацията на страните членки по азбучен ред. Отговорност за 

финансирането има съответната страна, която упълномощава с организацията 

специален орган.
4
  

 Израз на стремежа за отваряне на инициативата към държавите извън пределите 

на ЕС, е решението на министрите на културата от 18 май 1990 г. Те се споразумяват, 

че след завършването на ротацията на дванадесетте страни членки през 1996 г., в 

процедурата по номиниране и избор на европейски град на културата да участват и 

представители на други европейски страни, основали своите действия на принципите 

на демокрацията и плурализма.
5
  

 В тази връзка се въвеждат нови критерии, които включват издигането на 

няколко кандидатури. За да се гарантира успешното организиране на събитията в 
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рамките на европейските градове на културата и за да се поощряват повече градове да 

участват в общата инициатива, се организира европейски месец на културата в 

различни европейски градове
6
. Те са своеобразен сателит на града на културата.

7
 

Следващият важен етап е свързан с преименуването на инициативата в 

"Европейска столица на културата". Това става с решение на Европейския парламент и 

Съвета от 25 май 1999 г.
8
 

 След разширението на ЕС през 2004 г. с десет нови държави (Полша, Чехия, 

Унгария, Литва, Латвия, Естония, Малта, Словакия, Словения, Кипър)  със специално 

решение на Европейския парламент от 13 април 2005 се допуска след 2009 г. събитието 

да има две столици едновременно, като втората е задължително да бъде от новите 

страни-членки на ЕС.
9
  

 На 24 октомври 2006 г. Европейският парламент допълва процедурите за 

кандидатстване и утвърждаване на градовете-домакини. Поставено е специално 

изискване техните проекти да са тясно свързани с националната стратегия за развитие 

на културата на съответната държава и с плановете за социално-икономическо развитие 

на кандидатстващите градове и региони. Допълват се и правилата за оценка на 

културната програма.
 
Предложенията градовете-кандидати следва да се представят не 

по по-късно от шест години, преди събитието. Конкретизират се задачите на комисията 

по селекция. Всяка комисия препоръчва номинацията на един град от държавата, която 

излъчва европейска столица на културата. Съставът на селекционната комисия е от 13 

участника, седем от които са номинирани от европейските институции, а останалите 

шест участници са от заинтересованата държава. Нейните членове са независими 

експерти, с доказано отсъствие на конфликт на интереси спрямо кандидатстващите 

градове и със значителен опит в културния сектор, в културния район на градовете или 

в организацията на европейската столица на културата.
 
 

 В първия етап на своята работа комисията по селекция оценява предложенията 

на градовете, които са отговорили на поканата за представяне на проекти. След 

оценката им комисията по селекция утвърждава кратък списък на кандидатстващите 

градове. Те се обсъждат в специален доклад с конкретни препоръки. Всяка от 

заинтересованите държави трябва да одобри краткия списък, основан на доклада на 

комисията по селекция. Крайното класиране се одобрява от заинтересованите държави 

в срок от девет месеца след предварителната селекция и след като кандидатите са 

направили корекциите в своите проекти съгласно препоръките в доклада. На основание 

на предложенията и препоръките Европейският парламент официално определя 

градовете – столици на културата.
10

  

В решението от 24 октомври 2006 г. на Европейския парламент в приложения 

списък за първи път официално фигурира името на България като домакин на 

инициативата “Европейска столица на културата” през 2019 г. заедно с град от Италия.  

Досега са определени следните европейски столици на културата:  

1985 Атина  

1986 Флоренция 

1987 Амстердам  

                                                 
6
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1988 Западен Берлин 

1989 Париж  

1990 Глазгоу 

1991 Дъблин 

1992 Мадрид 

1993 Антверпен 

1994 Лисабон 

1995 Люксембург 

1996 Копенхаген 

1997 Солун 

1998 Стокхолм 

1999 Ваймар 

2000 Авиньон, Берген, Болоня, Брюксел, Краков, Хелзинки, Прага, Рейкявик, 

Сантяго де Компостела 

2001 Порто, Ротердам 

2002 Брюж, Саламанка 

2003 Грац 

2004 Генуа, Лил 

2005 Корк 

2006 Патра 

2007 Люксембург, Сибиу 

2008 Ставангер, Ливърпул 

2009 Линц, Вилнюс 

2010 Истанбул, Печ Есен 

2011 Турку, Талин 

2012 Гимараеш, Марибор 

2013 Марсилия, Кошице   

Приетия ред за домакинство до 2019 г. предвижда европейски столици на 

културата да са от следните държави:   

2014 | Швеция | Латвия 

2015 | Белгия | Чехия 

2016 | Испания | Полша 

2017 | Дания | Кипър 

2018 | Гърция | Малта 

2019 | Италия | България 

  

Някои обобщения за досегашните европейски столици на културата 

При кандидатурата на по-малките градове (под 100.000 души) основните цели, 

които си поставят организаторите са свързани с развитието им като културно-

туристически центрове за посетители от страната и чужбина, както и да внесат 

подобрения в базата за култура и инфраструктурата; 

При кандидатурата на големи или столични градове целите са насочени преди 

всичко да се изведат на културната карта на Европа като градове с утвърдени културни 

прояви и отвореност за културен диалог. Но въпреки готовността си за сътрудничество 

и наличието на проекти на европейско ниво, приоритетни си остават националните 

събития, развитие и интереси;  

Специално пристанищните градове си поставят за цел да се представят пред 

Европа не само като търговски центрове, но и като културни средища. Също така 

важно място в техните проектни предложения заема мултикултурния диалог. При тях 

пристанището има много важна роля в живота на града. То е своеобразно “сърце”, 
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“прозорец”. Специални проекти целят запазване и повишаване на неговата 

привлекателност. 

При всички кандидатури неизменно се поставят цели, свързани с подобрения в 

инфраструктурата, разширяване потребителите на културата, привличане на 

посетители от страната и чужбина, икономическо развитие, популяризиране на името и 

подобряване облика на града пред “другите”, сътрудничество с европейските страни. 

От друга страна обаче, в почти всички случаи, изтъкването на националната специфика 

преобладава спрямо европейската идентичност. 

В повечето страни администрацията и мениджмънта на ЕСНК се ръководи от 

Организационен съвет. Неговата същинска работа започва межда три и пет години  

преди Събитието. Съставът му е разпределен между следните институции: 

 Градска управа; 

 Регионална управа; 

 Национална власт; 

 Културни институции 

 Частен сектор; 

 Университети и други; 

Най-важно място има градската управа (общината). На второ място по значение 

е държавата в лицето на правителството. Културните институти, университетите и 

частният сектор са представени относително по равно.  

Основните задължения на Организационния съвет са: финални проекто-решения 

и решения, цялостен финансов контрол, събиране на пари и търсене на спонсорства, 

наблюдение (мониторинг), разрешаване на конфликти. 

Секретариатът концентрира в себе си следните задължения: иницииране и 

развитие на проекти, координация на културната програма, комуникация, реклама и 

маркетинг, събиране на средства/привличане на спонсори, регулиране на финансите, 

контрол над бюджета, развитие на туризма. 

Най-често срещаните проблеми се изразяват във финансирането; непрекъснатите 

смени в екипа (поради конфликти в културния сектор или между културните 

организатори и политиците); доминирането на тесни политически интереси и 

реализацията на рекламната кампания. 

По отношение на културната програма преобладават събитията с презентативен 

характер; дейности, свързани с реставрация и консервация и с образователна 

насоченост. Събитието “Столица на културата” се използва в повечето случаи като 

добър повод за подновяване на материалната база не само на културата, а и на града 

като цяло. Също така важно място заемат дейностите, насочени към създаване на по-

добри условия за развитие на туризма. 

В анализите и отчетите се изтъква, че ЕСНК пробужда творческата енергия на 

хората от избрания град (и региона) от най-широки социални слоеве, политици, 

мениджъри, представители на културни организации, художествени творци, 

университети, училища, неправителствени организации и те с готовност започват 

подготвянето на поредица от проекти. При всички случаи за целта навсякъде се създава 

капацитет за качествена, прозрачна и добре аргументиран подбор и селекция на 

предложения за финансиране. Най-често срещаните критерии при оценката на 

проектите са:  качеството, съответствие между проекта и водещата тема на Събитието, 

цена на проекта, опит на организаторите, европейска значимост, възможност за 

продуцентите/производителите да създадат нещо необичайно, място на провеждане, 

продължителност и др. 
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Също така в крайморските градове части от пристанищата се превръщат в 

изложбени зали, музикални салони и други места за най-различни художествени 

дейности.  

Важно място в инициативата ЕСНК заема перспективата “традиция – 

модерност” Навсякъде организаторите се стремят да се приобщят към съвременните 

тенденции в изкуството, архитектурата, технологиите. Все пак в по-малките градове 

духът на традицията е по-силно изразен, отколкото при големите градове. Там  

местната история се превръща в ярък фон – рамка, на който се разполагат културните 

прояви, докато в по-големите селища събитията се разполагат повече на фона на 

общата европейска история и общото наследство 

Културната програма във всяка ЕСНК е подчинена на определена тематика, 

вдъхновена от специфичната история и култура на града, както и от желанието за 

постигане на широко европейско измерение на посланията.  

 

 
Таблица № 2 представя съотношението на темите, заложени в културните 

програми 
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театър/опера

музика

танц

визуални

изкуства

история/наслед

ство

конференции/ди

скусии

архитектура

паради/фестива

ли

медия

интердисциплин

арни проекти

литература

 
Таблица № 3 представя приоритетните сектори от културната програма. 

В по-окрупнен план програмата на досегашните ЕСНК изглежда по следния 

начин: 

Дейности, насочени към презентация: 45% (театър, опера, музика, танц) 

Дейности, насочени към творчески, художествени проекти: 24% (тук са 

включени визуалните изкуства, медия и литература) 

Дейности, насочени към реставрация, консервация, експониране на културното 

наследство: 14% 

Дейности, насочени към популяризиране на културата и изкуствата: 11% 

Дейности, насочени към обучение: 6%  

Ето и най-атрактивните и успешни инициативи в досегашната история на ЕСНК: 

- The Purple Sails – братята Форман правят от лодка театрална сцена, която плава 

по време на представленията (Прага); 

- 2000 Children – workshop за 5-годишни деца, които създават собствени 

музикални инструменти, костюми, пиеси, танци (Рейкявик); 

- Артисти в училищата – артисти са наети да работят в училищата, за да повишат 

способността на децата да изразявт себе си по творчески начин (Рейкявик, 

Брюксел, Хелзинки); 

- От 1100 дейности над 2/3 са с безплатен вход; други билети са субсидирани и 

никой не струва повече от 22 евро (Саламанка); 

- Preaching for someone else’s parish – 52 джамии, храмове и църкви участват в 

проекта. Всяка седмица един теолог, артист или политик с междуранодна 

известност се моли в друга религиозна общност (Ротердам); 

- Island in the River Mur – на острова се намират амфитеатър, игрище, кафе (Грац); 

- Лил 2004 създава система от «посланици» ( «Ammbassadeurs”), в която всеки 

може да се включи пожелание и да помага със събирането и препредаването на 
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информация, провеждането на събитията , участие в специални дейности. От 

целия регион около Лил се наброяват 16 000 «посланици»; 

- Dreamspace – надуваема, многоцветна 3D инсталация, в която можеш да се 

разходиш (Болоня); 

- Филми, лазери, фойерверки над река Висла (Краков); 

- Бордът се оглавява за близо 3 години от Е. Джозевсон, който е актьор, писател и 

филммейкър (Стокхолм); 

- Вместо обикновените сувенири се продават съвсем нови и оригинални 

продукти, изработени от млади шведски дизайнери (Стокхолм); 

- Леденият павилион – павилиони от сняг и лед, в които има ледени скулптури 

(Стокхолм); 

- В 16 от метро станциите билбордовете са заменени от фото изложби (Стокхолм); 

- A Thousand Thistles – проект за подпомагане на млади творци, които 

кандидатстват със свои проекти, и на които се отпуска финансиране и 

бюрократически улеснена структура за осъществяване на идеите на младите 

творци (Стокхолм); 

- Проект, който дава възможност да смениш работата и начина си на живот (но 

само за един ден) (Стокхолм); 

- Гигантски пясъчни скулптури - 10 метрова статуя направена от 30 творци 

(Копенхаген; 

- Изложба на гигантски роботизирани буболечки (Люксембург); 

- Кутия за събиране на идеи, поставена/и в различни библиотеки в града, в които 

всеки има право да дава своите идеи за проекти; 

- Късометражен филм – проект за млади професионално занимаващи се с кино 

творци, които трябва да изберат 12  автора, чиито творби да адаптират, и да 

създадат свой филм (Берген); 

- 300 велосипеда на разположение на гражданите, които могат да ги ползват в 

града  чрез депозит ( Хелзинки); 

- През 1993 се установява дълбоко несъгласие между екипа, работещ за 

Антверпен 1993, и градския съвет. Антверпен е прецедент измежду всички 

ЕСНК с това, че директорът на организацията, отговорна за провеждането на 

Годината на културата, решава да предизвика кмета на града на политическата 

сцена на изборите през октомври 1994. Директорът оглавява коалиция от 

партии, носеща името Антверпен 1994. Този уникален случай завършва с 

избирането на директора за заместник кмет по културата в града и е 

изключителна възможност да се запази и следва духа на Антверпен 1993 

(Антверпен). 

 

Някои важни изисквания към предложенията на кандидатстващите 

градове 

Проектът ЕСНК има основно за цел да събира заедно европейците. Той има 

своите културни и социално-икономически предимства, но едновременно с това 

съществуват финансови и политически рискове за града, започващ подготовката си за 

Събитието. 

Подготвянето на предложението за получаване на титула (кандидатирането) е 

дълъг процес, изискващ информация, енергия, идеи, време и финансови средства, 

защото културната програма на Събитието трябва да покаже висок художествен 

стандарт. 
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Качеството на изработената кандидатура зависи на първо място от разбирането 

в дълбочина на идейния заряд на проекта ЕСНК, както и на критериите за подбор. В 

никакъв случай не бива да се пропуска да се прегледа опита (успехите и несполуките) 

на досегашните градове, получавали титула ЕСНК. 

Титулът ЕСНК се връчва на конкретния град, но той може по желание да 

привлече към подготовката за Годината на културата прилежащия му регион. 

Даден град не получава званието ЕСНК само заради това, което е или за това, 

което прави - трябва да се подготви специална културна програма, с нови събития, 

различни от тези, които се случват в града. 

Кандидатурата на града не бива да наподобява туристическа брошура - градът не 

трябва просто да „показва” себе си чрез паметници на културата и характерните за 

града традиционни събития. От ЕСНК се очаква да покаже творчество и 

иновативност в културната си програма - нещо ново трябва да бъде предложено и 

създадено специално за целта. Епитетът „изключителен” (разбиран като „невероятен, 

великолепен”, но и като „излизащ от, надскачащ правилото и познатото”) трябва да 

стане устойчива характеристика на културната програма; 

Официалната програма за Събитието трябва да цели да представи: (1) 

богатството и разнообразието от културни дейности в Европа и (2) ролята, която играят 

градовете в процесите на образование и разпространение на култура. От една страна, 

всеки град подчертае собствените си характерни черти, а, от друга, да представи 

онези черти, които са общоевропейски споделени (общоевропейското културно 

наследство). 

Културната програма за ЕСНК трябва да покрива и двата критерия: „European 

dimension” (европейски измерения)  и “city and citizens” (градът и гражданите); 

Европейската комисия и по-специално нейният отдел за Образование и Култура 

направлява селектирането на градовете, кандидатстващи за титула; въпреки това 

Съветът на министрите на ЕС е единствената институция, която има официалното 

право да връчва званието ЕСНК; 

Не по-късно от 4 години преди провеждането на Събитието държавата трябва да 

представи кандидатурата на един или повече градове на Европейския парламент, 

Съветът, Комисията и Комитетът на регионите, по възможност съпътствана от 

препоръка; посочването  само на един град не е задължително, дори се търси да се 

насърчава състезателният дух; 

Заявлението за участие (кандидатурата) следва да представи отношението и 

намеренията на града що се отнася до: подчертаване на общите европейски артистични 

движения и стилове, които градът е вдъхновил или за които значително е допринесъл, 

представяне на събития с участието на хора на културата от други европейски градове 

и установяване на дълготрайно културно сътрудничество, подкрепа за развиване на 

творческата работа, стимулиране участието на колкото се може повече граждани 

(участие, което трябва да се запази и след края на Събитието), привличане на повече 

посетители от Европейския съюз, стимулиране на диалога между европейските култури 

и тези от другите части на света, акцентиране върху историческото наследство, 

градската архитектура и качеството на живота в града; 

Градовете, споделящи титула ЕСНК през дадена година, следва да включат 

такива събития в програмата си, които да подчертават връзките между тях. В този 

смисъл за Варна е от особена важност да проучи кой италиански град има сериозни и 

отговорни намерения да се кандидатира за да бъде възможно още във фазата на 

кандидатиране да се реализират съвместни инициативи. 

Препоръчително е градът да изработи мото, водеща тема на програмата си, 

която да обвърже отделните събития. В тази връзка особено се насърчава и 
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интердисциплинарността като подход – едно събитие или инициатива да обхваща 

различни културни дейности, свързани с презентация, обучение и образование и т.н.  

Голямо внимание следва да се отдели и на социалния аспект. Това включва 

изработването на специални проекти, насочени към групи като: хора с увреждания, 

хора в неравностойно социално положение, бездомни, безработни, хора с проблеми  

при социалната интеграция, по-ниско образовани хора; 

За успешното провеждане на инициативите следва да се отбележи 

необходимостта от независимост на директора по културната програма от 

политическите власти. Управленската и организационната структура е необходимо да 

имат достатъчен финансов и административен капацитет. 

 

Варненската кандидатура за Европейска столица на културата  

 Кандидатурата на Варна за европейска столица на културата има своята богата 

предистория.  През 1993 г. България подписва споразумение за сътрудничество с ЕС, 

което влиза в сила от 1 февруари 1995 г. Още от 1994 г. за страната ни се отварят 

редица програми, между които и “Калейдоскоп”, чиято основна цел е европейския 

културен диалог. Благодарение на установените добри контакти на града с Делегацията 

на ЕК в България и лично нейният председател Томас О`Съливан, са финансирани 

редица проекти на Община Варна и други организации. По-важните от тях са:    

- Програма “Калейдоскоп” на ЕС 

Международен музикален фестивал “Варненско лято” (1994, 1998); 

Международна лятна академия (1994, 1998); 

Международен джаз фестивал (1997); 

Международно биенале на графиката (1995, 1997); 

Международен фолклорен фестивал (1997); 

- Информационна програма “ФАР”  

Дни на Европа във Варна (1995, 1996,1998); 

- Програма ФАР “Култура”  

Международен музикален фестивал “Варненско лято” (1999); 

Международна лятна музикална академия (1999); 

Международен фестивал за куклено изкуство “Златният делфин” (1999); 

Обновяване на експозицията на Археологически музей (1999); 

 Общата стойност на финансираните проекти в сферата на културата по различни 

програми на ЕС за Варна през периода 1994 – 1999 г. надхвърля 300 000 екю 

(тогавашният еквивалент на днешното евро). За особените си заслуги в приобщаването 

на Варна към ЕС през 1997 г. ръководителят на Делегацията на ЕС в България Томас 

О`Съливан е удостоен със званието “Почетен гражданин на Варна.   

 Първото официално предложение на Варна за европейска столица на културата е 

от лятото на 1993 г. То е адресирано до Делегацията на ЕС и е непосредствено след 

първото посещение в града на нейния председател Томас`о Съливан. Конкретният повод 

е седемдесет годишнината от основаването на първия музикален фестивал в България – 

Варненско лято през 1996 г. В отговора си Томас`о Съливан отбелязва, че 

съществуващият статут на инициативата не позволява все още домакинството на 

градове извън ЕС, но предлага възможността градът да се включи в “Европейски месец 

на културата”. По различни причини обаче този проект не е осъществен във Варна, а 

през 1999 г. домакин на Европейски месец на културата е Пловдив.  

 През 2004 г. Община Варна отново депозира своята кандидатура за домакинство 

на инициативата “Европейска столица на културата” в ЕК. На своето заседание от 11 

октомври 2006 г. Общинския съвет – Варна утвърждава “Програма за осъществяване на 

проекта “Варна – кандидат за европейска столица на културата” – 2006-2007”   
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 През месец юни 2007 г. инициативна група, включваща бизнесмени, хора на 

изкуството, ръководители на институти, се учредява ново сдружение - "Варна - столица 

на културата". Между учредителите са митрополит Кирил, Иван Станчов, вицеадмирал 

Петър Петров, Ева и Михаил Михови, Любомир Левчев, Симеон Варчев, Калю Донев, 

Дафинка Данаилова, Христо Игнатов, Георги Лечев, Цветана Манева, Ванко Урумов, 

Валентин Плетньов. Целта на сдружението е чрез обединените усилия на 

представители на бизнеса, културата и широката общественост във Варна и 

съмишленици в страната и чужбина градът да се утвърди като столица на културата. За 

председател на Управителния съвет е избран Михаил Михов.  

 На 4 септември 2007 г. новосъздаденото сдружение подписват споразумение за 

сътрудничество с Община Варна. 

 

Участници в анкетата, посветена на кандидатурата на Варна за ЕСНК  

През лятото на 2007 г. екипът на изследването проведе анкета сред 

заинтересованите страни. Те бяха разделени на осем групи: публични институции (8), 

визуални изкуства и архитектура (14), музеи, библиотеки, архив (6) изпълнителски 

изкуства (8), средства за масово осведомяване (8), читалищни дейци (10), младежи (8), 

участници в Международния фолклорен фестивал – Варна (12). Не всички от тях 

попълниха стандартизираните форми на анкетните карти. Независимо от това обаче, 

събраната информация има изключително висока стойност, дори и без да покрива 

критериите за представителност на данните. Участниците в анкетата със своя 

професионален и експертен статус дават основания да се направят някои важни 

обобщения и изводи по представените проблеми. Ето и техния състав:  

Публични институции 

1. Иван Токаджиев – зам. министър на културата 

2. Пенка Живкова – директор на дирекция “Култура и духовно развитие” в 

Община Варна. 

3. Калина Попстефанова – директор на дирекция “Младежки дейности и спорт” в 

Община Варна. 

4. Светла Янчева – завеждащ връзки с обществеността в министерство на 

отбраната и дългогодишен служител във Фестивален и конгресен център – 

Варна.  

5. Панко Анчев – председател на ПК “Култура, вероизповедания и медии” в ОС – 

Варна. 

6. Доц. Марин Нешков – преподавател в ИУ – Варна и председател на Варненска 

туристическа камара. 

7. Доц. Апостол Апостолов – преподавател по социология и европеистика в ИУ – 

Варна. 

8. Проф. Стилян Йотов – преподавател по философия в СУ “Св. Климент 

Охридски” 

Визуални изкуства и архитектура 

1. Боряна Иванова - Галерия “PSArt” 

2. Ванко Урумов – Градска художествена галерия “Борис Георгиев” 

3. Валери Пощаров – Галерия “Кавалет” 

4. Веселина Савова – организатор на Панаир на занаятите. 

5. проф. Владимир Иванов – художник и преподавател във ВСУ “Черноризец 

Храбър”. 

6. Димитър Трайчев – художник и дизайнер 

7. Добромир Славчев - Галерия “Алфа Арт” 

8. Йорданка Торнева - Галерия “Теди” 
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9. Ламбрин Сотиров – издател 

10. Николай Савов – художник, автор на книги, посветени на монументалната памет 

на Варна. 

11. Полина Стоева – галерия “Универсум” 

12. Румен Серафимов – изкуствовед и главен уредник на художествен музей 

“Георги Велчев”. 

13. арх. Станчо Веков - член на УС на САБ-Варна и на контролния съвет на САБ-

София; преподавател във факултета по архитектура във ВСУ „Черноризец 

Храбър”, 

14. арх. Цветанка Стателова – “Галерия 8” 

Музеи, библиотеки, архив 

1. Борислав Дряновски – дългогодишен директор на Държавен архив – Варна. 

2. Гинка Колева – Държавен архив – Варна 

3. Валери Йотов – Археологически музей – Варна 

4. Теодор Руков – Археологически музей – Варна 

5. Елка Иванова – отдел “Изкуство” РБ “Пенчо Славейков” 

6. Емил Демирев - РБ “Пенчо Славейков” 

Изпълнителски изкуства (музиканти и театрали) 

1. Проф. Пламен Джуров  - диригент на камерен ансамбъл “Софийски солисти и 

съветник в Министерството на културата 

2. Проф. Марин Чонев - диригент 

3. Доц. Христо Игнатов - диригент 

4. Росица Щерева – хор “Морски звуци” 

5. Антон Момчилов - диригент 

6. Ганчо Ганчев - диригент 

7. Дафинка Данаилова – директор на ДТ “Ст. Бъчваров” 

8. Аглика Стефанова – драматург на ДТ “Ст. Бъчваров” 

Средства за масово осведомяване 

1. Христо Гинев – радио Варна 

2. Милена Лалова – журналист на свободна практика 

3. Вяра Николаева – радио Варна 

4. Наталия Бояджиева – в. “Пулс”, в. “Българи” (Чехия) 

5. Васил Тоновски – в. “Черноморие” 

6. Светлана Ганчева – РТВЦ – Варна 

7. Антония Йовчева – Телевизия “Варна” 

8. Елена Владова – журналист на свободна практика 

Читалищни дейци 

1. Димитричка Кателиева – читалище “Елин Пелин” – Варна 

2. Мая Друмева – читалище П. Р. Славейков (кв. Владиславово) 

3. Любка Тодорова – читалище “Просвета” кв. Аспарухово 

4. Калина Мавродиева – читалище П. К. Яворов” – Варна 

5. Франциска Йорданова – читалище “Христо Ботев” 

6. Павлина Стоянова – читалище “Прогрес” Кв. “Виница” 

7. Саша Стоева – регионален център за читалища – Варна 

8. Добринка Добрева – читалище “Васил Левски” – Варна 

9. Соня Михайлова – читалище “Варненски будители” – Варна 

10. Даниела Колева – читалище “Отец Паисий” - Варна 

Младежи 

1. Яна Александрова (20 г.) – студентка в Медицински университет – Варна, 

занимава се с театър. 
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2. Зорница (19 г.) – студентка в Медицински университет – Варна, занимава се с 

театър. 

3. Калоян (25 г.) – преводач. Има опит с програма ФАР. 

4. Галя Червенкова (21 г.) – студентка по културология. 

5. Димитър (19 г.) музикант. 

6. Искра (20 г.) – студентка по икономика на строителството в Икономически 

университет – Варна,  с опит и интереси в модния дизайн. 

7. Владо (26 г.) – фотограф. 

8. Елина Тодорова (21 г.) – занимава се с фотография, кино и туризъм. 

Участници в Международния фолклорен фестивал – Варна 

1. Белчо Станев – президент на фестивала 

2. Ивайло Иванов - главен хореограф на ДАНПТ “Филип Кутев” 

3. Ръководител на фолклорен ансамбъл от Армения 

4. Ръководител на група за автентичен фолклор “Манол Радичев” – с. Гела 

5. Участник от група за автентичен фолклор “Манол Радичев” – с. Гела 

6. Ръководителят на ансамбъла от Румъния 

7. Участник от ансамбъла от Гърция 

8. Ръководителят на ансамбъла от Грузия 

9. Ръководителят на ансамбъла от Македония 

10. Ръководителят на ансамбъла от Германия 

11. Ръководителят на ансамбъла от Венецуела 

12. Участник от ансамбъла от Венецуела 

 

Общи знания и информираност 

С най-много и конкретни впечатления от всички участници е Аглика Стефанова, 

драматург на ДТ “Стоян Бъчваров” – Варна: “Знам каква е идеята. Всяка година се 

избират по две столици, като предварителната подготовка е много голяма. Бях в Порто 

през 2000 г. Тогава градът не успя да се подготви навреме, улиците бяха в ремонт, 

целият град бе разкопан. Бях и в Генуа през 2004 г. Там видях много неща и цялата 

украса на града – постерите, плакатите и всички анонси. Имам представа за мащаба на 

инициативата и за това как се организира. Информирана съм и за Сибиу, който в 

момента е европейска столица на културата. Знам какви бяха приготовленията там, 

имам приятели, които са преки участници. Известно ми е, че градовете трябва да са 

архитектурни забележителности или да имат сериозни културни традиции, за да се 

кандидатират и да имат шанс да бъдат избрани.”  

Директорът на Радио Варна Енчо Чакъров също има конкретна информация. Той 

е запознат с инициативата ЕСНК още от 90-те години. Посещавал е Турку – избраният 

за столица на културата град на Финландия през 2011 г. Информиран е и за работата на 

Организационния комитет, който включва няколко представители на местната власт. 

Директорът на Археологическия музей Валери Йотов също непосредствено се е убедил 

в мащабите на събитието – бил е във Вилнюс и Сибиу.  

 Пламен Джуров, диригент и съветник в министерство на културата, хвърля 

светлина и към обстоятелства извън непосредствените локални хоризонти на Варна. 

Според него културата отдавна е политика и бизнес. “Интересите са огромни и не 

винаги ясни за нас, продължава Пл. Джуров. Амбицията е голяма... Да те утвърдят за  

Европейска столица на културата, означава не само признание, но и перспектива. 

Изглежда почти невъзможно, но си заслужава опита. “Добре е, че има достатъчно време 

Варна да бъде подготвена за домакинство, продължава Пламен Джуров, ако местните 

власти имат ясна визия за приоритети и последователност.”  
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Според Николай Савов, художник и издател, инициативата ЕСНК не е много 

известна, може би защото останалите събития в обществения живот са доста по-

коментирани в средствата за масово осведомяване.  

Изкуствоведът Румен Серафимов твърди, че е запознат непосредствено от 

инициаторите начело с Панко Анчев като представител на ОС. Участвал е и в 

експертна комисия към ПК по култура в ОС. Наред с останалите проблеми е 

дискутирана възможността за кандидатура на Варна. 

 Доц. Марин Нешков, председател на Варненската туристическа камара, е 

информиран съвсем наскоро, през лятото, от г-н Клайнмарк, консултант от Хамбург – 

град с който Община Варна поддържа тесни контакти. Те са разменили мисли за 

възможностите и последиците от евентуалното домакинство. Официална информация е 

получил малко по-късно на среща с кмета и председателя на общинския съвет. Не е 

запознат обаче в детайли. Не е чел и материали от печата. Преди всичко имиджа и 

признанието на една дестинация се издига много. То не е просто реклама, а признание 

от световната културна общност, че Варна има своето достойно място в културната 

карта на Европа. Това ще бъде изключителна възможност за Варна да се заговори и 

освен като морска столица на България да се утвърждава и като културна столица на 

Европа. Варненската туристическа камара ще се включи в тази инициатива, но на мен 

ми се иска да видя, но на мен ми се иска да видя организационната рамка – откъде идва, 

кой ще бъде двигателят, защото при всяка инициатива основното условие е добрата 

организация. Много добър форум може да бъде Панаирът на туризма и свободното 

време. Там може да се използва дискусионната програма и други възможности. 

Галеристът Валери Пощаров твърди, че през лятото му е направило впечатление, 

че многобройни събития минават под мотото “Варна – кандидат за европейска столица 

на културата”. “Не ми е ясно какво точно трябва да правим. С кого ще се 

съревноваваме, кога”, заключава Пощаров.  

Ламбрин Сотиров, издадетел и колекционер, вижда в ЕСНК нещо като  

“фестивал на фестивалите”. “Канят се групи и състави, които се събират в определено 

време и честват този град.” Той е запознат с идеята през това лято, когато е поканен да 

се включи в сдружението “Варна – столица на културата”. 

“Голям фен съм на Сибиу, понеже виждам графиката, с която градът се 

представя като столица на културата, а също и в световните телевизионни канали – 

Discovery, National geographic.” - споделя Димитър Трайчев – “Там показват културни 

продукти на ниво.”  

Повечето от запитаните участници в Международния фолклорен фестивал не са 

запознати в подробности с инициативата ЕСНК. Всички обаче изказват положителна 

оценка към желанието и очакването на Варна да бъде избрана за Столица на културата 

през 2019 г. Като нейни предимства се посочват близостта на морето, красивата 

природа и условията за туризъм. Основна пречка би била липсата на добра 

организация. Участниците препоръчват и подобряване на материалната база за култура. 

С инициативата “Варна - кандидат за ЕСНК” читалищните дейци са запознати 

още от 2004 г., когато кметът Кирил Йорданов изпраща писмо-предложение до 

министър председателя, съдържащо кандидатурата на Варна за ЕСНК. Тази стъпка 

получава медиен отглас – най-вече чрез печата. Но информацията за проекта, според 

тях, спира до тук, липсва разгласа на съдържанието, събитията, дейностите, които 

Столицата на културата трябва да изпълнява. Художникът проф. Владимир Иванов 

твърди че основно е информиран от печатните средства за информация. 

Представените мнения и оценки потвърждават предварителните очаквания за 

дефицит на информираност сред най-заинтересованите групи, които предстои да 

участват и да ползват непосредствено ефектите от реализацията на варненската 
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кандидатура. Налага се убеждението, че те на първо време се нуждаят от информация 

за процедурите и правилата, по които се достига до избор на домакин на ЕСНК, както и 

от опита в организацията на досегашните градове-домакини.   

 

Приемуществата  на Варна  

Сред общите предпоставки за успеха на варненската кандидатура анкетираните 

сочат добрите природо-географски дадености, които подпомагат развитието на града 

като транспортен, търговски и туристически център.  

7 000-годишна история е следващия аргумент, който малко градове по света 

могат да изтъкнат. Също така на територията на варненския регион се кръстосват 

следите на изключително много култури, оставили трайни белези и наследство, което 

може да бъде показано на света. Варна е и показателен пример за съвместно 

съществуване в условия на толерантност на различни религиозни и етнически 

общности – българи, гърци, турци, гагаузи, арменци, цигани и евреи и много други.  

В най-новата си история Варна е бурно развиващ се туристически и търговски и 

образователен център. Напоследък в региона се наблюдава все по-активно заселване на 

граждани от други страни-членки на ЕС, учат все повече чуждестранни студенти не 

само от “развиващите се страни”, както беше доскоро, а и от икономически по-развити 

държави. Това само по себе си също е доказателство за добри традиции и капацитет в 

създаването на специалисти в сферата на медицината, икономиката, инженерните 

специалности, морското дело... Варна се развива динамично, но мащабите на това 

развитие са обозрими и в сравнение с други градове в Европа сравнително по-лесно 

могат да се координират  различни дейности.  

Следващата група благоприятни условия за успешната кандидатура на Варна са 

от обществено-политически характер. Сред общинските съветници, независимо от 

политическата им принадлежност, има обща воля за единодействие в името на 

варненската кандидатура. Налице е декларирана гражданска инициатива чрез  

създаденото сдружение “Варна – столица на културата”, което е сключило 

споразумение за сътрудничество с община Варна. 

В града съществува и необходимият интелектуален потенциал. Има големи 

творчески общности в сферата на изобразителното изкуство, литературата, любителски 

състави. Средните и висши училища поддържат широк кръг специалности в сферата на 

изкуствата.  

Добре развитата мрежа от професионални културни институти, читалищата, 

включително и в малките населени места около града, традициите в любителското 

художествено творчество – фолклорни ансамбли, хорове, театрални формации, са сред 

най-важните институционални предпоставки, благоприятстващи домакинството на 

Варна.  

Многобройните фестивали и свързания с тях опит в организацията на големи 

международни културни прояви са сред решаващите фактори за реализацията на 

мащабни прояви. 

Съществуващите представителства на националните медии - Радио Варна и 

Регионален телевизионен център, както и многобройните частни телевизионни канали, 

радиостанции, печатни издания са гаранция за доброто популяризиране на събитията в 

регионален, национален и европейски мащаб.  

 

Слабостите на варненската кандидатура 

При анализа на слабостите, изразени от участниците в анкетата, се налага 

мнението за недостатъчни икономически компетенции сред участниците в културното 

производство. Съществува огромен дефицит на квалифицирани специалисти-
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мениджъри, които да съчетават в своята дейност умения за резултатна работа в 

условията на пазарна среда с добре насочени преценки, свързани с художествените 

факти и събития.  

В същата степен отсъства корпоративна и социална култура сред участниците в 

бизнеса. Очевидно е, че предстои да бъде извървян дълъг път на опознаване и диалог 

между художествените творци, музейните работници, галеристи, читалищни дейци с 

представителите на бизнеса. Решенията минават от една страна през по-атрактивно и 

качествено представяне на проектите и предложенията за партньорство от страна на 

културните организации, а от друга страна, чрез създаване на прозрачни механизми и 

конкретни програми сред фирмите за участие в дарителски кампании.   

Също така при недостатъчно изяснените от законите функции на местната власт 

в културната сфера, се натрупват допълнителни нерешени проблеми. Продължава да 

съществува вакуум и в регламентирането на правата и отговорностите на участниците в 

културното производство. Така например в Закона за закрила и развитие на българската 

култура мястото на творците, експертите и мениджърите-посредници в системата на 

културната администрация, институти и организации е недостатъчно изяснено и 

регламентирано. Подобна ситуация създава предпоставки за многобройни видими с 

просто око конфликти на интереси.  

На проведените срещи с представители на културните среди в града се 

изразяваше масово недоволство от установената практика, свързана с приемането на 

предложения за финансиране на художествени проекти в ПК “Култура, 

вероизповедание и медии” към Общински съвет – Варна. Не се публикува в средствата 

за масово осведомяване покана за подаване на предложения, не се уточняват срокове и 

дати за приемане и разглеждане на предложенията, приоритетни области, които ще се 

финансират, критериите за оценяване, отсъства система за контрол и мониторинг на 

реализираните проекти, не се подписват договори с получилите субсидии, отказите на 

финансова подкрепа не се съпровождат с отговор и аргументирани основания... 

Посочените факти, според анкетираните участници, са реално препятствие за 

установяване на стандарти, съизмерими с европейската практика на разпределяне на 

публичните финанси.   

С приемането на по-изчистени правила ще се даде и своеобразен пример пред 

бизнеса. Би било добре, споделят анкетираните участници, да се учреди награда от 

Община Варна не просто за фирма-дарител, а за фирма, която е създала ефективени 

прозрачен механизъм за разпределение на дарителски фондове. 

Специално внимание заслужават и вътрешносекторните противоречия между 

музейните работници и представителите на изпълнителските изкуства – по-специално 

става въпрос за адаптирането на културно-историческо наследство за целите на 

съвременните изпълнителски изкуства. Във Варна има много подобни конкретни 

пресечни точки: Римските терми, дворът на Археологическия музей, последния етаж на 

Градската художествена галерия. Решението на проблема минава през следването на 

ясни стандарти, засягащи реставрацията, консервацията и обновяването на 

археологическите и архитектурни обекти, а също така и през удовлетворяване на 

необходимостта от допълнителни сцени за публични артистични прояви. 

Сериозно безпокойство се изразява относно съхранението и поддържането на 

културната памет във Варна – архитектурното, монументалното наследство и 

попълването на колекциите от изкуство. Поначало отсъствието на континюитет е обща 

слабост на националната ни традиция, продиктувани от превратните исторически 

катаклизми. В този смисъл нарушаването на приемствеността и паметта от последните 

няколко десетилетия като че ли продължава да възпроизвежда отрицателни тенденции. 

Ето защо е наложително с цялата сложност на противоречията да бъде поддържан 
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непрекъснато дебата за общия ни спомен. Това в значителна степен ще отслаби 

енергията от честите и неосмислени радикални преходи, на които е подложено нашето 

общество. 

Недостатъчната материална база, некачествената реклама и отсъствието на вкус 

в организирането и представянето на художествените събития са друга група проблеми, 

пред които е изправена местната общност. Според Пенка Живкова, директор на 

дирекция “Култура и духовно развитие” в община Варна има и големи пропуски в 

законодателството, особено свързано с паметниците на културата. При предоставянето 

на обект – паметник на културата на концесия, не е защитен в достатъчна степен 

публичния интерес. Инициативите за разрешаването на тези проблеми са като че ли 

най-осезаемият белег на приобщаването на Варна към европейското цивилизационно 

пространство.     

 

Общата рамка на необходимостта от инвестиции в културата 

На участниците в анкетата беше зададен въпрос от какви инвестиции в най-

голяма степен се нуждае културата на Варна. След обработването на резултатите, се 

очертава следната картина: 

Оценка на необходимостта на инвестиции в 

културата
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Най-често на първо място по значимост са посочени инфраструктурните 

проекти, свързани с ново строителство, реставрация и обновление на съществуващата 

база. На второ и трето място са съответно необходимостта от инвестиции в значими 

събития и финансирането на регулярни дейности. 

Представените отговори изваждат на преден план още един важен дебат в града: 

дали вниманието на местната власт да бъде насочено главно към местните културни 

институти и творчески гилдии или да се концентрира навън, към творци и събития от 

национален, европейски и световен мащаб. Подобен спор обаче днес е анахронизъм. В 

условията на глобалните комуникации “своето и чуждото” не могат да се изолират едно 

от друго. За един интелектуалец като че ли все по-малко значение има къде работи. 

Важно е какво създава. Мястото няма значение и за постмодерния инвеститор, който 

може безпрепятствено да влага своите капитали отвсякъде и навсякъде. Важна е 

икономическата целесъобразност.  

Означава ли това инфлация (обезценяване) на местната специфика? Разбира се, 

че не. Културата е преди всичко вид съпротива, чиято мисия е да противодейства на 

слепите природни стихии и на едноизмерния икономически детерминизъм. Днес тя 

следва да противостои по някакъв начин и на силите, които се стремят да наложат 

повсеместно глобалните стандарти, но в никакъв случай чрез догматичните оценки на 

локалния шовинизъм.  
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Грижата към местното своеобразие и колорит се нуждае от нови основания и 

дела. Етиката на глобалното съществуване ни диктува да създаваме от местните 

особености не само реалност, способна да учудва “другоселеца”, а и норми за 

подражание. Стилът на живот - от високите измерения на духовното производство до 

сувенирите и поп културата с многобройните истории, свидетелства на очевидци, 

митове, епоси, вицове, разрешения и забрани... По този начин не само ще 

концентрираме любопитството на другите, а и ще влезем в постмодерния хипертекст. 

Ще бъдем по-разбираеми за себе си, ще бъдем по-привлекателни за другите и ще 

можем по-добре да разбираме участниците в световното производство на идеи днес. 

Краткото културологично отклонение е опит да се насочи вниманието към 

начините и формите на популяризиране на местното своеобразие и идентичност. А те 

при всички случаи следва да кореспондират със съвременното светоусещане.          

 

Инвестициите в материална база 

 

Класиране по приоритет на необходимите 

инвестиции в материалната база
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Най-често посочваната нужда от инвестиции засяга реконструкцията и 

модернизацията на театралните и концертни зали. На второ място с незначителна 

разлика е консервацията и реставрацията на археологическите обекти, следвана от 

обновяване на музейните експозиции. Относително най-малко са предпочитанията в 

полза на инвестиции в читалищната мрежа. Този факт води до два основни извода: сред 

представителите на културната общност във Варна преобладаващото мнение за 

качеството на тяхната дейност не е положително. Читалищата недостатъчно добре 

аргументират пред общността своите проблеми.  

Поставената на последно място нужда от ново строителство не е в резултат от 

липсата на потребности, а на своеобразен скептицизъм. Все още твърде малка част от 

културната общност във Варна вярва, че е възможно да се заделят необходимите 

ресурси за строителство на нови обекти на културата. Посочена е необходимостта  от 

строителство на опера, концертни зали (една за симфонични и една за камерни 

концерти), художествени галерии и библиотека. Не липсват и нестандартни 

предложения. Едно от тях е по подобие на олимпийските центрове във Варна да се 

създаде фестивално село. Така ще се реши проблемът с настаняването на участниците в 

многобройните фестивали през годината. 

 В анкетите са дадени и голям брой конкретни предложения и препоръки:  
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- ако се погледне по нов начин на Паметника на съветската армия и се превърне в 

нещо полезно и приятно, без да разделя хората по партийни и възрастови 

противоречия. То това ще бъде една победа на разума;  

- ако всеки от строителите на молове бъде задължен да сложи по една пластика в 

града, по друг начин ще се случват нещата в културата;  

- в бъдещия център за съвременно изкуство (на бл. “Княз Борис І” 65) да има 

галерия специално за показване на изкуството на младите творци; 

- Варна има два униката които са просто забравени и захвърлени. Кръглата баня е 

едно уникално римско наследство, но то в момента е в разруха. Турската баня е 

нещо което никога повече няма да бъде. Може да стане и част от културния 

живот на града. От една страна те могат да покажат етническото разнообразие. 

От друга страна могат да предлагат преживявания и на туристи; 

- при усвояване на градското пространство за целите на културата не трябва да се 

забравят стари халета, заводи и други. Това е добра възможност творците да се 

сдобият с пространство за своите цели срещу малко пари;   

- много подходящо пространство за облагородяване е ул. “Дръзки”, където е 

съхранена атмосферата от миналото;  

- да се създаде специално музей на тоталитарното изкуство; 

- преди началото на изграждането на нов паметник да се създаде система за 

публично обсъждане;  

- по-добре е градът да се облагороди и естетизира, отколкото да се хвърлят 

огромни средства за спорни монументални решения;  

- трябва да се обърне внимание на благоустрояването, климатизиране, осветяване 

на Археологическия музей и Градската художествена галерия;  

- художественият музей “Георги Велчев” с относително неголеми инвестиции 

може да се развие в художествен център;  

- университетите имат аули, които могат да се използват за публични събития; 

- градът се нуждае от нова зала за големи концерти (по-голяма от ДКС); 

- да се изгради подвижен покрив на летния театър с раздвижена конструкция и 

нестандартна архитектура;  

- бившият завод “Елпром” може да се превърне в пространство за култура; 

- пристанището е другото място, където ще се създадат места за атракции и 

културна дейност.  

- да не говорим колко обекти има на министерство на отбраната. Заведението 

“При капитана”, например в центъра на града веднага би могло да се 

оползотвори за целите на ЕСНК 

- зала “Загорка” също може да се превърне в обект за културна дейност; 

- да се разработи пространството зад кукления театър, което е строено за 

амфитеатър. То може да бъде център на хепънинги, пърформанси и др. 

 

Инвестициите в художествени събития  

На въпроса как биха класирали  по приоритет необходимостта от  средства за 

художествени събития, анкетираните отговарят по следния начин:  
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 Очаквано е категорично на първо място да стои първият у нас музикален 

фестивал – “Варненско лято”. На второ място изненадващо е поставен театралният 

фестивал “Варненско лято”. Очевидно е, че независимо от неговата младост 

(съществува едва от петнадесет години) организаторите на фестивала съумяват да 

докажат успешно значимостта му. На трето място е поставено друга емблематична за 

Варна проява – първият в света Международен балетен конкурс.  

На четвърто място, също до голяма степен изненадващо, е фолклорният 

фестивал. Почти същите показатели има и утвърденият фестивал на българския филм 

“Златната роза”. С  кукления фестивал “Златният делфин” завършва втората група 

събития, оценени от анкетираните.  

Третата група фестивали започва и завършва със събития, чиито жанрови 

характеристики са типични характерни за модерната музикална култура – джаз 

фестивалът и фестивалът за популярна песен “Откритие”. Между тях се поместват 

сравнително младият филмов фестивал “Любовта е лудост” и традиционните форуми 

Биеналето на графиката и Майски хоров конкурс. Непосредствено след тях е 

фестивалът “Август в изкуството”, създаден едва преди седем години.  

В подреждането на останалите фестивали и конкурси, които съществуват 

сравнително отскоро, има твърде много случайности, доколкото в голяма част от 

анкетните карти липсват изразени преценки поради непознаването им. В хода на 
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изследването изброяването на толкова много фестивали и конкурси предизвикваше 

сред участниците искрено учудване от техния брой и разнообразие. 

Независимо че формулираният въпрос е свързан преди всичко с необходимостта 

от средства за съответното събитие, наблюденията при попълването на анкетните карти 

показват, че се търси преди всичко изразяване на някаква преценка за качеството на 

тяхното провеждане и удовлетворението, което предизвикват. За по-цялостен анализ на 

съществуващите фестивали във Варна обаче е необходимо да се организира специално 

наблюдение и изследване, които да отчита много повече фактори, свързани с всяка 

проява поотделно – интерес, художествени достойнства, оценка на участници, публика, 

журналисти, създаването на условия за дълготрайни и устойчиви промени в съответния 

сектор, привлечени инвестиции и т.н.  

Ето и някои от конкретните преценки и препоръки, отразени в анкетните карти:      

- в рамките на Биеналето на графиката да се представят отделно работите на 

художници на световно ниво. Ако в Биеналето има такъв раздел, това веднага 

ще вдигне нивото му; 

- в програмата на фестивала “Август в изкуството” да се реализира някакъв 

проект, които да представи изкуството за последните десет години; 

- да се организират повече фестивали за любителско художествено творчество; 

- Фестивалът “Варненско лято” има огромен потенциал и авторитет, които могат 

съвсем лесно да се утвърдят, като програмата се развие в няколко модула – да 

има няколко оперни представления, симфонични концерти или гостуващи 

ансамбли и да се подреди тематично. Също така трябва по-активно да се включи 

съвременна музика; 

- в подготовката и протичането на ЕСНК към града биха могли да се привлекат 

национално и международно известни събития, както и да се включат градове от 

Черноморието: Бургас (фолклорният фестивал), Несебър, Поморие, Созопол, 

Балчик, а също така и от вътрешността (Шумен); 

- да има повече фестивали, които са насочени към младите хора;  

- да има повече фестивали за любителско творчество;  

- фестивалите са добра, мобилна форма. Възможни са най-екзотични съчетания – 

риба и музика, джаз и екология и пр. 

 

Инвестициите в регулярния културен живот 

 Оценката на регулярния културен живот с оглед на варненската кандидатура за 

ЕСНК дава възможност чрез графиката да се сравнят две величини – качество на 

материална база и качество на дейност. Представените данни показват, че по-високо се 

оценяват художествените достойнства в различните дейности, отколкото материалната 

база.  

Относително еднакви оценки за равнището си получават театрите, храмовете и 

манастирите, музеите и библиотеките и фестивалите. Сред втората група в класацията 

на обществените оценки са художествените галерии и операта. Третата група включва 

фолклорните ансамбли, археологическите обекти и симфоничния оркестър. На 

четвърто място са читалищата и конкурсите и в края са хоровите състави. Най-ниски 

оценки като материална база имат хоровете, конкурсите и читалищата, следвани от 

фолклорните ансамбли, археологическите обекти и симфоничния оркестър.  

Би следвало да се направят още няколко съществени уточнения. С най-голяма 

доза условност дадените преценки би следвало да се отнасят към изпълнителските 

изкуства. Така например, театралното изкуство във Варна съществува в условията на 

силно изразена конкурентна среда. Тук има две професионални театрални трупи, 

финансирани основно от министерството на културата, както и многобройни 
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представления на гастролиращи трупи на сцените на Фестивалния и конгресен център, 

кинотеатрите “Палас”, “Мустанг” и “Българан” – организирани на частен продуцентски 

принцип. Относително много по-ограничено е предлагането на музикално-сценичните 

изкуства и симфоничните концерти извън Оперно-филхармонично дружество – Варна. 

Или пък да си отговорим на въпроса защо липсата на подходяща база за Регионалната 

библиотека “Пенчо Славейков” не е така експонирана в представените резултати. Това 

очевидно е заради обстоятелството, че част от респондентите оценяват материалната 

база и качеството на услуги в университетските библиотеки, които работят при 

относително по-добри условия. 

 Направените уговорки са задължителни за да не се изпада в дребнава еуфория 

или недоволство от представените резултати. Постигането на обективни и измерими 

индикатори, които да позволят да се направи рейтинг на културните институти би 

могло да е предмет на друго изследване и изисква различна методология.        
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 В анкетите са дадени много конкретни препоръки:  

- въвличане на максимален брой граждани в събитията; 

- трябва да се започне работа за промяна на отношението на варненци към Варна, 

защото ако ние не можем да си обичаме града и да го пазим, как след десет или 

петнадесет години ще можем да убедим един гост, че той трябва да обича нашия 

град и да го приеме като столица на културата. Затова медиите трябва да 

започнат реална работа за популяризиране на инициативата не толкова заради 

Европа, колкото заради себе си – за да докараме града до необходимото 

равнище; 

- да се реализират копродукции в сферата на театъра, операта и другите 

изпълнителски изкуства със страни-членки на ЕС и нови асоциирани страни, 

които се намират в района на Балканите;  

- професионалните културни институти във Варна да водят репертоарната 

политика в съзвучие с тенденциите и нагласите в останалите европейски страни;  

- трябва всичко да е планирано година напред, за да може добре да се обмисли 

рекламата и рекламните средства трябва да са много адекватни на нагласите; 
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- да се реализират повече събития на открито – на улиците и площадите. 

Изкуството трябва да се доближи до хората;  Иначе ние работим за един малък 

елит, който е посветен, който заслужава респект и уважение, но този елит страда 

от липсата на реклама;  

- всички гостувания на ансамбли и индивидуални изпълнители извън Варна да 

минават под мотото “Варна – кандидат за европейска столица на културата; 

- по примера на други европейски градове да се въведе званието “посланик на 

Варна” на представители от най-широк кръг групи, които представят конкретни 

инициативи за популяризирането на града; 

- да се подготви и издаде енциклопедия на Варна; 

- да се създава микро среда за производство на местна поп култура;  

- би трябвало институциите първо и без този проект да чувстват необходимост, 

примерно, Оперно-филхармонично дружество - Варна да си говори с музея, 

Драматичния театър да си говори с кукления театър. Да се получават такива 

интердисциплинарни продукти, защото тук има стока и историческо наследство; 

- да се създаде специален сайт с форум, който да се администрира 

професионално;  

- да се създадат специализирани радио и телевизионни предавания, които да 

запознават гражданите с Проекта ЕСНК - да разясняват ползите и 

отговорностите, които той носи със себе си. Би могло да има специални издания 

за отделните възрастови групи. Например, ако за децата, които днес са на 10 

години се направи предаване, което да ги подготвя и образова (по съответния 

достъпен и забавен начин), след 10 години ще има ново поколение кадри, готови 

за изпълнението на Проекта ЕСНК. 

- читалищата да бъдат въвлечени като домакини на събития от културната 

програма на Варна; 

- читалищата сами да произвеждат и предлагат събития. Например, развитие на 

любителското творчество - изнасяне на културния продукт от читалищата; 

- читалищата могат да функционират като информационни центрове; 

- читалището може да бъде като мост между различните държави – организиране 

на форуми с българско и чуждо участие за хора, изучаващи българския бит и 

култура, заинтересовани от българския фолклор; открити демонстрации на 

занаяти (тъкане, бродиране, грънчарство и т.н.);  

- създаването на читалища в чужбина и обединеняването на българската общност 

там около тях би дало възможност за изпращане на експерти от България за 

обучение и предаване на опит, а резултатът ще бъде обогатяване на дейността на 

читалищата и тяхното популяризиране на европейско ниво. 

- хор “Морски звуци” с отделните формации и хорът на учителите са също 

подходящи възможности. Могат да се направят тематични концерти, които да са 

свързани с много наши композитори;  

- участниците в любителското творчество виждат много възможности за участие 

на близки по-малки градове в сферата на фолклора. Там има много състави 

които могат да подпомогнат тези събития. Може и някои селища от региона да 

представят своето творчество и култура;  

- добре е да се организира съвместна инициатива и с Българския хоров съюз - 

тематичен проект, което включва композитори и представянето на национални 

школи, които могат да обогатят нашата култура.  

С относително по-голямо доверие в резултатите следва да се отнасяме към 

отговорите на въпроса за приоритетите във финансирането на отделните видове 
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дейности. Най-предно място в графиката заема желанието да се финансират театрални 

спектакли. На второ място се оценява необходимостта от откупки на ценни експонати 

за музейните експозиции. Следват музикално-сценичните спектакли и откупки 

съответно на съвременни художници и художници-класици.  На последните две места 

са класирани съответно потребностите от финансиране на нови музикални и 

литературни произведения. Съвсем естествено анкетираните да оценяват най-високо 

потребностите от инвестиции в изпълнителските изкуства -  репрезентативните 

дейности. Те са по-бързооборотни. Резултатите от тях биха могли да се видят и оценят 

сравнително скоро след като се вложет средствата. Създаването на нови музикални и 

литературни произведения е по-дълъг процес, който заедно с това е резултат от 

подчертано индивидуален творчески акт. Ето защо тези дейности изискват по-различно 

планиране във времето и специални усилия за убеждаване на местната общност в 

тяхната необходимостта от тях в художествената култура.    

Би било любопитно посочените резултати, които в значителна степен са 

експертно мотивирани, да се съпоставят със сега действащите показатели на 

финансиране. Подобно начинание обаче е трудно осъществимо предвид на 

обстоятелството, че изброените дейности се финансират от различни източници – 

общински, държавен бюджет, частен капитал, както и чрез различни функции в 

рамките на публичните финанси: култура, образование и младежки дейности, наука и 

т.н. Във всички случаи обаче един преглед и инвентаризация на възможностите е 

особено наложителен при обсъждането и реализирането на културна политика, която се 

ръководи от предварително осмислени принципи.    
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Личности в кампанията за варненската кандидатура 

Общо е мнението, че културната столица представя цялата държава пред Европа. 

Трябва да се представи България, в нейната културна специфика и българите чрез 

Варна. Така широко поставен въпросът за ангажирането на личности от миналото и 

настоящето в кампания, посветена на кандидатурата на Варна събира голямо 

разнообразие от предложения.  

Според Панко Анчев най-важната последица от включването на изявени 

интелектуалци в кампанията е, че те ще лобират по-успешно пред институциите и ще 

предпазят проекта от провинциализиране. Опитът да се вгледаме по-внимателно към 

достойните личности, продължава Панко Анчев, не е самоцелен, а е тясно свързан с 
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необходимостта да си спомним за онези от тях, които по различни причини, оставайки 

извън активния обществен интерес, са допринесли за европейския облик на Варна и 

района. “Чрез програмата за производство на културни продукти се опитваме да ги 

реабилитираме. Има големи имена, които трябва да ги популяризираме за себе си. Те 

трябва да създават самочувствие на хората”, заключава П. Анчев.  

Калина Попстефанова, директор на дирекция “Младежки дейности и спорт” в 

Община Варна, споделя, че ще обмисли и предложи да се финансират проекти, 

насочени към проучване на почетните граждани на Варна.  

Според театроведката Аглика Стефанова това трябва да са хора, които са 

ангажирани по принцип с българки каузи и проекти, тогава те могат да бъдат въведени 

и в темата „Варна – европейска столица на културата”. “Мога да посоча Жорж Баню, 

професор в Сорбоната от румънски произход - продължава А. Стефанова. - Той има 

отношение към региона, участвал е в инициативи в Сибиу като културна столица, има 

опит.” 

Проф. Пламен Джуров добавя нови щрихи към качествата на личностите. Това 

трябва да бъдат хора, които познават манталитета и достиженията на Европа; хора, 

които не се задоволяват с досегашните постижения на Варна, инвеститори, Тук от най-

голямо значение е да се спечели бизнесът.  

Според проф. Владимир Иванов за тази цел трябва да се направи проучване на 

миналото. “Например Борис Георгиев е такъв човек, той може да бъде тачен като 

художник, но поставен в контекста на първата половина на ХХ век, мъчно може да 

бъде оценен в голям мащаб. Той е художник на символизма, а символизмът не е най-

големият акцент на ХХ век. Борис Георгиев е далеч от историята на модернизма, който 

бележи ХХ век. Трябва да се внимава, когато се предлага стойностна личност – тя 

трябва да е съзвучна с цялостната история на ХХ век. Затова, обобщава В. Иванов, 

трябва да видим истината в очите, защото в рамките на ХХ век ние изглеждаме малки. 

За това има много причини – някъде са ни пречили да се развиваме, някъде самите ние 

не сме могли да се доразвием. Всичко това определя нашето не дотам розово настояще, 

но това не бива да ни отчайва, напротив, просто трябва да работим и да не лъжем 

самите себе си със стойностите, които имаме или нямаме.”            

На различна позиция е журналистката Светлана Ганчева: “С  популяризирането 

на това, което тази личност е направила за Варна, ние бихме могли да дадем лице на 

кампанията. Няма смисъл обаче да се продължава с това гледане назад. Тук няма 

личност с мащабите на Емил Чоран (роден в сегашната столица на културата Сибиу), 

но Във Варна може би расте нещо такова. “Защо да не си го потърсим? Има достатъчно 

млади хора, които правят добри неща. Затова можем да превърнем една група млади 

хора, които сами да намерим в лице на тази кампания. Ако те сега получат подкрепата, 

от която имат нужда, могат да станат едни световни имена.”  

Списъкът на личностите от миналото и настоящето, които според анкетираните 

е добре да бъдат ангажирани в проекта “Варна – ЕСНК”, изглежда по следния начин:  

- визуални изкуства - Борис Георгиев, Георги Велчев, Христо Каварналиев, Кирил 

Шиваров, Альоша Кафеджийски, Веселин Димов, Ванко Урумов, Никола 

Манев, Стоимен Стоилов, Георги Лечев, Петьо Маринов, Димитър Трайчев, 

Мария Зафиркова, Милко Божков, Боян Боев, Пламена Рачева, Румен 

Серафимов, Сашо Анастасов; 

- музиканти – Добри Христов, Панчо Владигеров, Саша Попов, Светослав 

Обретенов, Емил Гаванаков, Милко Димитров, Петко Мечков, Асен Найденов, 

Найден Найденов, Мирчо Мирчев, Георги Робев, Васил Арнаудов, Марин 

Чонев, Милко Коларов, Минчо Минчев, Атанас Кареев, Никола Николов, Тодор 
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Костов, Филип Киркоров, Лили Иванова, Калуди Калудов, Нелко Коларов, 

Елица Тодорова, Анатолий Вапиров; 

- историци и литератори, театрали – братя Шкорпил, проф. Михаил Лазаров, 

Александър Кузев, Иван Иванов, Никола Вапцаров, Виолета Тончева, Панко 

Анчев, Димитър Калев, Александър Ничев, Стоян Бъчваров, братя Райкови, 

Галин Стоев, Стоян Алексиев, Бойко Богданов, Явор Гърдев, Димитър 

Бърдарски; 

- обществени дейци – Владислав Варненчик, Янош Хунияди, Иван Церов 

Димитър Ценов, Михаил Колони, Антон Новак, Митрополит Симеон, Петър 

Дънов, Цани Калянджиев; 

- интелектуалци и художествени творци от други градове - Недко Недков, 

Евелина Ханджиева (Добрич), Стоян Цанев (Бургас), Димитър Грозданов, 

Филип Зидаров, Мария Василева, Борис Данаилов, Стоян Янкулов, Теодора 

Димова, Георги Лозанов, проф. Димо Димов, Красимира Колдамова, Антоний 

Гълъбов, Крум Дамянов, Емил Табаков, Васко Василев, Светлин Русев 

(цигулар), Стефка Съботинова, Янка Рупкина, Маргарита Младенова, Ивайло 

Знеполски (София);  

- българи, които живеят зад граница и интелектуалци от други държави - 

Елизабет Костова, Александър Андреев, Йълдъз Ибрахимова, Димитър Гочев, 

Иван Станев, Юлия Кръстева, Цветан Тодоров, Умберто Еко, Димитър Динев, 

Райна Кабаиванска, Анна Томова – Синтова, Веселина Кацарова. 

 

Исторически събития и знаци от миналото в кампанията за варненската 

кандидатура 

Сред събитията от миналото в историята на града, които следва да се отбележат 

специално, се оформиха следните предложения: 

- входът на Морската градина, колоните, е построен през 1926 г. Показателно е, 

както споделя Владимир Иванов, че  стилът е арт деко – непосредствено след 

като този стил е бил представен за първи път през 1925 г. на едно изложение в 

Париж. Вижте колко бързо е реагирал градът на новостите в едно по-далечно 

време, когато и информацията е била по-труднодостъпна и ограничена;   

- да се помисли за годишнини на различни институции: Драматичен театър, 

Варненска опера, Двореца на културата и спорта, Фестивален и конгресен 

център; 

- върху фасадата на Държавния архив стои една табела, където пише, че там е 

провъзгласено съединението на България;  

- годишнина от създаването на варненската морска градина;  

- Музеят на здравето се намира на мястото, където е първата модерна болница в 

града; 

- стопанската академия която е създадена през 1920 г. от търговско-

индустриалната камара. Това е вторият университет у нас, но първото 

икономическо висше учебно заведение. Това е и едно сериозно конкурентно 

предимство на Варна. Впоследствие от този университет се рои ТУ.  

 

Управленски решения в подкрепа на варненската кандидатура 

Анализът на направените предложения следва да включва задължително и 

подробно проучване на досегашните статути, правилници, наредби и решения, 

свързани с организацията на значими културни събития. Така възникването на първия у 

нас музикален фестивал “Варненско лято” е пример за местна гражданска инициатива, 

в която участват интелектуалци от всички сфери на обществения живот: музиканти, 
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художници, писатели, театрали, учители, учени, стопански дейци, политици... Би 

могло, независимо от дистанцията на времето, там да се намери нещо, което да 

послужи като основа за приемственост. 

Досегашният европейски опит подсказва, че основните проблеми, свързани с 

администрирането на ЕСНК се сблъсква преди всичко с липсата на ясно 

регламентирани отговорности, недобро представяне на заинтересованите страни, 

политическите промени, които често игнорират експертният потенциал и на последно 

място – вътрешни конфликти в екипа – най-вече между организационен съвет и 

секретариат.  

В установяването на най-добрия мениджмънт е необходимо да се направи 

цялостен предварителен анализ, който да игнорира до минимум съществуващите 

опасности. На този етап може да се приеме предварителната позиция, че първоначално 

работата, свързана с варненската кандидатура за ЕСНК, би могла да се извършва от 

няколко центъра, които да трупат капацитет: общинската администрация, 

новосъздаденото сдружение “Варна – столица на културата”, местните културни 

организации и институти, университетите. Всички те, поне в началото биха могли да 

имат максимална автономия и координация помежду си само в най-общи и принципни 

решения. Същевременно е целесъобразно да се създаде подходяща система за 

наблюдение и оценка, която да анализира, популяризира и интегрира в бъдещата обща 

структура добри практики. Ранното създаване на специално звено, което да работи по 

кандидатурата на Варна без предварителна подготовка, има опасност да тръгне в 

погрешна посока, която да произтича от недостатъчните знания и умения за адекватни 

действия.       

 

Образование и младежки инициативи в подкрепа на варненската 

кандидатура 

Създаването на добре работеща структура за “Варна`2019” преминава през 

кампания за популяризиране, обучение и образование. В нея основно място ще имат 

младите хора, които след 12 години ще изнесат основната тежест при постигането на 

голямата цел. Предложенията на анкетираните за инициативи в сферата на 

образованието и младежки дейности имат следния вид: 

- активно да се работи с преподаватели и студенти в специалностите Туризъм, 

МИО и маркетинг. Те биха могли да се включат в етапа на подготовката и 

организацията на конкретни събития;  

- темата за ЕСНК да влезе в учебните планове на училища и университети;  

- младите хора трябва да бъдат убедени, че имат шанс за творческа изява, а някои 

от тях чрез инициативата биха могли да намерят трайна професионална 

реализация. Това е страхотен шанс младите таланти да бъдат задържани в 

Варна;  

- студентите да правят разработки на тази тема;  

- Националното училище по изкуства “Добри Христов” да се включи с музиканти, 

художници и балет в различни събития на общинско ниво; 

- младежки инициативен комитет да подготви програма за изследователска 

работа. Така още в подготвителната фаза вниманието на младите хора ще бъде 

насочено към културата. По този начин те ще бъдат мотивирани да участват 

активно и в културния живот на града; 

- много варненски младежи следват в Европа. Ако се създаде възможност за 

регулярни контакти с тях,  самите те могат да направят една кампания, чрез 

която всеки в града, където учи или работи да обърне внимание на културния 

живот на нашия град.  
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Рискове в реализацията на варненската кандидатура 

 В хода на анкетата участниците заявиха най-голямо безпокойство  от 

състоянието на материалната база.  В практиката от досегашните столици на културата 

от първостепенно значение е ангажиментът на правителствата като политически 

действия и финансови ресурси. Но ако в нашия случай правителствената подкрепа в 

значителна степен зависи от конкретни решения извън Варна, то вторият риск, свързан 

с качеството и състоянието на материалната база за провеждането на събитията, зависи 

преди всичко от местната инициатива.  

Очевидна е необходимостта от активна застъпническа кампания, насочена към 

строителство и обновяване на материалната база за култура – зали за концерти и 

спектакли, изложбени площи, ателиета, пространства на открито, исторически обекти и 

местности. Сега е моментът да се противодейства резултатно и на негативните процеси 

от 1990 г. насам, които доведоха до драстично ограничаване на местата за културни 

дейности, подчертават анкетираните специалисти.  

Следващите два основни риска, посочени в анкетата, са също раздвоени между 

външни и вътрешни фактори – европейската подкрепа и квалификацията на кадрите. 

По същата логика без да се омаловажава лобирането пред европейските структури, 

следва да се обърне внимание на създаването на подходящи специалисти в най-широк 

кръг специалности: арт мениджъри, хотелиери, ресторантьори, екскурзоводи, 

аниматори. Не бива да се подценяват и специалностите във всички видове изкуства. 

Останалите опасности, посочени в анкетата се ползват със значително по-малко гласове 

и тежест. Между конкретните препоръки и предложения се откроиха и следните 

преценки:  

- липсата на прецизна организация и съгласуваност между отделните институции.  

- липсата на достатъчно финансови ресурси;  

- формално администриране и злоупотреби с отпуснатите средства; 

- липсата на управленска воля, която да менажира създаването на културен 

продукт; 

- най-голямата опасност е проектът да се повери на хора, които мислят за 

собственото си облагодетелстване и нямат представа от мащаба на Европа.  

- липсата на съпричастност от местната общност; 

- липсата на политическа воля на ниво местна власт; 

- недостатъчна подкрепа на европейските структури; 

- липсата на световни личности, които да дадат лице на кампанията;  

- съществува опасност идеята да се изгуби в “бумащината”. 
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Послеслов 

 Осъщественото изследване “Варна – европейска столица на културата. 

Реалности, нагласи, възможности” е първи опит да се систематизира, анализира и 

представи практиката на досегашните столици на културата. Заедно с това се поставят 

редица принципни въпроси, свързани с местната културна политика.  

Очевидно е, че досега е извършена много работа, но тя бележи едва началото на 

система от дейности, насочени към приобщаването на града като част от престижното 

семейство на големите европейски културни центрове.  

Най-важният извод, който произтича от направеното проучване е, че в 

инициативата ЕСНК от решаващо значение е създаването на вътрешни механизми, 

които да доведат налагането на нови стандарти не само в сферата на културата, а и 

социалния живот във Варна и региона като цяло.   

 

 

 

 


