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Увод
Наръчникът „ДАР – Дигитални алтернативи за развитие“ представя устойчиви решения 

за работа на читалищата в условия на криза, пряко адресирани към въздействието и ограниче-
нията, наложени от пандемията Ковид-19. Темите включени в него са фокусирани както върху 
надграждането на вътрешния капацитет на читалищата в търсене на собствения им уникален 
отговор на кризата, така и върху възможността за поддържане и изграждане на нови връзки и 
взаимоотношения в общността. Ползвателите му имат възможност да преосмислят процеса на 
планиране на дейността си, обръщайки се към нови дигитални възможности и ресурси. 

Наръчникът представя синтезиран подход, условно наречен ДАР – дигитални алтернативи за 
развитие, приложен от Платформа АГОРА за надграждане на дигиталните умения на читали-
ща през теория, практически умения и споделяне на собствен опит. Този подход се основава 
на фокуса върху читалището като учеща се организация, стъпила здраво на традицията, но съ-
щевременно отворена към динамиката на новите технологии – гъвкава, модерна, адаптивна и 
отговорна към мисията си. Той преминава през гледната точка за кризата като възможност за 
развитие, за търсене и намиране не само на кризисни алгоритми, но и алтернативи за лично-
стно и творческо израстване, за разширен достъп до култура, за досег с нови публики, за нов 
технологичен прочит на традиционните читалищни дейности, за разширяване на светогледа 
на членовете на общността през нови дигитални ресурси и решения.

Темите в наръчника са обобщение от реализираната от Платформа АГОРА през 2021 г. обучи-
телна програма „ДАР – Дигитални алтернативи за развитие“ за надграждане на дигиталните 
умения на 50 читалища от цялата страна. Проведени под формата на уебинари, обучителните 
модули търсеха приложение на новите умения на читалищата в реални условия чрез практи-
чески задания, част от решенията на които са споделени в наръчника. Резултатът – многоо-
бразие от визуални читалищни разкази, споделени в новия читалищен ДАР-канал в YouTube.

Наръчникът „ДАР – Дигитални алтернативи за развитие“ е нашия отговор на необходимостта 
на читалищата от непрекъснато учене и усъвършенстване. Той е адаптиран към специфичните 
потребности на читалищата в условия на криза, но дава дългосрочни решения и инструменти 
за следващата крачка в развитието им.

Емилия Лисичкова
Председател, Платформа АГОРА
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Социални мрежи – плюсове и минуси
Лектор: Галин Бородинов 

Експерт по маркетинг и комуникации, доктор по социология,  
основател на агенция „PR Point“

В рамките на темата, по време на сесии-
те на уебинара бе погледнато с критичен по-
глед към социалните мрежи: как функциони-
рат, моделиране и алгоритъм, какви са плю-
совете и минусите им и как читалищата биха 
могли да ги използват за каузите си, как да се 
предпазваме и да разпознаваме фалшивите 
новини и дезинформацията.

Социалните мрежи са явление на XXI в., кое-
то променя закономерностите в екосистемата 
на медиите и комуникацията, политическите 
и социалните процеси. Бурният възход на „со-
циалките“ – само едно от нововъведенията в 
популярния жаргон на български език, е осо-
бено видим във второто десетилетие на нашия век. Една категорична тенденция е нарастване 
на дeла на социалните спрямо традиционните медии по отношение на броя потребители и 
времето, прекарано в медиите. След 2017 г. доминантният пазарен дял преминава от тради-
ционните към социалните медии и тенденцията продължава да се задълбочава. Към момента 
водещите социални медии в световен мащаб продължават да бъдат Facebook, Youtube и Insta-
gram, докато TikTok бележи впечатляващ ръст. 

Потребителите на социални медии в България към януари 2021 г. са 4,3 милиона души, или 
62% от населението. Увеличението с 5% или 210 хиляди потребители в рамките на 2020 г. 
демонстрира влиянието на пандемията от Ковид-19 и наложената социална изолация върху 
процеса. 
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Някои от промените на медийния пазар, кои-
то настъпват с възхода на социалните медии 
са: демократизация, изместване от едно-
странното, централизирано съдържание от 
медиите към „гражданската журналистика“ 
на потребителите, характеризиращо се и с 
незабавност, леснота на излъчване и много 
по-ниска филтрация, диалогичност между 
създателите и потребителите на съдържание, 
сегментиране на масовата аудитория в про-
филирани публики и създаване на „персона-
лизирана“ и насочена комуникация. 

Тези процеси крият и своите подводни камъ-
ни, или минуси, и те могат да се обобщят като: 

 Все по-малки възможности за привли-
чане и задържане на потребителското 
внимание в шумната дигитална среда

 Все по-голямо влияние на изкуствения 
интелект и алгоритмите при създаване 
и показване на съдържанието

 Нарастване на дeла на фалшивите нови-
ни и дезинформация, както и техниче-
ския капацитет за „deepfake“ – изкуст-
вен интелект за създаване на фалшиво 
видео и визуално съдържание

 Липса на ресурс или липса на желание 
за поемане на отговорност от страна на 
социалните медии за контрол на дезин-
формацията и разпространението на 
крайни и радикални политически идео-
логии

Доколко са важни социалните медии за чита-
лищните дейности? 

 Социалните мрежи фасилитират изпъл-
нението на традиционната просвети-
телска, образователна и организацион-
на роля на читалищата за техните общ-
ности с дигитални инструменти

 Те са безценен ресурс за организиране и 
активизиране на общностите в подкрепа 
на добродетелство, дарителство за зна-
чими каузи и набиране на доброволци

 Спомагат за изграждане и поддържане 
на аудитории от последователи, някои 
отвъд географските граници на селищата 

 Предоставят неограничени възможнос-
ти за работа с българските общности в 
чужбина 

 Лесна, бърза и често безплатна популя-
ризация на месечния календар със спе-
циални събития (фестивали, годишни-
ни, представления, конкурси, постиже-
ния и награди) и регулярните дейности 
на читалището (кръжоци, школи, само-
дейни групи, библиотечна дейност и 
други)

Не е необходимо читалището да присъства 
във всички социални медии, необходимо е 
добро разбиране и използване на целия по-
тенциал на избраните медии, които да бъдат 
не повече от 2 или 3. 
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По отношение на разликите между най-популярните „социалки“: във Facebook е възможно да 
се споделя съдържание от чужди страници и профили, но съдържанието остарява много бър-
зо; Instagram е специализиран във визуалните публикации, препоръчително е да се използват 
#хаштагове, но не може да се споделя чуждо съдържание; Youtube е най-голямата платформа 
за видео съдържание, служи и като търсачка, много добра в показване на съдържание от раз-
лични периоди, включително и съдържание от преди 10 или повече години. От набиращите 
в момента влияние медии може да се обърне внимание на TikTok, която е специализирана 
в кратко видео съдържание и подкастите (онлайн аудио съдържание), които се ползват като 
фонова медия. 

Съвременни и атрактивни подходи за създаване на съдържание и ангажираност в публиките 
чрез социални медии, са: 

 Кампании в социалните медии, в които 
потребителите са мотивирани от орга-
низаторите да създават и споделят соб-
ствено съдържание – т.н. „потребител-
ски генерирано съдържание“; 

 Ангажиране на т.н. „инфлуенсъри“ или 
влиятелни в новите медии личности. 
При този подход се обръща внимание на 
релевантността на аудиторията и съдър-
жанието на канала спрямо тези на чита-
лището. Читалищата могат да опитат да 
привлекат към техните каузи влиятелни 
личности с много последователи, които 
покриват теми като кулинария, истори-
чески и природни забележителности, традиции, пътувания, селски туризъм, и пр. 

 Кампании, целящи „вирусен“ (viral) ефект в разпространение на съдържанието. Приме-
ри за такива кампании могат да бъдат предизвикателства към потребителите да извър-
шат действие и да споделят снимков или видео материал в социалните мрежи, създаване 
на съдържание, толкова вълнуващо, привлекателно или релевантно спрямо темите на 
деня, което спонтанно подтиква потребителите към споделяне и реакция, и пр. 



9 платформа агора

Най-популярната сред читалищата социална 
медия е Facebook, затова предлагаме някои 
полезни функционалности при ползването й: 

 Предварително планиране и попълване 
на календар с публикации; Следене на 
статистики за представянето на чита-
лищната страница спрямо подобни, 
подбрани страници във Facebook; сле-
дене на демографския профил на ауди-
торията и представянето на публикува-
ното съдържание. Провеждане на он-
лайн гласуване за конкурси и допитване 
до общественото мнение чрез анкети 
(polls);

 Анонсиране на виртуални събития през 
Facebook Events; 

 Излъчване на живо на събития, срещи, 
анонси през Facebook live; 

 Организиране на дискусии между до 50 
човека, без ограничение във времето, 
през Messenger Rooms; 

 Групово гледане и коментиране на ви-
деа за членовете на Facebook групи по 
едно и също време през Watch Party. 

Съвети за създаване на 
въздействащо съдържание  
в социалните медии: 

 Присъствие в макс. 2-3 социални медии, 
подбрани по популярност генерално и 
спрямо читалищните публики

 използване на драматизма на добрия 
разказ

 Създаване на лесно за възприемане и 
разбиране съдържание

 използване на изображения и видеа,  
предизвикващи емоции

 използване на привлекателно заглавие – 
първи ред на пост, заглавие на текст, 
текст под снимка, в по-дълги публика-
ции

 използване на вътрешни заглавия –  
„булети“ и емотикони, в публикации от 
няколко параграфа

 използване на диалогични формати –  
допитвания и анкети, за повишаване  
ангажираността на аудиторията

 използване на различни формати за 
представяне на съдържание – видео, фо-
тографии, инфографики, колажи, аудио

 използване на #хаштагове и @тагване 
на други профили и страници във Face-
book, които имат отношение към публи-
кациите. 
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Примерни теми за кратки  
визуални истории 

 Представяне историята на обичай, 
местност, исторически обект, книга, 
картина

 Фестивал

 готварско видео – уникална рецепта  
(с добро онагледяване на продуктите и  
последователността)

 резултат от кръжок, школа, интересни 
проект или дейност

 лична история с принос към обичаите и 
културата на населеното място

 общо представяне на читалището или 
пък представяне на акценти от „новия 
сезон” на дейностите

 «Един ден на...» – как минава деня на ...  
(интересна личност, различни професии, 
занаяти и други).
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Нови канали, умения и маркетинг
Лектор: Галин Бородинов 

Експерт по маркетинг и комуникации, доктор по социология,  
основател на агенция „PR Point“

Маркетингът е обобщеното понятие за 
процесите, които определят взаимодействие-
то между организациите и техните пазари или 
потребители. В основата на процесите стои из-
граждането на цялостна стратегия за присъст-
вие в дигиталните и традиционни канали и 
изграждане на собствен бранд и идентичност. 

Доминиращото място на видео маркетингът 
в съвременния маркетингов микс се определя 
от универсалността в приложението на този 
формат за съдържание, като изключение 
правят единствено подкастите (онлайн аудио 
съдържание). Видео форматът предлага най-
цялостен подход за разказване на истории, 
което се дължи на комбинацията от визуални 
и слухови стимули за въздействие при предаване и възприемане на информация. Можем да 
илюстрираме силата на въздействие на видео формата с известната поговорка, че една снимка 
говори колкото хиляда думи, а един видео кадър е съставен от 24 отделни снимки. Илюстри-
рано в цифри – хората запомнят 20% от това, което чуват, 30% от това, което виждат, и неве-
роятните 70% от това, което виждат и чуват. Това може да обясни постоянния глад за видео 
истории в социалните мрежи, където всякакъв вид съдържание остарява бързо.

От началото на пандемията от Ковид-19 потреблението на дигитално съдържание се е увели-
чило с 80%. От 2020 г. насам видеото е най-разпространения формат на дигитално съдържа-
ние, и всички прогнози сочат, че това няма да се промени с отминаване на пандемията. Тен-
денциите, в зависимост от темите и целите на видеото с фокус върху полезно за читалищата 
съдържание могат да бъдат: 
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 Информативно – отразяване на съби-
тия, видео преглед на фестивали и пр.;

 Интервю с интересна и значима лич-
ност за читалището и общността 

 Представяне /Промо на проект, дей-
ност, или цялостно представяне на чи-
талището

 Документален филм
 Образователно видео – демонстра-

ция за разучаване на стъпки на танц, 
плетиво, рецепта и пр.

 За забавление – музикално изпълне-
ние, скечове/сценки, театрални етюди, 
кулинарни видеа и пр., на които са пос-
ветени цели платформи като TikTok. 

Продължителността на видеата трябва да е 
съобразена с медията, за която са предназна-
чени: 

За Facebook – от 15 до 60 сек.
За Instagram – до 30 сек. 
Youtube – до 3 мин. или над 10 мин.
За социалните мрежи оптимална продъл-
жителност е между 1 и 2 мин. 

Стъпки в създаването  
на видео съдържание с  
препоръки: 

1. Подготовка – избиране на тема, създаване на сюжет, определяне на героите и основни-
те сцени. Планиране на техническото обезпечение, приблизително време за заснемане, 
опит за предвиждане на рискове като природни условия, паразитни шумове, и пр. Ако е 
възможно, планираме заснемане с две камери. 

2. Оборудване – камера, статив, звукозаписно устройство, осветление. Видовете камери 
за заснемане са: смартфони, спортни/екшън камери, фото- и видеокамери. Статив за 
стабилизация на смартфона или камерата. В общия случай за осветление е достатъчна 
дневната светлина. Звукът се записва с камерата за картина, но за интервюта е необхо-
дим много по-добър звук. Дроновете и жиростабилизаторите са ново поколение устрой-
ства и аксесоари за заснемане. 
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3. Пропорции – изразяват съотношението между размерите за височина и ширина на 
кадрите. 
16:9 – за Youtube, Twitter, LinkedIn, Facebook
1:1 – за Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram – in-feed
9:16 – за Facebook Mobile, Instagram Stories / IGTV

4. Резолюция – най-предпочитаната резолюция е 1920 х 1080 (full HD), подходяща резо-
люция за видеа за социалните медии са също: 1280 х 720 (HD) и 2560 х 1440 (2 quad HD).

5. Заснемане – оборудването трябва да е със заредени батерии за времетраенето на сним-
ките. Следва да се направи преценка за позицията на заснемане и евентуален риск от 
възпрепятстване на добрите кадри, както и за паразитни шумове (включени двигател на 
автомобил, климатик). 

За начало на видеото доста често се предвиждат въвеждащи кадри – панорама отдалече или 
кадри с дрон, с които се дава пространствена ориентация на зрителите. Дори заснемането да 
бъде от една камера трябва да се сменя ъгъла и ракурса, за да не бъде картината статична. 
Когато фокусът е върху един човек или предмет, е препоръчително да се спази „Правилото на 
третините“ и той да бъде в една трета от екрана, но не в центъра. 

При интервюта обичайно се заснемат общ план, в който влизат множество обекти и фон, бли-
зък план на интервюирания, и детайл – например жестикулация или позиция на ръцете, дви-
жение на очите за по-голяма изразителност. 
При по-неформални интервюта може да бъ-
дат въведени елементи на драматизиране. 

При заснемане на кулинарни видеа най-до-
брият ракурс е фронтално отгоре. 

6. Структура на разказа трябва да след-
ва 3 основни момента: начало със за-
връзка, в който се излага съществуващ 
проблем, кулминация в напрежението и 
случващото се и развръзка в края. 



14         НАРЪЧНИК ЗА ЧИТАЛИЩА
пРоеКТ  

ДАР

Програми за  
видео редактиране: 

 Вградените приложения в устройства  
с Android

 Безплатни:  
OpenShot, Shotcut, Olive Video Editor, 
HitFilm Express, VSDC Video Editor

 Професионални:  
Adobe Premier, DaVinci Resolve

Стъпки при видео редактиране

 Oрганизация на материалите по папки

 грубa редакция на последователността 
на изображенията

 Фина редакция на продължителността 
на сцените и преходите между тях

 Добавяне на фонова музика при необхо-
димост

 завършване/експорт

Насоки за производство на 
кратки визуални разкази

 избор на тема на разказа. Писане на 
сюжет за развитие на историята със 
задължителни сцени и герои. 

 Планиране на ритмичност в представя-
нето. Препоръчително е сцените да се 
сменят през 10-15 сек. 

 ако е възможно се препоръчва разказ от 
първо лице и заснемане на човека, свър-
зан по някакъв начин с историята

 При запис на говорещ човек или разго-
вор между група от хора, звукозаписно-
то устройство е добре да бъде в бли-
зост до източника на звук

 заснемане на въвеждащи и заключител-
ни кадри за цялостност на видео мате-
риала 
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Привличане на нови публики във време 
на социална изолация

Лектор: Силва Хачерян 
доктор на науките, началник отдел „Регионални дейности“  

в Министерство на културата, хоноруван преподавател  
в СУ „Св. Климент Охридски“

Пандемията от Ковид-19 и извънредното положение в България, обявено на 13 март 
2020г., поставиха началото на безпрецедентни мерки за сигурност. Непосредствените по-
следици от това доведоха до налагане на социална изолация и дистанционна работа където 
е възможно. Един от позитивите, който се открои на фона на ограниченията и изолацията, е 
осъзнаването на значимостта на културния сектор за обществото с неговите функции за обра-
зоване, социално сближаване и възможности за забавление. Разкриха се основните заплахи 
пред сектора – загуба на човешки и творчески потенциал, загуба на участници в културния 
обмен и отлив на публики. 

На ниво Европейски съюз и ЮНЕСКО отговорът на тези предизвикателства се фокусира върху 
дистанционната работа, разширяване на онлайн услугите, дигитализацията, онлайн платфор-
ми за култура, насърчаване на възможности-
те за обучение и повишаване на капацитета. 
Държавната администрация отговори на пре-
дизвикателствата с насочване на средства за 
финансиране на културния сектор през На-
ционален фонд „Култура“. 

За читалищата, изправени пред същите пре-
дизвикателства, трите опорни точки в екви-
либриума на бъдещата им работа са: социал-
на изолация, привличане на нови публики и 
въвеждане на дигитални алтернативи. 
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Държавната политика, относима към чита-
лищата в този момент, е запазване на пълния 
размер на държавната субсидия, което им 
дава възможност да преустроят и съобразят 
дейността си спрямо новите условия. 

В контекста на говорене за нови публики е 
важно да уточним нашето разбиране за поня-
тието. Докато във времената на традицион-
ни медии използвахме термините „публика“ 
и „масова публика“ за непозната, анонимна, 
недиференцирана аудитория, то с навлизане 
на интернет и социалните мрежи се оформя 
понятието „публики“ в множествено число. 
Благодарение на профилите на интернет по-
требителите и данните за техните демограф-
ски характеристики, поведение в мрежата, 
интереси и предпочитания, аудиторията вече 
не е аморфна маса. Оформят се диференци-
рани групи или публики, с които е възмож-

на двупосочната комуникация, двупосочно-
то създаване на съдържание и изпращане на 
„персонализирани“ съобщения на база на ха-
рактеристики и интереси. 

По време на социалната изолация читалища-
та губят живия контакт със своята публика. 
Тъй като живият контакт не може и не бива 
да бъде изместван изцяло от онлайн при-
съствие и комуникация, читалищата могат 
да пренесат общуването със своята аудитория 
в дигитална среда. Там те имат възможност 
да запазят контакта със своите най-близки и 
обичайни публики и членове на общността, 
както и да достигнат публики от цял свят. 

Променя ли се 
традиционната роля на 
читалищата във времена 
на пандемия и социална 
изолация? 

Читалищата първо и преди всичко имат 
задачата да запазят връзката и да отгова-
рят на нуждите на своите общности. И дока-
то потребностите от култура и образование, 
приобщаване към родовите и националните 
традиции и достижения не се променят, във 
времена на криза има повишено очакване 
към хуманната функция на читалищата за 
интегриране, сплотяване и организиране на 
общностите. 
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В извънредни ситуации и социална изолация, дигиталните алтернативи стават инструмент за 
читалищата да запазят връзката с реалния свят и контакта със своите публики. 

В тази връзка следва да споменем и появата и 
усвояването на алтернативни пространства за 
творческа изява в реалния свят. В началото на 
пандемията бяхме свидетели на креативност 
и форми на подкрепа и утеха през нетради-
ционни решения – изпълнения от балкони, 
прозорци, болнични сгради. Читалищата 
също вече имат свои собствени примери за 
алтернативни пространства като репетиции 
и досег с нови публики в паркове и пещери, 
представяне на читалищната дейност и се-
лищното културно наследство в простран-
ствата около читалищата и централни площи 
в населените места. 

Читалищата и до момента реагираха бързо и адекватно на кризата. Част от тях вече разшири-
ха или въведоха дигиталните алтернативи, които им позволиха да достигнат до нови публики 
през нови канали, убедиха се, че дистанционната работа е възможна, хибридните и онлайн 
услугите имат своето място в читалищния арсенал. Отварянето към дигиталните алтернати-
ви надгради капацитета им. Пътят напред е повишаване на квалификацията и капацитета на 
човешкия фактор, споделяне на опит и участие в обучения, отваряне към възможностите и 
иновациите в дигитална среда.

Друга важна насока е участието в мрежи от партньорства с други читалища, сходни организации 
и институции, в диалог и кооперация между различните сектори. Разработена е новата 
„Национална програма за развитие на България 2030“, нови програми към Национален фонд 
„Култура“, „Национален план за възстановяване и устойчивост“ на България за справяне с 
кризата от Ковид-19. В основата на всички разработени документи и стратегии са залегнали 
дигитализацията, работата в онлайн среда и виртуални услуги. 
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Добрите примери от читалищата: 

 организиране на онлайн конкурс за 
рисунки, презентации и есета на тема 
„Моето читалище“ и привличане на 
участници от цяла България

 обучения за възрастни хора от общно-
стите за работа в дигитална среда

 Привличане на доброволци извън селище-
то за добротворни инициативи, запо-
знаване с местните забележителности 
и читалище

 Съвместна инициатива и партньор-
ство между детска градина, родители, 
организация за детско развитие и чита-
лище за оборудване на кът в читалищ-
ната библиотека за поощряване на ран-
ното учене и четенето.

 Добротворчески инициативи с участие 
на доброволци от селището и преселни-
ци в чужбина за възстановяване на цър-
ковен храм и общи пространства в се-
лището
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Дигитализация
Тематичният уебинар е подготвен  

от екипа на Платформа АГОРА 

Понятието „дигитализация“ се употребява в няколко различни, но свързани значения. 

На първо място това са процесите по трансформиране на аналогови / физически обекти в тях-
на цифрова / дигитална версия с цел съхраняване и последваща употреба от изчислителни 
системи. Процесът представлява цифрово кодиране на аналогови сигнали посредством дис-
кретизация. Дискретизацията е прихващане на аналогови данни в даден момент от време. Ди-
гитализираният обект е цифрово кодиран и може да се обработва от компютри, които съхра-
няват, визуализират и възпроизвеждат копия на цифровия обект. 

Второто значение на дигитализацията се раз-
глежда от перспектива на трансформация 
на процеси. Цифровите системи извличат от 
дигиталните обекти цифрова информация 
и данни, които се използват за захранване 
на работни процеси. Базов пример за това е 
електронната поща, заменила писането и из-
пращането на писма по пощата. Дигитализа-
цията променя съвременната бизнес среда, 
бизнес моделите и процесите. 

Третата и най-глобална перспектива на диги-
тализацията касае организацията на общест-
вения живот и човешките дейности, което 
намира израз в цифрова икономика и здра-
веопазване, електронно правителство и упра-
вление. 
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С оглед професионалните интереси и ангажи-
раност на читалищата, темата за дигитализа-
цията ще бъде разгледана през призмата на 
културното наследство.

Дигитализацията на културното наследство 
цели: 

1. Опазване чрез прилагане на мерки за 
удължаване жизнения цикъл на обекти 
на културното наследство посредством 
представяне на дигитални копия на по-
требителите и съхранение на оригина-
лите в защитена среда. 

2. Дългосрочно съхранение на дигитал-
ни обекти и колекции за поколенията, 
което е организирано според определе-
ни правила и стандарти. 

3. Осигуряване на публичен достъп до 
дигиталните копия на ценни обекти 
посредством публикуването им в елек-
тронни архиви и платформи. 

За изпълнението на тези цели, дигитализа-
цията следва да се извършва според опреде-
лени правила, стандарти и формати. Особено 
важно място в процеса заемат метаданните, 
които представляват данни за физическите 
обекти, техните дигитални копия и дигитал-
ните колекции от които са част. Те биват оп-
исателни (относно физическия обект), струк-
турни (относно дигиталния обект или колек-
ция) и административни (касаещи вътрешна-
та организация и представяне). 

В България за момента няма въведени единни 
стандарти за дигитализация. Изпълнението 
на „Плана за възстановяване и устойчивост“ 
предвижда въвеждане на такива стандарти. 
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Нормативният документ, който третира кул-
турното наследство в България е Законът за 
културното наследство. В международен план 
това се изпълнява от Конвенцията за опазва-
не на световното културно и природно на-
следство на ЮНЕСКО от 1972 г., ратифицира-
на от 182 държави. 

Българският закон определя дигитализаци-
ята на културното наследство като процес на 
създаване на метаданни и дигитално съдър-
жание за културна ценност съобразно утвър-
дени стандарти и формати, с подходящи елек-
тронни устройства, с цел тяхната обработка, 
съхранение и разпространение. Културното 
наследство е движимо, недвижимо и немате-
риално и е съвкупност от културни ценности. 

Движимите културни ценности представля-
ват археологически, етнографски, историче-
ски, художествени, природни, технически, 
архивни, книжовни и литературни паметни-
ци – свидетелства за човешко присъствие и 
дейност, както и природни дадености, които 
имат културна стойност за общностите и об-
ществото в България. Нематериалното кул-
турно наследство е събирателен термин за 
устни традиции, художествено-изпълнител-
ско изкуство, обреди и празненства, знания, 
обичаи и ритуали, които се отнасят до приро-
дата и вселената, знания и умения, свързани 
с традиционните занаяти, кулинарни и ено-
ложки традиции, народни игри и спортове. 

Процесът на дигитализация на културното 
наследство може да бъде формално разделен 
на следните етапи: 

 Идентификация – преглед и идентифи-
циране на ценните обекти за дигитали-
зация;

 Регистрация – описване на наличности-
те в читалището, идентифицирани като 
ценни за дигитализация;

 Опазване на оригиналите – ако има 
опасност от увреждане на оригиналния 
обект в процеса на дигитализация, пър-
во се прави реставрация и консервация 
на оригинала;

 Подбор на обекти за дигитализация 
според изготвения регистър;

 Подготовка на метаданни – в зависи-
мост от вътрешната организация в чита-
лището може да протече преди или ед-
новременно с дигитализацията;

 Дигитализиране;
 Изграждане на дигитален архив;
 Изграждане, или участие в информа-

ционна система за съхранение и достъп 
до дигитални ресурси (пример за такава 
е Europeana). 
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С цел постигане на заложените цели и качест-
вени резултати с устойчивост във времето, от 
изключителна важност при дигитализацията 
е спазването на утвърдени стандарти и фор-
мати, подбор на подходящи технологични ус-
тройства, извършване на проверка, обработка 
и осигуряване на достъп до дигитализирано-
то наследство. 

В зависимост от вида на идентифицираните 
обекти за дигитализация, преди пристъпва-
не към изпълнение на процеса, следва да се 
подсигурят подходящи технологични устрой-
ства, които могат да бъдат цифрова камера, 
плосък скенер, документен скенер, планета-
рен скенер, барабанен скенер и др. 

При дигитализация на обектите се създават 
архивни мастър файлове. От архивните 
мастър файлове могат да се създадат произ-
водствени мастър файлове, които може 
да бъдат използвани с различни цели, като 
например визуализация или достъпност. 

При компресиране на файловете следва да се 
избягват патентовани или частни програми 
заради възможни проблеми с дълготрайната 
им устойчивост. Компресия без загуби, одо-
брена за всички приложения са LZW и JPEG 
2000. Препоръчителни софтуери за обработ-
ка на растерни изображения са Adobe Photo-
shop и GIMP. 

За целите на дългосрочното съхранение на 
дигитализиран архив се препоръчва употреба 
на софтуер за хранилища, като Dspace, Dura-
Space и Greenstone. 
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Споделено от читалищата

Идеи за дигитализация на културно наследство:

 Броеве на читалищен вестник от 1912 г. 

 оригинал на ръкопис на пиеса, написана от 
местен учител през 1942 г. 

 архивни документи и снимки от археологиче-
ска експедиция в землището на селото

 Дигитален архив на наследството на мест-
ната общност, представящи фотографии с 
препратки към националната военна исто-
рия, най-старата от които с участници от 
селото в априлското въстание, участници 
от селото в Първата и Втората световни 
войни, представители на местни родове с 
фотографии от началото на XX в., фотогра-
фии представящи местната обредност, тра-
диционни занаяти и бит и култура

 Създаване на електронно съдържание за кул-
турното наследство, живата култура и 
„местните марки” (продукти и занаяти) на 
общността 

 Създаване на колекция от сканирани 
шевици, използвани в облеклото на 
десетките бовски родове в миналото

 работни сценарии на някои от 
филмите на големият български 
режисьор людмил Стайков, 
притежание на библиотеката

 ценна летописна паметна книга, 
започваща с акта на създаване на 
читалището през юли 1869 г. 

 В сътрудничество с риМ да дигитали-
зираме археологически забележител-
ности на територията на квартала и 
да осигурим достъп до тях на сайта 
на читалището

 Дигитализация на различни видове 
колекции (исторически, природонаучни, 
художествени, фотографски и други)
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Геймификация
Лектор: Калин Радулов, завършил политология в СУ „Св. Климент Охридски“, 

магистратура по предприемачество от университета в Лунд, Швеция, 
собственик на консултантска агенция KnowHowse, преподавател по маркетинг 

и предприемачество в 19 СУ „Елин Пелин“ – София, основател на клуб за игри 
„Абордаж“ и съосновател на образователната игра „Цар на историята“

Терминът „геймификация“ произлиза от английската дума за игра game, но означава 
нещо различно от играене на игри. Трите основни типа игри биват: за учене, за обучение и за 
забавление. Елементи от игрите могат да се взаимстват и прилагат към сериозни теми в ре-
алния живот като учене, образование, бизнес, здравеопазване и други. Геймификацията, или 
„игровизация“ на български, започва да придобива нови и много по-широки измерения през 
70-те год. на XX в. с появата на първите книги-игри. През 80-те год. психолози правят връзка-
та между игрите и ефективното учене, а началото на XXI в. бележи създаването на „сериозни 
игри“ за обучение на деца и възрастни с различни психологически и поведенчески разстрой-
ства. Игровизацията и сериозните игри намират приложение във всяка сфера на съвременния 
живот, от подбор на кадри за американската 
армия до откриване генома на заболявания. 

В модерната шумна дигитална среда, в която 
средната продължителност на вниманието 
пада прогресивно, разбирането на психоло-
гията на различните публики и стимулите, 
които влияят на тяхната мотивация и активи-
зация, са от ключово значение за успехите на 
всеки проект, било той социален, бизнес или 
политически. Затова в разработката на съвре-
менните игри се разчита 75% на психология 
или разбиране за потребителското поведение 
и 25% на технологии. 
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4-та основни психологически 
типажа при играенето на игри 
са: 

 Социализиращ (Socialiser) – представи-
телите на този тип имат нужда да ко-
муникират, да са част от по-голяма 
структура, радват се на компанията на 
другите, търсят забавление, стремят 
се към социален статус и връзки, соци-
ално положение и признание. 

 Целеполагащ (Аchiever) – движещата 
сила при този типаж е постигането на 
цели, преодоляването на препятствия, 
учене, развиване на стратегии, усвоява-
не на нови умения и лично израстване.

 Филантроп (Philantropist) – мотивирани 
са от висши цели, търсят смисъл, харес-
ват в живота да има ритъм и повторя-
емост, подкрепят каузи и значими 
теми.

 Свободен дух (Free Spirit) – движени са 
от изследователския дух и правото на 
избор, стремят се към развиване на 
фантазията и креативността си, тър-
сят автономност и забавление. 

Би могло да се приеме, че във всяка аудито-
рия присъстват представителите и на четири-
те психологически типажа. Предизвикател-
ство пред читалищата и всички организатори 
на проекти и дейности е да комбинират така 
игровите елементи, че да предложат стимули 
и мотивация на всички потребители. 

Кое е това, което прави игрите забавни и ув-
лекателни, кара ни да продължаваме да игра-
ем и да правим това, което се очаква от нас?

Различните видове стимули могат най-общо 
да се разделят на външни и вътрешни. Външ-
ните ни стимулират да започнем да действа-
ме, вътрешните са много по-силни и ни карат 
да продължим, а крайната цел е всеки да на-
мери своя смисъл, за да участва. 

Външни стимули – пари, награди, точки, 
звезди за постижение, вдигане на нива, полу-
чаване на титли, таблица с класиране, нака-
зания.

Вътрешни стимули – цел, страст, желание, 
принадлежност, учене, постигане на умения, 
самоусъвършенстване, независимост.
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Елементите, взаимствани от игрите, които 
можем да пренесем към нашите проекти, по 
възможност в комбинация помежду си, са: 

 социален статус – включва получава-
не на грамота, похвала, отбелязване на 
видно място. Може да допринесе за по-
голямата видимост и разпознаваемост 
на хората, да създаде възможности за 
нови връзки и отношения 

 „голямо предизвикателство” – предос-
тавя възможност да се прояви всичко 
научено и усвоено в една епична битка, 
която често символизира края на едно 
„пътуване” и началото на ново 

 свобода на хората да изследват сами
 предизвикателство – постижения и 

значки, раздавани като стимул хората 
да тестват знанията и уменията си, да 
преодоляват препятствия и това да им 
носи чувство за постижение, заслуги и 
удовлетворение 

 случайни награди – не са обявени 
предварително, предизвикват изненада 
и много по-голямо вълнение и приятно 
чувство

 състезание – предизвиква състезател-
ния хъс и конкурентност на хората, дава 
повод за запознанства и създаване на 
приятелства 

 лотария – дава шанс на участниците 
да спечелят без да влагат големи уси-
лия. Получават награда за участието си. 

Осемте движещи принципа 
на геймификацията: 

1. Смисъл и призвание – проявяват се 
когато хората намират или обменят по-
лезна информация и знания, доприна-
сят към нещо голямо и значимо, имат 
възможност да се себеизразят, да усетят 
късмета на начинаещия. 

2. Развитие и постижение – вътрешен 
двигател и сила, че се справяме с пре-
дизвикателства докато развиваме зна-
ния и умения и ставаме все по-добри в 
това, което правим. Стимули с точки, 
награди, значки, ранглиста, грамоти, 
сертификати за отбелязване на значи-
мостта на постижението и напредъка. 

3. Креативност и себеизразяване. 
 Игрите ни позволяват да се себеизра-

зяваме, да имаме свой собствен аватар 
в дигиталната реалност, да показваме 
своята идентичност и уникалност. Об-
ратната връзка и комплиментите носят 
допълнителна мотивация да продъл-
жаваме. Някои играят, за да печелят, 
други, за да обиколят света, трети, за да 
помагат и да бъдат част от екип. Наши-
те роли в игрите много често съвпадат с 
нашите роли в реалния живот. 
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4. Собственост и притежание. Чувството, че сме част от нещо и сме собственици не-
избежно ни кара да искаме да го направим по-добро (например, казваме не просто „чи-
талището”, а „моето читалище”). Хората обичат да колекционират, а колекцията акти-
визира чувството за собственост. Чувството за принадлежност е основния двигател за 
дарителски кампании. 

5. Социално влияние и свързаност. Социалните елементи карат хората да дават от 
времето си в полза на другите, да менторстват, да има здравословна конкуренция. Всеки 
се стреми към получаване на признание за постиженията си, особено когато му е даден 
ресурс да го заслужи. Такива признания могат да бъдат „Най-добър дарител за 2021“ или 
„Най-добър читател в библиотеката“, „Служител на месеца“, и пр. 

6. Недостиг и нетърпеливост – Лимитираните 
серии на продукти създават желание за прите-
жание на нещо уникално преди то да бъде изчер-
пано. Недостиг в количествата или изтичащото 
време в оферти „за следващите 24 часа“, „след-
ващата седмица“ предизвикват страх от изпуска-
не на нещо (FOMO = fear of missing out), който 
стимулира за действие „тук и сега“. Лимитирани 
оферти за време и количества продават в пъти 
по-добре от оферти, в които няма ограничения, 
те монетизират върху вродените нетърпеливост 
и страх от недостиг. 

7. Непредвидимост и любопитство. Най-еле-
гантният момент е изненада, скрита за потреби-
телите. Колкото по-рядко се дава нещо, толкова 
по-ценно е то. Подаръците без повод предизвик-
ват по-голямо вълнение от подаръците на рож-
дения ден, когато са очаквани.

8. Избягване и загуба. Стимулът е да се избегне случването на нещо лошо. От една страна 
избягваш да загубиш нещо, което вече притежаваш, от друга страна не искаш да признаеш, 
че инвестицията на време е била безсмислена. Много често хората са склонни да направят 
много повече, за да защитят нещо, което вече имат, отколкото да придобият нещо ново. 
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Кризисно и читалищата
Лектор: Камелия Чолакова 

секретар на НЧ „Обединение 1913“, гр. Кърджали, председател на Сдружение  
„ЧАР – ЮГ“ за читалища от централен – южен регион за развитие,  

ментор, лектор и координатор на читалищни мрежи

Кризата, причинена от пандемията с Ковид-19 наложи на читалищата, както и на всички 
институции, да реагират – от една страна, за да продължат дейността си, от друга страна – да 
имат отговорност към опазване здравето на своите служители и посетители. 

В планиране на ответните мерки и действия е важно да се приложи разбирането, че пандемия-
та от Ковид-19 по своя характер и мащаб не е единично и уникално явление в човешката исто-
рия, нито ще има категоричен и окончателен край, което ще позволи връщане към „предиш-
ната нормалност“. Пандемията създаде нова реалност и поставя дълготраен отпечатък върху 
начина, по който живеем и работим и в частност потребяваме култура. 

В историческа ретроспекция, други подобни панде-
мии, повлияли значително хода на човешката ис-
тория, са чумната епидемия от древността и Сред-
новековието, която погубва 25 милиона от населе-
нието на Европа, и Испанския грип, който тръгва от 
окопите на Първата световна война, за да отнеме 50 
милиона живота – пет пъти повече от самата война. 
Респективно, маските, карантината и ваксините, на 
които основно разчитаме за предпазване днес, да-
леч не са модерно явление. Маските в свой кожен 
или текстилен вариант, стават част от облеклото на 
лекарите през Средновековието, карантината е въ-
ведена през XIX в., а първата примитивна ваксина 
срещу шарка се прилага през 1718 г.
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От историята знаем, че след овладяване ка-
таклизмите от големите пандемии можем да 
очакваме подем в икономическото и социал-
ното развитие, усъвършенстване на ваксини-
те, които през XX в. изкореняват или държат 
под контрол много от опасните болести. 

Какво можем да очакваме и 
направим оттук нататък, 
когато имаме знанието за 
пандемия „от първа ръка“ и 
разполагаме със съвременните 
технологии?

 Промяна и създаване на нови начини в 
потреблението на култура

 Тласък към по-ускорена дигитализация 
в образователната и културната сфери

 Улесняване на достъпа до култура за по-
широки аудитории, включително за 
хора с различни възможности 

 Създаване на онлайн и хибридни проду-
кти, включително през взаимодействие 
с публиките

 Усвояване и адаптиране на алтернатив-
ни пространства за култура 

Какви могат да бъдат ролята 
и приноса на читалищата 
за справяне с пандемичната 
обстановка и работа в новите 
реалности? 

 Читалищата следва да продължават да 
изпълняват традиционната си роля на 
просветители, обединители и говорите-
ли на своите общности. В предизвика-
телните времена се добавя и разпро-
страняване на достоверна информация 
относно пандемията и ваксинацията, 
образоване на посетителите на читали-
щата от всички възрасти за адекватно и 
отговорно поведение за предпазване на 
собственото здраве и здравето на оста-
налите – в читалището и в обществото.

 Читалищата носят отговорност за раз-
работване и прилагане на политика и 
правилници за осигуряване на безопас-
на среда за своите служители и посети-
тели. Във връзка с тази мярка могат да 
се предвидят трайно подобряване на хи-
гиенните условия в читалището и адап-
тиране на вътрешните правилници за 
работа на служителите. 

 Читалището може да използва творче-
ския ресурс и капацитет на своите шко-
ли и кръжоци за разработване на инте-
ресни и нестандартни форми, които це-
лят образоване за противо-пандемично 
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поведение както на участниците, така и 
на посетители на читалището и широ-
ката общественост. Такива форми могат 
да бъдат конкурси за детски рисунки, 
изработка на интересни инфографики, 
колажи на известни картини, карикату-
ри на свързани с пандемията теми. 

 Ако имат ресурса, читалищата могат да 
възприемат и нови роли в помощ на 
местната общност по време на панде-
мия и изолация, особено на самотножи-
веещи и трудноподвижни хора. 

 Читалищата следва да разработят въ-
трешна стратегия и план за работа в се-
гашната реалност. Стратегията следва 
да е съсредоточена около запазване на 
досегашните дейности и продукти и 
трансформацията им в хибридни и он-
лайн форми, ако такива -са необходими, 
както и разработване на нови продукти. 
В тази връзка следва да се направи оцен-
ка за техническата обезпеченост и капа-
цитет на служителите за работа с диги-
тални технологии. 

 В стратегията за трансформация на съ-
ществуващи и въвеждане на нови про-
дукти, читалищата могат да осмислят и 
усвояването на алтернативни простран-
ства на открито, например пространства 
около читалищата, фасада или прозор-
ци на сградата на читалището и прос-
транства в селището с голям човекопо-

ток за популяризиране на читалищните 
дейности и експозиции, както и на мест-
ната история и забележителности. 

 Да предоставят дигитално пространство 
и да сформират дистанционни общно-
сти за развиване на идеи, креативност, 
усвояване на нови умения или за общу-
ване по време на пандемия.

 Да информират себе си и своите общно-
сти за технологични и иновативни идеи 
за провеждане на дейности с цел мини-
мизиране на психологическите ефекти 
от пандемията. 
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Споделени идеи за бъдещето 
от читалищата... 

 Поставяне на звуково устройство с бу-
тони на автобусна спирка в селището. 
При избор на бутон се чува аудио запис 
на местен фолклор, говор, истории за 
селището, и пр. 

 Поставяне на табели с QR кодове на 
места със забележителности в селото, 
така че гостите да сканират и чуват 
история и описание през своите смарт 
телефони. 

 организиране на изложби на открито с 
пана, разположени около читалището 
или на централни места в селището.

 организиране на онлайн фестивали, он-
лайн провеждане на школи и кръжоци 
чрез видео записи или видео излъчване на 
живо, когато присъствието на закрито 
и масово присъствие не са възможни.

 Дигитализация на музейната експозиция 
или архив на читалището и осигуряване 
на широк достъп до съдържанието.
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Ресурси за общността  
по време на криза

Тематичният уебинар е подготвен  
от екипа на Платформа АГОРА 

Кризата, предизвикана от пандемията Ковид-19 осветли многобройни ресурси, които 
могат да бъдат от полза за местните общности във време на социална изолация. Системати-
зирани, тези ресурси дават достъп до огромно многообразие от информация и очертават нови 
възможни посоки, в които да се развиват и обогатяват читалищните дейности – онлайн или 
на живо. Сред тях се открояват следните теми: достъп до културни дейности и занимания, въз-
можности за образователни дейности и занимания, защо е важно и как да полагаме грижи за 
себе си и околните (включително грижа и за психичното здраве). 

В актуалния доклад на ЮНЕСКО „Живото наследство и Ковид-19" от 2021 г. са формулирани 
препоръки и са посочени примери как общностите по света са мобилизирали живото си на-
следство за справяне с кризата. Пандемията от Ковид-19 тотално промени живота на хората, 
но по този начин и „осветли” важността, която те влагат в това да продължат да практикуват 
живото си наследство. Докладът на ЮНЕСКО представя резултатите от проучване, стартира-
ло през април 2020 г. със събрани 236 свидетелства от 78 държави, които помагат по-добре 
да се разбере как хората преоткриват живото си наследство по време на пандемия. За много 
от тях практикуването на живото наследство 
е важен фактор за справяне с напрежението. 

В този контекст, пандемията провокира мно-
го хора да се замислят и да преоткрият цен-
ността на нематериалното културно наслед-
ство в своя живот и за обществото като цяло. 
Участниците в проучването на ЮНЕСКО спо-
делят, че при търсенето на нови начини за 
свързване с живото си наследство са открили, 
колко е важна ролята му в осигуряването на 
принадлежност, надежда и социална свърза-
ност по време на кризата.

Living heritage in the face of COVID-19, 2021

30
The manager of the Camp Zama Arts and Crafts Center gives 

an online class on making ‘Hinamatsuri’ dolls, Japan
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Голям брой от участниците в проучването на 
ЮНЕСКО посочват директно или индиректно 
ролята на живото наследство в осигуряването 
на социална свързаност. Хората са намери-
ли начини да адаптират и практикуват свое-
то живо наследство, въпреки ограниченията 
наложени заради пандемията. То ги съби-
ра морално и психически заедно като 
общност и затвърждава усещането 
им за принадлежност и идентичност.

Нематериалното културно наследство (НКН) 
подсилва устойчивостта на общностите, така 
че да преодолеят чувството на социална изо-
лация, несигурност и загуба. Всичко това ни 
напомня, че за общественото здраве е важна 
не само превенцията при предаване на боле-
стите, но също така и по-доброто качество на 
живот. Грижата за психичното здраве на хо-
рата и социалното им благополучие е особено 
важна във време на пандемия. Именно НКН е 
колективно и общностно изживяване, с което 
всеки може да се свърже. То кара хората да усе-
щат, че не са сами и в този смисъл има важна 
терапевтична и възстановителна функция. 

Как общностите мобилизират 
живото си наследство, така че 
да им помогне да се справят с 
пандемията?

 Живото наследство е често източник 
на душевен и емоционален уют, доприна-
ся за доброто психично здраве и облек-
чава чувството на изолация, тревож-
ност и несигурност по време на панде-
мия. (пример, Някои от носителите и 
практикуващите традициите споде-
лят, че на индивидуално ниво „практику-
ването на живото наследство и удо-
волствието от това са източник на ра-
дост и вдъхновение, което превъзмогва 
чувствата на страх и несигурност от 
пандемията”). 

 различни форми на живо наследство – 
поезия, песни и разказване на истории – 
се използват за комуникиране на инфор-
мация за ковид-19, за популяризиране на 
промяна в поведението и насърчаване 
спазването на необходимите противо-
епидемични мерки и препоръки (пример, 
"Голяма част от вицовете, карикатури-
те или популярни поговорки и песни бяха 
документирани по нов начин с промяна 
на някои думи и формулировки, така че 
да паснат на пандемичната ситуация”.)
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3 препоръки от доклада  
ЮНЕСКО „Живото наследство 
и Ковид-19"

(насочени към усилията на правителства-
та, гражданските организации и частния 
сектор, както и носителите на културното 
наследство за укрепване и опазване на живо-
то наследство във фазата на възстановява-
не след Ковид-10 пандемията и отвъд нея)

1.  Укрепване на механизмите за възстано-
вяване на носителите на живо наслед-
ство на местно ниво, включително чрез 
структурите на местно самоуправление.

2.  Възползване от възможностите на ди-
гиталните технологии и повишаване 
видимостта и разбирането за живото 
наследство. 

3.  Укрепване и засилване на връзките меж-
ду опазването на живото наследство и 
плановете и програмите за готовност, 
реакция и възстановяване при извънред-
ни ситуации. 

Виртуални обиколки и 
изживявания

Организациите в сферата на изкуства-
та и културата трябваше да се преоткрият 
по време на пандемията и да намерят нови 
начини да влеят живот в дигиталното прос-
транство с предложения като виртуални кур-
сове по изкуства и обиколки през различни 
платформи за видеоразговори. Голяма част 
от тези организации възнамеряват след като 
отново отворят врати за посетители да про-
дължат да предлагат виртуални възможности 
за ангажиране на аудиторията. По време на 
пандемията дигиталното пространство кате-
горично се заяви като нов канал за комуника-
ция, който повиши ангажираността и осведо-
меността на потребителите.

Пандемията превърна виртуалните обикол-
ки в стандарт за музеи от всякакъв калибър 
и вид. За разлика от предварително записа-
ните видеа, онлайн обиколките на живо поз-
воляват на гидовете да взаимодействат с по-
сетителите, да отговарят на въпросите им и 
да оформят неповторимо изживяване. Някои 
обиколки са безплатни, като по този начин 
осигуряват достъп до знания; други са свърза-
ни с членство; трети са платени, предоставяй-
ки възможност на културните организации да 
привлекат средства въпреки намалелия посе-
тителски поток и географски бариери.
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Читалищата биха могли да използват за раз-
витие на своите дейности по нов начин и без-
платните образователни сайтове с курсове, 
онлайн платформите за учене и преподаване, 
както и да предлагат на общностите си бо-
гат набор от разнообразни възможности за 
лично развитие, самостоятелни или семейни 
занимания в домашни условия, ресурси за 
творчество у дома, специализирани подкасти 
и други. 

Инициативата "Интернет за всички 55+" на 
А1 в партньорство с Асоциация "Съвременни 
читалища" е друга възможност за обучения 
по дигитална грамотност за възрастни граж-
дани. Видеоуроците са разработени и заснети в партньорство с Асоциация "Съвременни чита-
лища" и имат за цел да покажат на възрастните хора как да си служат по-добре ежедневно с 
мобилни устройства като телефони и таблети. 

Изключително важно за местните общности е, читалището да предоставя информация и дос-
тъп до наличните онлайн ресурси за грижа за себе си, осигуряване на подкрепа и съдействие 
на близки, роднини, съседи или самотно живеещи хора по време на пандемия, справяне с тре-
вогите на децата, съвети за психичното здраве на младежи и възрастни и възможности за без-
платна психотерапевтична помощ и емоционална подкрепа на хора в най-голям риск и нужда 
в ситуация на Ковид-19.

Възможен ресурс е и онлайн платформата за психотерапевтична помощ и емоционална под-
крепа, създадена от Българското общество по групова анализа и групови процеси с подкрепата 
на CEI – Central European Initiative – Kabinet.bg. Това е първото пространство за безплатна 
психо-социална подкрепа и психотерапия в условията на Ковид-19 в България. Всеки с нужда 
от подкрепа може да се възползва от възможностите на платформата – да получи консултация 
и насочване по телефон, имейл и чат, да започне индивидуална или семейна терапия през ви-
деовръзка, да се включи в група за подкрепа. 
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Приложения

Приложения към „Кризисно & Читалищата” 

Примерни правила за 
посетители, самодейци и 
участници в събития на 
читалището: 

1.  Посетители без зелен сертификат не се 
допускат в читалището.

2.  Носенето на маска, която да покрива 
носа и устата, е задължително. 

3.  Спазване на дистанция от 1,5 метра един 
от друг. 

4.  Графиците за провеждане на репетици-
ите са променени така, че да се избегне 
струпването на хора и пресичането на 
потоците.

5.  Помещенията, повърхностите и оборуд-
ването в тях се почистват и дезинфекци-
рат след репетиция или среща. 

6.  Намаляване на капацитета на залите с 
1/2 или 1/3, заемат се само маркираните 
за целта столове. 

7.  След приключване на събитието, по-
мещенията се напускат поетапно, за да 
няма струпване на хора. 

Примерен план на читалища за 
действие при пандемии:

1. Създаване на протоколи и графици за 
почистване и дезинфекция, както и 
проветряване на помещенията в чита-
лището.

2. Поставяне на табели, инфографики, 
снимки, указващи задължителното но-
сене на маски в сградата.

3. Поставяне на дозатори с дезинфектант, 
табели и инфографики за насърчаване 
миенето на ръце.

4. Поставяне на плексигласови прегради 
в библиотеките и на местата за работа с 
посетители.

5. Създаване и следване на протокол в слу-
чай на болен служител, или служител 
със симптоми на вирус – незабавно из-
пращане вкъщи, дезинфекция на работ-
ното му място, изолация на контактите. 

6. Осигуряване на възможност за дистан-
ционна работа, когато това е възможно. 
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Приложения към  
„Ресурси за общността по време на криза”

Безплатни образователни сайтове с курсове:

MOOC (https://www.mooc.org/), 

Khan Academy (https://bg.khanacademy.org/), 

Андрагогика (http://go-andragogy.eu/), 

Безплатен онлайн курс „Елементи на изкуствения интелект“ на български език 
(https://www.elementsofai.com/bg)

Интернет за всички 55+ (Видеа – http://bit.ly/Internet4All55Video)

COURSERA – Образователен сайт, който работи с различни университети и показва 
техните курсове напълно безплатно (https://www.coursera.org) 

Open Culture – Сборник с безплатни учебни ресурси, включително курсове, учебници, 
книги и филми (https://www.openculture.com) 

Drawspace – безплатни уроци по рисуване (https://www.drawspace.com) 

Duolingo – научете нов език безплатно (https://www.duolingo.com) 

Онлайн платформа за учене/преподаване – https://www.udemy.com
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Онлайн ресурси за култура:

– АРТХЪБ е първата българска платформа, която дава възможност на всички творци да 
общуват и създават творчески колаборации, както и да имат бърз достъп до проектите на 
основните държавни институции в областта на културата 

 https://arthub.bg 

– Национална културна стрийминг платформа, която обединява седемте основни изкуства 
– театър, опера, балет, кино, музика, живопис и толк шоу спектакли, и ги прави достъпни 
за гледане не само в България, но и в целия свят 7Артс (7arts.bg) https://7arts.bg 

– платформа за българско кино https://gledam.bg/categories/movie 

– стрийминг услуга за аудиокниги и е-книги с абонамент Storytel  
https://www.storytel.com/bg/bg 

– сайтът за култура и изкуство на Dir.bg Impressio.bg 

– портал за култура, изкуство и общество „Култура“

– сайтът за култура https://www.ploshtadslaveikov.com 

– сайтът за култура Въпреки.com

– Платформа www.digitaltheatre.bg – създава и развива дигитален театър в Северна 
България (You Tube https://www.youtube.com/channel/UCx2DVb4DZ-G-hQIxpq25wOg)

– независимо печатно издание за култура Виж!

– дигитално списание за изкуства Jasmin.bg

– електронно списание за изкуство, култура и свободно време Kafene.bg

– онлайн медията „Успелите“

– сайтът за градска култура Лицата на града

– онлайн платформата за музика и лайфстайл Mika Magazine

– уеб платформа Atrakcia.bg

– уеб платформата за театър https://lovetheater.bg 

– градски гид Sofia in your pocket
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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за 

съдържанието на документа се носи от Платформа АГОРА и при никакви обстоятелства не може 
да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България. 

 www.activecitizensfund.bg 

https://www.agora-bg.org/bg


