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ОБЩИ И КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Общата цел е да се обучат обучаеми в дисциплината „Интерпретация на
културното наследство“. По този начин, обучаемите могат да използват програмата
като комуникационен инструмент, чрез който да се даде на обществеността,
посещаваща местата от нашето културно и историческо наследство през свободното
си време, тематична, добре-информирана, организирана, свързана и увлекателна
информация, която да ги насърчи да развият отношение на разбиране и грижа към
културното ни наследство.

КОНЦЕПЦИЯ

 Научаване на значението на Интерпретация на културното наследство
като дисциплина и като база за професионално развитие.
Придобиване на основни познания относно интерпретаторските подходи, както и
относно специфичната терминология на тази сфера по основните тематични раздели
на предмета.


Овладяване на процедурите за анализ на източника на културното
наследство.

Идентификация на характеристиките с най-голям интерпретативен потенциал и
разбиране на методологията за оценка на възможностите, предлагани от източника на
наследство.


Придобиване на познания за вида и характеристиките на целевата
група на Интерпретация на културното наследство.

Изграждане на разбиране, че целевата група са хора, оползотворяващи свободното си
време. Следователно от тях не се изисква да обръщат внимание на сложни послания,
като в допълнение към това, те наистина са потенциалните пазители на културното
наследство.


Получаване на познания за различните техники на интерпретация и
интерпретативните средства, както и тяхната оценка.

Овладяване на техники на интерпретация и интерпретативните средства. Избор и
поддръжка на най-адекватни източници, цели, местоположения, екологична среда и
публика. Умения за подбор на методи за всеки един случай на оценка.

ОТНОШЕНИЕ


Теоретична оценка на интерпретацията на културното наследство
като инструмент за комуникация

Оценка на важността и значението на Интерпретацията на културното наследство,
произход, основни характеристики и теоретическа рамка, като ефективна дисциплина
за комуникация с обществеността, посещаваща местата от културното наследство.
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Разбиране и ценене на интерпретацията на културното наследство
като инструмент за ефективно опазване.

Разбиране и ценене на потенциала на дисциплината Интерпретация на културното
наследство, като основно средство за управление и комуникация с обществеността, за
да се постигне запазване на ценностите от културното наследство.


Развиване на съпричастност сред различните видове целеви групи,
включително хора с увреждания.

Предаване на интереса към работата с богато разнообразие от хора, разбиране на
основните им нужди и как могат да бъдат удовлетворени тези нужди чрез прилагане на
Интерпретация на културното наследство.


Насърчаване и развитие на желание за мултидисциплинарна работа в
екип.

Развитие на предразположение за работа в групи с интердисциплинарни подходи.

ПРОЦЕДУРА


Разработване на лесноразбираеми интервенции, които да привлекат и
задържат вниманието на обществеността.

Планиране на интервенции, които са добре организирани, приложими, забавни,
смислени и приятни, увличащи в процеса и публиката.


Разработване на интервенции с тематични сценарии.

Разработване на ясно определени теми, синтезиращи както основната идея, така и
същността на ценностите на мястото.


Планиране и разработване на послания на базата на значението на
източниците на наследство.

Разкриване на материалните и нематериални елементи на източника и
идентифициране на универсалните концепции, изразяващи това, което представлява
източника.


Създаване на интелектуални и емоционални връзки между публиката и
ресурсите.

Създаване на възможности обществеността да разбере новите концепции и идеи,
което да създаде емоции и доведе до повече мислене и разсъждаване.


Създаване на послания, които могат да генерират отношение на
загриженост и уважение към източника.

Планиране на послания, промотиращи личното осмисляне и оценка от страна на
обществеността, за да се насърчи положителното отношение, което да прерасне в
благоприятно за източника /обекта/ на културното наследство.


Разработване на техники и интерпретативни средства, необходими за
тяхната оценка.

Планиране на оценката на интерпретативните намеси и прилагане на техники за
качествена и количествена оценка за оптимизиране на интерпретативните програми.

4

Програма за обучение за нов професионален профил „Интерпретатор
на културно, историческо и природно наследство”

2

СЪДЪРЖАНИЕ
МОДУЛ 1
Интерпретация на културното наследство
МОДУЛ 2
Контекст и съдържание на Интерпретацията на културното
наследство
МОДУЛ 3
Интерпретация и комуникация
МОДУЛ 4
Културното наследство като двигател за устойчиво развитие
МОДУЛ 5
„От теория към практика“: интерпретативни средства
МОДУЛ 6
Опазване, екологични и европейски директиви

5

Програма за обучение за нов професионален профил „Интерпретатор
на културно, историческо и природно наследство”

МОДУЛ 1
Интерпретация на природното и културно наследство
Обща цел:

Получаване на познания за произхода и смисъла на Интерпретацията на културното
наследство.

Конкретни цели:



Разбиране, като цяло, на смисъла и целите на Интерпретация на културното
наследство, контекст, области на приложение, някои от използваните
интерпретативни средства;



Идентифициране на различните участници в процеса на интерпретация;



Предоставяне на преглед на компетенциите на тълкувателите на културното
наследство;



Сбито разбиране на методологията от интерпретативните планирания.

Продължителност (15%)
Предвидена продължителност в часове: 60 часа
Предвидена продължителност на теоретичното обучение: 70%
Предвидена продължителност на практическото обучение: 30%

Примерни упражнения

МОДУЛ 1:



Разработване, индивидуално или в групи, на конкретна дефиниция на
Интерпретацията на културното наследство;



Даване на примери за концептуални, емоционални цели, както и такива,
свързани с отношението, поставени в интерпретативни ситуации, предложени
от преподавателя;



По групи, обяснете ефекта върху конкретната интерпретативна дейност, оказан
от факта, че целевата група са, например:


Групи от чужденци с деца;



Групи от различни националности;
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Местна група от града, двама от които са със слухови проблеми;



Местна група от селски регион;



Много голяма група;



Голяма група от хора с предварителни познания по темата



Изберете място от интерес като наследство в областта за кратък
интерпретативен план. Разделете на групи ранните етапи на интерпретативното
планиране (цели, ресурси, публика) и заедно определете най-подходящите
средства, и направете кратък проект за оценка.



Проведете ролева игра с отборите, представляващи различните участници в
опазването и обогатяване на ресурса или на обекта от специален интерес.
Преподавателят или някой обучаем могат да бъдат модератори в дискусията.
За да се идентифицират различните групи се препоръчва да се разгледа
внимателно диаграмата, показана в този модул (в нея са включени
Администрация, Експерти-интерпретатори, Представители на обществеността,
Асоциации и др.), и да се адаптира към конкретния случай.
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МОДУЛ 2
Контекст и съдържание на Интерпретация на културното
наследство
Общи цели:

Идентифициране на различните видове активи от културното наследство и оценка на
тяхната важност за обществото. Запознаване с процедурите за анализ и оценка на
източника на наследство.

Конкретни цели:



Разбиране на важността на публиката и осъзнаване на важността на ресурса;



Разбиране на ролята на интерпретативните техники за промотиране на
възможности в интелектуалната и



емоционална връзка от страна на публиката със значението и важността на
източника.



Разбиране на значението на културното наследство и неговата класификация;



Управление на процедурите за анализ на източника на наследство и
идентифициране на интерпретативните характеристики с най-голям потенциал.

Продължителност (20%)
Предвидена продължителност в часове: 80 часа
Предвидена продължителност на теоретичното обучение: 70%
Предвидена продължителност на практическото обучение: 30%

Примерни упражнения:



Предложете на обучаемите следната тема за дискусия: Разгледайте обекти на
културното наследство от района, които са познати на всички обучаеми. След
това заедно обсъдете следните въпроси:
 Защо според вас тези обекти се считат за активи на културното
наследство?
 Считате ли, че по отношение на тях използваме средствата на
Интерпретация на културното наследство?
 Според вас какви интерпретативни методи се използват? Изглеждат ли
адекватни? Сещате ли се и за други начини, по които могат да бъдат
използвани?
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Изберете място от културен и исторически интерес в областта. На базата на
представените таблици за оценка в този модул, които да използвате за пример,
ги адаптирайте към нуждите на избрания обект. Щом това бъде направено,
попълнете ги в двойки по групи.



Изберете място от особен интерес в областта. Направете списък на
потенциалните интерпретативни характеристики, използвайки „мозъчна атака“.
След това, направете същото по групи, като всяка група разглежда един от тези
елементи. Например, направете колаж, фото слайдшоу и др., за да ги покажете
на останалите членове на групата. Също така, всяка група трябва, използвайки
критериите, показани в матрицата за интерпретативен потенциал, да определи
ІРІ на елемента.



Изберете елемент от интерес като културно и друго наследство в областта.
Разделете обучаемите на две групи и обсъдете уникалността на обекта. Едната
група трябва да изтъкне аргументи относно това защо те считат обекта за
уникален, а другата група – защо не споделят това мнение. Помнете, че
уникалността се дефинира като състояние на рядкост, изключителност на
обекта на даденото място. Колкото по-уникален е обекта, толкова повече
интерпретативен потенциал има той.
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МОДУЛ 3
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ
Общи цели:
Разработване на лесноразбираеми интервенции, които привличат и задържат
вниманието на публиката, с тематично организирани сценарии.
Конкретни цели:





Разбиране и анализиране на комуникативния процес като цяло;
Посочване на ключовите аспекти за изграждане на ефективно послание, което
може да повлияе на това което обществеността прави, знае и чувства;
Овладяване на интерпретативни техники за изграждане на интерпретативно
послание;
Практика за планиране и изграждане на тематични сценарии, които да са
организирани, уместни и забавни.

Продължителност (25%)
Предвидена продължителност в часове: 100 часа
Предвидена продължителност на теоретичното обучение: 60%
Предвидена продължителност на практическото обучение: 40%

Примерни упражнения:





По групи, развийте интерпретативни теми за източници от природното и
културното наследство. Използвайки наученото по въпроса, определете темата
и насоките за създаване на интерпретативни послания.
Изберете елемент с културно-историческа или природна стойност в областта.
По групи, разработете интерпретативно послание, изградете темата и кратък
текст, като следвате правилата и препоръките на дисциплината Интерпретация
на културното наследство.
Като ролева игра по двойки, на останалите обучаеми трябва да се представи
ситуация, свързана с комуникиране между посетител и тълкувател, работещ в
област със стойност като наследство. Може да предложите следните ситуации:
посетителят се интересува къде се намира гнездо на застрашен вид птица, или
някой изхвърля отпадъци извън определеното място, или докосва експонат,
който е забранено да се докосва, и така нататък. За да се промотира динамика,
всеки участник получава инструкции в тази симулация, без останалите
обучаеми да знаят каква ще бъде неговата роля. Останалите влизат в ролята
на наблюдатели. Обучаемите трябва да използват техниките на дисциплината
Интерпретация на културното наследство, като същевременно обръща голямо
внимание и на невербалното общуване. Можете да сменяте ролите на
ротационен принцип във всяка двойка, както и да отправяте конструктивна
критика за представянето на всяка двойка, включително и в своята, за да
идентифицирате области с потенциал за усъвършенстване.
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МОДУЛ 4
Културното наследство като двигател за устойчиво развитие
Общи цели:
Разбиране за културното наследство като един застрашен ресурс за развитие, а за
Интерпретация на културното наследство като дисциплина, която може да стане
възможност за запазване на работни места и промоция на едно по-устойчиво бъдеще.
Конкретни цели:


Въплъщаване на културното, историческо и природно наследство в местни
ценности, които макар и да съдържат традиционен компонент, също така и
постоянно се променят;



Разбиране, че Културното наследство трябва да е признато и ценено от
местните хора.



Осъзнаване, че с добро активно планиране е възможно да се постигнат социоикономическо, природно и физическо развитие.

Продължителност (10%)
Предвидена продължителност в часове: 40 часа
Предвидена продължителност на теоретичното обучение: 70%
Предвидена продължителност на практическото обучение: 30%

Примерни упражнения:



По групи, направете списък с тези елементи от културното наследство на
областта, които се считат за недооценени (занаяти, традиции, език, храна и др.)
Обяснете защо:
 Кои са най-важните му характеристики?
 Предложете идеи за оценка на тези активи, така че да са съвместими с
опазването на ресурса и устойчивото развитие на областта.
 Как може да се интегрира в този процес и местното население?
 А експертите по Интерпретация на културното наследство?
А
администрацията,
или
управителите
историческото/природно/културно наследство?

на

този

обект

на

 Обсъдете въпроса: Интерпретацията на културното наследство може ли
да бъде форма за локално развитие? Дайте примери.
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МОДУЛ 5
ОТ ТЕОРИЯ КЪМ ПРАКТИКА: ИНТЕРПРЕТАТИВНИ СРЕДСТВА
Общи цели:
Придобиване на познания за професионалния профил на интерпретатора на
наследство, и различните интерпретативни техники и различните средства за
интерпретация.
Конкретни цели:


Осигуряване на преглед на познанията и уменията, които са част от
професионалния профил на интерпретатора на културно наследство;



Класифициране и описание на различните средства за интерпретация;



Изтъкване на преимуществата и недостатъците на различните средства за
интерпретация;



Овладяване на умения и познания за детайлно планиране на интерпретативни
средства, изпълнено от персонала и автономни медии;



Разбиране и прилагане на техники за оценка на качествените и количествени
продукти и интерпретативни дейности.

Продължителност (25%)
Предвидена продължителност в часове: 100 часа
Предвидена продължителност на теоретичното обучение: 60%
Предвидена продължителност на практическото обучение: 40%

Примерни упражнения:



Разработване
на
интерпретативна
дейност,
интерпретативни средства, и обосновка на избора;



Използвайки интерпретативния план, разработен в Модул 1, и разработване, по
групи, на пълен план за избраните интерпретативни средства;



Извършване, по групи, на самонасочено предложение за конкретен ресурс,
предложен от преподавателя, като се планират детайлно използваните
средства и метод на оценка;



Разделяне на групата обучаеми на четири групи. Всяка група трябва да направи
аудио-визуална презентация на обект на културното наследство в областта.
Презентацията не трябва да е по-дълга от десет минути и трябва да включва
кратък текст;



Представяне на симулации като ролеви игри, в които обучаемите приемат
ролята на интерпретатор, пред който са поставени множество ситуации, като
тези по-долу. Обучаемите трябва да покажат как ще реагират в следните
случаи:

използвайки

научените
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 Представете си, че извършвате ролята на екскурзовод и в групата ви има
човек, който постоянно спори с вас и създава конфликти в групата;
 Представете си, че някой в групата ви зададе въпрос, на който не знаете
как да отговорите;
 Вие сте водач на велосипедна обиколка, но от самото начало считате, че
един от членовете на групата не притежава големи велосипедистки
умения;
 В групата, на която сте екскурзовод, има хора в инвалидни колички, но
част от маршрута ви не е достъпен за тях.
За правилното изпълнение на упражненията, обучаемите трябва
конструктивно да коментират представянето на групите, както и да правят
предложения за различни действия, които биха могли да се предприемат.


Промотиране на дискусия относно необходимостта да се притежават, в поголяма или по-малка степен, характеристиките и изискванията, изложени в
профила на интерпретатора на културното наследство, и представяне на
казуси, в които се акцентира на тяхната важност. Това може да се постигне чрез
„мозъчна атака (brainstorming)” в групата.

Така ще се определят характеристиките, които се считат за най-важни. След това се
препоръчва всеки обучаем самостоятелно да направи свой списък, посочвайки
своите силни и слаби страни.
След като това бъде направено, самооценките се събират и разпределят отново
произволно между обучаемите така, че на никой да не се даде собствената му
самооценка. По-късно, след като се прочетат оценките, принадлежащи на друг
обучаем, може да се дадат простички съвети за преодоляване на слабостите и
засилване на силните страни.
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МОДУЛ 6
Опазване, екологични и европейски директиви
Общи цели:
Преглед на инициативите на местно и национално ниво, ориентирани към запазване
на културното и природното наследство.


Въвеждане в изпълнението и управлението на регулаторна документация и
законодателство, целящо опазването на околната среда.



Посочване на ключовите инициативи за промоция и опазването на местно и
национално ниво.



Преглед на съществуващите нужди и постижения в областта на опазването и
устойчивото развитие.

Конкретни цели:


Придобиване на познания за инициативите за опазване на културното и
природно наследство в различни сфери, и институциите и агенциите, които ги
промотират;



Въвеждане в търсенето и боравенето с документация за регулаторните
изисквания и екологичното законодателство;



Изтъкване на ключовите инициативи за промоция на културното наследство и
неговото опазване на национално и местно ниво;



Преглед на съществуващите нужди и постижения в областта на опазването и
устойчивото развитие.

Продължителност (5%)
Предвидена продължителност в часове: 20 часа
Предвидена продължителност на теоретичното обучение: 80%
Предвидена продължителност на практическото обучение: 20%

Примерни упражнения:


Изготвяне на общ списък на източниците на документация на местно,
регионално, национално и европейско ниво, сравнение на съответните
документи, за да се идентифицира окончателно списък с източници по различни
аспекти на наследството: закони, инициативи, програми за местно развитие и
др.;



Обсъждане на важността на директивите на ЕС за развитието на националното
законодателство в страните-членки;



Извършване на симулативно упражнение за изработване на календар на
събитията на европейско ниво, промотиращи наследството от интерпретативен
аспект, на базата на съществуващи културни програми.
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КВАЛИФИКАЦИЯ

3

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ


Наименование
Интерпретатор на културното, историческото и природно наследство



Професионална група
Безопасност и околна среда

КОМПЕТЕНЦИИ (УМЕНИЯ)


Общи компетенции

Използвайки интерпретацията на културното наследство като инструмент за
комуникация за посетителите на дадено място или елемент от културен интерес, да
се прояви интерес към това наследство и да се развие разбиране и ценене на това
наследство, както и да се насърчи загрижено и благоприятно отношение към него.


Единици на компетентност
Оценка на теоретическата Интерпретация на културното наследство, от
създаването му до сега, като база за професионално развитие на професията.


Получаване на познания относно произхода и смисъла на
Интерпретацията на културното наследство.



Придобиване на познания и умения за ползване на различните
приноси към теоретическата интерпретация.

Структура на комуникацията по трите основни стълба на Интерпретацията на
културното наследство: познания за източника /обекта/, познаване на публиката
и познания за интерпретативните техники.


Познания за източниците на културно и друго наследство, които
трябва да бъдат тълкувани.



Познания за вида и характеристиките на различните сегменти
получатели.



Познания
за
различните
интерпретативни
техники,
разнообразните интерпретативни средства, автономни и
използвани от персонала.

Формулиране на ключовите идеи, които да бъдат предадени чрез различни
интерпретативни интервенции, прилагайки методологичните принципи на
дисциплината.
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Разработване на лесно разбираеми интервенции,
привличат и задържат вниманието на публиката.

които



Разработване на инициативи с организирани тематични сценарии.

Изграждане на конкретни послания, които създават връзка между ценностите на
източника, обект на интерпретация, и интересите на целевата група.


Изграждане на послания на базата на значението на обекта на
културно и друго наследство.



Създаване на интелектуални и емоционални връзки между
публиката и обекта.



Акцентиране, доколкото е възможно, върху генериране на
отношение на грижа за и уважение към обекта.

Оценка на основните аспекти на различните интерпретативни интервенции.


Разработване и прилагане на необходимите техники за оценка на
количествените и качествени постижения и провали на продуктите
и дейностите на интерпретация, с цел тяхното оптимизиране.

ПРОФЕСИОНАЛНА СРЕДА


Обхват
Обществеността.
Служители и самоосигуряващи се лица.



Свързано обучение
Увод в интерпретацията на културното и друго наследство.
Трите стълба на интерпретацията.
Методология за планиране и разработване на интерпретативни
интервенции.
Комуникационни стратегии.
Оценка на програмата и интерпретативни услуги.
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