


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONNECTION – Културните организации като среда за учене и 
комуникация 

 
 
 
 
 
 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕ ПРОВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ, ИТАЛИЯ, ЛИТВА, РУМЪНИЯ И 
ТУРЦИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Номер на проекта: 
134326-LLP-1-2007-1-RO-GRUNDTVIG-GMP 

 
 



 
 
Координатор на проекта: 
Centrul de Pregătire Profesională în Cultură – Център за професионално обучение в сферата на културата 
(Румъния) 
 
 
Партньори: 
Сдружение „Интегра” (България) 
www.integra.bg 
a.moyanova@integra.bg 
Анета Моянова, Николай Михайлов, Валерия Терзийска 
 
Polo Europeo della Conoscenza / IC Lorenzo – Европейски полюс на знанието (Италия) 
www.europole.org 
euro.spe@tin.it 
Стефано Кобело, Марина Мекарели 
 
VŠĮ Švietimo ir kultūros mobiliųjų technologijų institutas – Институт за мобилни технологии в сферите на 
образованието и  културата (Литва) 
www.imotec.lt 
vilma@imotec.lt 
Вилма Буткуте, Лина Гердвилитьо 
 
Menderes İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü – Директорат по образованието в Мендерес, област на гр. Измир 
(Турция) 
www.menderes-meb.gov.tr 
Emin_bakay@yahoo.com 
Емин Бакай, Гюлдан Калем, Гьокай Йозерим 
 
 
 
 
редакция: Адина Драгу, Пирву Йоника, Лаура Йоника 
 
 
Copyright © CPPC 2009 
 
Отговорност за съдържанието в този материал носят само неговите автори. Части от материала, както и 
целият материал могат да бъдат използвани свободно с образователна цел при изричното споменаване 
на източника и авторите. Използването на материала с всяка цел, различна от тази, трябва да става с 
изчирчното съгласие на авторите. 
 
Уебсайт на проекта: www.connection-eu.eu 

 



СЪДЪРЖАНИЕ 
 
 
I. КОНТЕКСТ НА ПРОУЧВАНЕТО….…………………………1 
 
II. ДАННИ СЪБРАНИ И ИЗПОЛЗВАНИ В 

ПРОУЧВАНЕТО.......................................…………………..5 
 

III. ВЪПРОСНИК ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА СЛУЖИТЕЛИ В 
КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ – РЕЗУЛТАТИ И 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ................................................……………...7 

 
IV. ВЪПРОСНИК ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ НА 

КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ – РЕЗУЛТАТИ И 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ …...............................................................18 

 
V. ОРГАНИЗАЦИОНЕН АНАЛИЗ – КОНКРЕТНИ СЛУЧАИ 

ОТ БЪЛГАРИЯ, ИТАЛИЯ, ЛИТВА, РУМЪНИЯ И 
ТУРЦИЯ..............................................................................29 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ВЪПРОСНИК ЗА СЛУЖИТЕЛИ В 
КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА 
ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНИЦИАТИВИ.......................................52 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2:  
ВЪПРОСНИК ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ В КУЛТУРНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ...........................................................................57 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. КОНТЕКСТ НА ПРОУЧВАНЕТО 
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Проект CONNECTION е финансиран в рамките на Програма за ученето през целия живот, 
Грюндвиг. Проектът цели да популяризира социалноконструктивисткия подход към ученето и да 
подобри капацитета на културните институции за активно включване в сферата на 
образзованието на възрастни, за установяване на здрави връзки с местната общност, за принос 
към социалното сцепление и културния диалог. 
 
Задачи: 

1) Да предостави на културните институции инструменти за трансформирането им в 
динамични и гъвкави структури; 

2) Да допринесе за прилагането на методи и практики за образование на възрастни в 
културните институции; 

3) Да включи специалисти от сферата на образованието за възрастни, ръководители и 
служители на културни институции в разработването, тестването и развиването на 
продуктите по проекта, за да се гарантира, че са отчетени потребностите им; 

4) Да популяризира социалния конструктивизъм сред културните организации; 
5) Да стимулира/създаде интерес у културните институции към въвеждането и развиването 

на методите за образование на възрастни като част от дейностите. 

Основните дейности по проекта включват провеждане на проучване, а също разработване и 
тестване на образователни материали за ръководители и служители на културни институции, и 
обучители в сферата на образованието на възрастни.  
 
Партньорите по проекта са с различен институционален профил: румънската организация, 
Център за професионално обучение в сферата на културата, е публична институция под 
ръководството на румънското Министерство на културата, религиозните въпроси и националното 
наследство; българската организация, сдружение „Интегра”, е нестопанска организация в 
сферата на образованието и обучението; италианската организация, Polo Europeo, е национална 
мрежа от училища и други обединения; литовската организация, IMOTEC, частна нестопанска 
организация в сферата на мобилните технологии и използването му с образователни и културни 
цели; турската организация, Директорат по образование на гр. Мендерес, е публична институция 
в областта на гр. Измир. 
 
Подход при проучването 
Този текст представя резултатите, които постигнахме в една от фазите в проекта, а именно 
цялостна картина на практиките, които културните организации имат по отношение на 
образователните услуги на възрастната публика, т.е публиката, която не е включена във 
формален образователен процес в училище или в университет. Тези резултати имаха за цел да 
подпомогнат разработването на два обучителни плана, съответно за ръководители и за 
служители в културни организации. В по-голям план резултатите са принос към концептуалната 
рамка, чрез която разбираме процесите в сферата на ученето през целия живот. 
 
Професионалното развитие и подобряване качеството на преподаване е припознато като 
приоритет на общоевропейската политика, а също като основен фактор за качеството на 
предоставяните услуги. До настоя щия момент са проведени множество изследвания и 
проучвания в областта на ученето през целия живот, много от тях финансирани от Европейската 
комисия. Проучването проведено в рамките на проект CONNECTION допълва резултатите, 
доколкото се фокусира върху много конкретни доставчици на образователни услуги: музеи, 
библиотеки, културни и образователни центрове.  
Проучването беше проведено на две нива: 1) с предмет организационния контекст в културните 
институции, типове образователни дейности и методи, с цел оценка на потенциала на 
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организациите да заложат образованието в ядрото на своята мисия; 2) оценка на потребностите 
от обучение на ръководителите и служителите в културните организации в сферата на 
обучителните методи и организационното развитие. 
 
Стратегията в проучването включваше кратък преглед на нормативната уредба и 
институционализирането на културните организации, последван от разпространяването на два 
типа въпросници – за ръководители и служители на културни организаци. Този текст представя 
резултатите, събрани през тези две фази на проучването: типове образователни дейности, 
осъществявани в институциите; ресурси; целеви групи; отношението на интервюираните към 
предлагането на образователни услуги за възрастни; потребности от обучение и интереси за 
професионално развитие.  
 
В последната фаза на проучването бяха разработени серия ситуация, чрез които да се 
осъществява анализ на случай. Те са резултат от задълбочен организационен анализ, който има 
пилотен характер, доколкото беше изцяло непознат подход за културните институции, които се 
включиха в него. Резултатите са представени във втората част на настоящия текст. 
 
България 
В България проучването на нормативната уредба включва музеите, библиотеките и читалищата. 
Всички те са под методическото ръководство на Министерство на културата, но между типовете 
институции съществуват разлики по отношение на образователните дейности, които им се 
приписват като задачи от нормативните документи. В музеите образователните дейности са 
предмет на вътрешни регулации, директорите на музеите не са задължени да въвеждат такава 
услуга в институцията, която ръководят. В стратегически документ “Национална програма за 
развитие на музеите 2006-2009 г.” е изразен интересът към разширяване на образователните 
измерения на музеите, но целевата група е най-вече групата на подрастващите. Библиотеките са 
в много специфична позиция доколкото няма закон, който да регламентира техния статут и 
дейност. Читалищата са определени като институции, имащи за цел да отговорят на 
обществените потребности от подобряване на културния живот, опазване и популяризиране на 
обичаи и традиции, разширяване на познанията, като с оглед това организират разнообразни 
дейности. Възможностите за продължаващо професионално обучение на служителите в музеите 
са доста ограничени, особено по отношение на разработването и реализирането на 
образователни програми за възрастни. Структурите, предоставящи обучение на служителите в 
библиотеките, се ориентират основно към развиване на умения и компетентности в сферата на 
информационните технологии и управлението на информацията. Ситуацията по отношение на 
обученията е по-добра при читалищата, доколко е стартирана специална програма за 
повишаване на техния капацитет. Програмата е с външно, не публично, финансиране и включва 
развиване на управленски умения и капацитет на служителите в сферата на образованието на 
възрастни и общностно развитие. 
Повече за българските културни институции можете да намерите в интернет на следните адреси: 
За музеите: 
http://mc.government.bg/page.php?p=58&s=67&sp=68&t=0&z=0 
За библиотеките: http://www.svubit.org/index.php 
http://www.lib.bg/konferencii/nk2007/prezentacii/project_zakon.pdf 
http://www.lib.bg/eng/ecpob.htm (English version available) 
За читалищата: http://www.chitalishte.bg/chitalishta_project.php (има версия на английски) 
http://212.122.186.185/reg/images/content/311/chitalishta_07.pdf 

 
Италия 
В Италия проучването се фокусира върху музеите от регион Венето, (в северната част на 
Италия), които са 355 на брой – публични и частни. Големите публични музеи са под 
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ръководството на Министерство на културните артефакти и дейности, а по-малките музеи са под 
ръководството на местните власти. Фокусът в музеите в Италия е все още върху опазване на 
музейните колекции, но се забелязват и тенденции към промяна. Обучението на музейните 
специалисти се осъществява в институциите за висше образование, но то не включва развиване 
на управленски умения и компетентности. В настоящата ситуация се наблюдава недостатъчно 
развити управленски умения, както и умения, необходими за разработването и реализирането на 
образователни програми за възрастни. По-добри примери за образование на възрастни могат да 
бъдат намерени в организации, основани на доброволческия труд. 

 
Литва 
Статутът на културните институции в Литва се регламентира чрез Закон за културните центрове, 
в който образователните дейности присъстват като задължителен елемент. За Министерството 
на културата е приоритет подобряването на професионалните компетентности на служителите в 
културните институции и включването им в обучения. Съществуват национални програми за 
периоди 2007-2015/2020, чиято цел е модернизирането на библиотеките и музеите, но най-вече 
по отношение на инфраструктура и оборудване. Отговорно звено за професионалното развитие 
на ръководителите и служителите в културните институти е национален обучителен център, в 
който се реализират голям брой обучителни програми. Все още липсват програми за развитие на 
компетентности за разработване и предлагане на образователни програми за възрастните 
посетители и потребители в културните институти. Съществуващите програми за обучение за 
насочени към работата с деца. 
http://www.lkdtc.tik.lt/

 
Румъния 
Библиотеките, музеите и културните центрове са под контрола на Министерство на културата, 
религиозните въпроси и националното наследство. Културните центрове имат две цели: 1) да 
опазват и популяризират традиционната култура; и 2) да предоставят услуги в сферата на 
ученето през целия живот (“постоянно образование” според възприетата терминология в 
Румъния). Културните центрове, доколкото предоставят професионално обучение, биват 
подчинени и на нормативната уредба за професионално образование и обучение. В закона, 
регламентиращ статута и дейността на библиотеките, е вписано задължението на служителите 
да преминават през процес на продължаващо професионално обучение. Една от задачите пред 
музеите е да използват и популяризират музейното наследство с образователна и познавателна 
цел. Не е посочено по-конкретно какви трябва да бъдат извършваните дейности. Според 
нормативната уредба е задължително ръководителите и служителите в една културна 
институция да преминават през обучителни програми с оглед повишаване на професионалната 
квалификация. Основен доставчик на такива услуги е Център за професионално обучение в 
сферата на културата, координиращата организация по проект CONNECTION. 
www.cultura.rо, www.cultura-net.ro

 
Турция 
Музеите и библиотеките в Турция са подчинени на Министерство на културата и туризма, а 
публичните образователни центрове са подчинени на Министерство на образованието. Темата 
за образователните дейности  не присъства в документите, регламентиращи статута и дейността 
на музеите, но я има в документите, касаещи библиотеките, доколкото тези дейности са описани 
като незадължителни за реализиране. Възможности за продължаващо обучение има за 
ръководителите и служителите в библиотеките, но за ръководителите и служителите на музеите 
те са изключително малко.  
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II. ДАННИ СЪБРАНИ И ИЗПОЛЗВАНИ В 

ПРОУЧВАНЕТО 
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1. Географски обхват 
Въпросниците, предназначени за ръководители и служители в културни институции, бяха 
разпространени в 5 държави: България, Италия, Литва, Румъния, Турция. В самите държави те 
бяха разпространени на национално или регионално ниво. Въпросниците са представени в 
приложението към този документ. 

2. Период на разпространение на въпросниците 
Въпросниците бяха разпространени в периода март-май 2009 г. чрез стандартна и електронна 
поща, а също на ръка, където беше възможно. 

3. Брой на участвалите институции 
Общият брой на институциите е 644. В Румъния броят беше най-голям 413. 

4. Брой на получените попълнени въпросници – общо 
Общият брой на попълнените въпросници е 426: 215 въпросници от служители и 211 от 
ръководители. 

5. Брой на невалидните отговори 
Въпросните с невалидни отговори са третирани по-различно и това е отбелязано в отчета 
поместен по-долу. 

6. Брой на получените попълнени въпросници от служители в институциите 
Общо 215 служители са попълнили въпросници. От тях 168 са жени, 46 – мъже. Тези 215 
служители идват от общо 158 организации, от които 148 са публични, а 5 частни. 44% (67) от 
институциите са музеи, 31% (47) са библиотеки, 20% (31) са културни центрове, а 5% (8) са от 
друг тип. Отговорилите са разпределени според държавите по следния начин: 44% са от 
Румъния, 25% от Турция, 15% от България, 10% от Литва, 6% от Италия. 

7. Брой на получените попълнени въпросници от ръководители на институциите 
Общо 211 ръководители на културни организации са попълнили въпросници. От тях 108 са жени, 
102 – мъже. Един от отговорилите не е посочил своя пол. Тези 211 на ръководна длъжност идват 
от общо 191 организации, от които 183 публични, а 8 частни. 33,5% (64) от институциите са 
музеи, 27% (51) са библиотеки, 35,5% (68) са културни центрове, а 4% (8) са от друг тип. 
Отговорилите са разпределени според държавите по следния начин: 56% са от Румъния, 16% от 
Литва, 13,33% са от България, 11,33% от Турция и 3,33% от Италия. 
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III. ВЪПРОСНИК ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА 
СЛУЖИТЕЛИ В КУЛТУРНИТЕ 
ИНСТИТУЦИИ – РЕЗУЛТАТИ И 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
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А1. Наличие на образователни дейности в културните институции 
 

Планиране на организационно равнище и честота на провеждане 
Мнозинството от запитаните (81,4%) отговарят, че образователни програми и дейности се 
реализират в институцията, в която работят. В отделните държави тези проценти варират. В 
България и в Италия – 100%, в Румъния – 95,8%, в Литва – 76,2%, в Турция – 42,6%. От 
останалите 18,6% огромен брой, 15,3% проявяват интерес и желание да провеждат в бъдеще. 
Едва 3,2% от запитаните не провеждат и желаят образователни дейности да бъдат провеждани в 
институциите, в които работят. 

 
От тези 81,4% отговорили утвърдително на въпроса дали се провеждат образователни дейности в 
техните организации 71,4% заявяват, че те се провеждат на база годишен план, а 20% - 
многогодишен план. Наблюдават се различия между ситуациите в отделните държави: в Румъния 
и България 77% и съответно 75% от институциите работят на база годишен план, докато в Италия 
това важи за едва 53,8% от институциите; многогодишен план използват 15,6% от организациите в 
България, 20,8% от организациите в Румъния, 26% - в Турция, 38,4% в Италия и 0% в Литва. Общо 
18,9% от отговорилите положително дали  се провеждат образователни дейности в техните 
организации твърдят, че организират образователни дейности на база местна традиция: 31,2% в 
Литва, 21,7% в Турция, 19,8 в Румъния, 15,3% в Италия, 9,3% в България. 
 
Образователни програми и дейности се реализират постоянно без прекъсвания от 46,9% от 
отговорилите, 23,4% описват честотата като седмична, 24% - като месечна, а 17,1% - като веднъж 
на три месеца. 38,9% от отговорилите заявяват, че организират образователни дейности във 
връзка с определени празници и събития, а 32,6% споменават, че организират такива дейности, 
когато има заявен интерес. 
 

 
% Румъния България Италия Литва Турция Общо 

постоянно 56,04 37,50 23,08 25,00 52,17 46,86 
седмично 38,46 3,13 38,46 0,00 0,00 23,43 
месечно 27,47 9,38 30,77 25,00 26,09 24,00 
всеки 3 
месеца 

16,48 21,88 15,38 25,00 8,70 17,14 

във връзка 
с 
определени 
събития 

49,45 53,13 7,69 18,75 8,70 18,86 

С каква честота 
се провеждат 
образователните 
дейности според 
плана на 
организацията? 

Друго. 
Моля, 
посочете 

52,75 15,63 7,69 18,75 0,00 32,57 

 
Категории потребители 
По отношение на потребителите на услуги в културните институции може да се каже, че всички 
възрастови групи са целева група на образователните дейности, но доминиращи са децата и 
младежите: 74,3% твърдят, че работят с 7-14 годишните, 69,7% работят с 14-18 годишните, 
61,1% с 18-26 годишните. Децата под 7 години са целева група за 30,3% от отговорилите на 
въпросите. Потребителите във възрастта 27-60 са посочени като целева група от 51,4%, а тези 
над 60 години – от 30,9%. От гледна точна на заниманията на потребителите, преобладаваща 
целева група са учащите (ученици и студенти), 74,9%, следвани от трудоустроените – 45,1%, 
безработните – 34,86%, и пенсионерите – 32%. По отношение на хората със специални 
потребности може да се каже следното: 13,1% от отговорилите работят с провинени, 25,7% 
работят с хора с физически или ментални увреждания, 20% работят с хора в неравностойно 
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икономическо положение. 4% заявяват, че работят с нецитирани във въпросника групи. 49,1% 
смятат, че образователните програми, по които работят са подходящи за хора от всички 
възрасти. 

 

 
Тенденции в отделните държави: 

целеви групи Румъния България Италия Литва Турция 
деца 84,6% 90,6% 30,7% 56,25% 47,8% 
14-18 год. 84,6% 90,6% 15,4% 0% 60,9% 
18-26 год. 68,1% 56,25% 38,5% 37,5% 69,6% 
27-60 год. 56% 25% 53,85% 31,25% 82,6% 
над 60 год. 41,76% 0% 46% 12,5% 34,8% 
учащи 93,4% 81,25% 30,8% 31,25% 47,83% 
трудоустроени 62,6% 25% 15,4% 18,75% 39,13% 
безработни 55% 6,25% 7,7% 6,25% 30,43% 
пенсионери 39,6% 0% 53,85% 12,5% 47,83% 
провинени 20,9% 0% 7,7% 0% 13% 
хора с физически и 
ментални увреждания 

37,36% 12,5% 23% 12,5% 8,7% 

хора в неравностойно соц-
икономическо положение 

27,5% 6,25% 23% 6,25% 17,4% 

 
Румъния: има образователни програми за всички възрастови групи; опит в работа с 
маргинализирани групи; 
България: образователни дейности насочени към деца и младежи, много малко имат за целева 
група хора в зряла възраст; ограничен опит в работа с хора в неравностойно положение; 
Италия: програми насочени към всички възрастови групи; 
Литва: образователни дейности насочени към деца и младежи, много малко имат за целева 
група хора в зряла възраст; ограничен опит в работа с хора в неравностойно положение; 
Турция: има образователни програми за всички възрастови групи; опит в работа с 
маргинализирани групи; 
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Типове образователни дейности и използвани методи 
 

Типове образователни дейности: 
 

Конференции 60,6% 
Семинари 53,7% 
Работилници 45,7% 
Образователни 
демонстрации 

44% 

Образователни игри 35,4% 
Ролеви игри и театър 20,6% 
Сертифицирани курсове 28% 
Информационни услуги 43,4% 
Интернет форуми 8,6% 
Блогове 2,9% 
Дейности за доброволци 32,6% 
Други 16,6% 

 
Материали и ресурси: 
 

Компютър 74,9% 
Образователен софтуер 13,1% 
Проектор 64,6% 
Флипчарт 21,1% 
Флипчарт хартия 44% 
Хартия 46,3% 
Материали за практически 
занимания 

46,9% 

Други 10,8% 
 

76% от отговорилите заявяват, че за осъществяването на образователни дейности се използва 
пространството на институцията. 10,3% заявяват, че се използват и други пространства, вън от 
институцията. 50,3% провеждат образователни дейности само на закрито, а 42,3% провеждат и 
на открито. 
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Тенденции в отделните държави: 

 Румъния България Италия Литва Турция 
най-популярни 
типове 
дейности 

конференции(67%),  
семинари (59,3%), 
информационните 
услуги (59,4%), 
работилници (56%) 

демонстрация 
(71,9%) 
семинари 
(65,5%) 
конференции 
(62,5%) 
работилници 
(50%) 

конференции 
(69,2%) 
доброволчески 
дейности 
(53,8%) 
работилници 
(38,5%) 

демонстрации 
(43,75%) 
игри (43,75%) 
работилници 
(37,5%) 

конференции 
(56,5%) 
семинари 
(47,8%) 
демонстрации 
(39,1%) 
сертифицирани 
курсове (30,4%) 
доброволчески 
дейности 
(30,5%) 

най-популярни 
методи 

дискусии (92,3%),  
лекции (71,4%), 
работилници 
(62,64%) и 
демонстрации 
(61,5%) 

лекции (84,4%) 
демонстрации 
(81,25%) 
дискусии 
(62,5%) 
работилници 
(53,1%) 

лекции (100%) 
дискусии 
(53,85%) 
игри (46,1%) 

работилници 
(87,5%) 
дискусии 
(56,25%) 
лекции, игри и 
демонстрации 
(50%) 

дискусии 
(47,8%) 
демонстрации 
(47,8%) 
лекции (47,8%) 

най-често 
използвани 
материали 

компютър (74,7%) 
проектор (71,4%) 
флипчарт хартия 
(60,4%) 

компютър 
(81,25%) 
материали за 
работилници 
(68,75) 
проектор 
(59,4%) 

проектор 
(84,6%) 
компютър 
(69,2%) 

компютър (50%) 
проектор (50%) 
материали за 
работилници 
(50%) 

компютър 
(65,22%) 
флипчарт 
хартия (47,8%) 
проектор 
(43,5%) 

къде най-често 
се провеждат 
дейностите 

в пространството 
на организацията 
(89%) 

в 
пространството 
на 
организацията 
(100%) 

- -  
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Фактори, които се вземат предвид при разработване на образователни дейности 
Отговорилите бяха помолени да оценят от 1 до 6 доколко предложените им под формата на 
списък фактори повлияват върху разработването на образователни дейности. С “6” се маркират 
онези фактори, които са най-важни при вземането на решение. 

 

 
 

висока важност средна важност маловажно фактори 
6 5 4 3 2 1 

кое е удобното време за 
целевата група 

18% 13% 14% 11% 7% 11% 

финансовите ресурси 11% 11% 13,5% 13% 6,5% 16,3% 
осигуряване 
мотивацията на 
участниците 

33% 11,65% 8,8% 8,4% 4,2% 9,3% 

работните методи да 
бъдат адаптирани 

23,7% 18,1% 16,3% 3,2% 7,4% 7,4% 

наличното оборудване 8,4% 12,1% 7,9% 14,4% 19,5% 10,7% 
местоположението 9,7% 7,9% 9,3% 9,7% 10% 26% 
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Б1. Нагласи на служителите в културните организации към образователните 
дейности 
 
86% от запитаните изразяват мнение, че образователните програми и дейности имат потенциала 
да разнообразят потребителите на услугите в институцията, включително да привлекат нови. От 
останалите, 8,8% завяват категорично, че тези дейности не притежават такъв потенциал.  

 
По отношение на желаните целеви групи в бъдеще: 
 

целеви групи процент на желаещите да 
работят с целевата група 

как се променя интереса спрямо 
текущата ситуация 

деца под 7 год. 27,7% -6,6% (намалява) 
7-14 год. 50,7% -23,6% (намалява) 
14-18 год. 53,5% -16,2% (намалява) 
18-26 год. 59,5% -1,6% (намалява) 
27-60 год. 55,8% + 4,4% (увеличава се) 
над 60 год. 29,3% -1,5% (намалява) 
учащи 55% -19% (намалява) 
трудоустроени 47% +1,8% (увеличава се) 
безработни 42,8% +7,9% (увеличава се) 
пенсионери 38,6% +6,6% (увеличава се) 
провинени 16,7% +4,5% (увеличава се) 
хора с физически и ментални 
увреждания 

29,8% +4% (увеличава се) 

хора в неравностойно соц-
икономическо положение 

36,3% +16,3% (увеличава се) 

 
13,5% възнамеряват да разработват програми подходящи за всички възрастови групи. А 30,7% 
заявяват, че ще работят с други групи. Различията между текущата ситуация и желаната бъдеща 
ситуация не са толкова големи. Интересът се измества от учащите деца и младежи към хората в 
зряла възраст и по-конкретно към тези в неравностойно положение. 
 
Служителите бяха попитани чрез какъв подход според тях възрастните учат най-добре. 
Резултатите са следните.  

 
57% Споделяме с тях повече алтернативни гледни точки 
50,2% Приканваме ги да използват своя жизнен опит, когато търсят обяснения 
49,8% Предоставяме им възможност да експериментират, да изпробват 
47,4% Насърчаваме ги да се стремят да открият сами отговорите 
46,5% Предоставяме им информация ориентирана към решаване на обучителни задачи  
42,8% Вземаме предвид пола, възрастта, религията, етническия произход, социалния 

статус, образованието и обучението, което имат  
31,2% Предлагаме информация по темата като спазваме ред от по-простото към по-

сложното 
24,2% Оставяме ги сами да търсят разрешението на проблем 
21,9% Предоставяме им правилния отговор на въпроса  
20,5% Казваме им какво да научат 

 
От предоставените отговори можем да заключим, че служителите в културните институции 
прилагат повече от един подход, когато разработват и реализират образователни дейности. 
От гледна точка на 4 образователни теории можем да извлечем следните заключения: 
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• Конструктивизмът е най-популярният подход, доколкото той включва споделяне 
на алтернативни гледни точки и използване на жизнения опит; 

• Социалният конструктивизъм е популярен сред половината от отговорилите, 
доколкото той включва възможността за експериментиране, предоставяне на 
информация ориентирана към решаването на проблеми и вземане под внимание 
на възрастта, религията, етническия произход т.н; 

• Ученето чрез откриване включва насърчаване на учащите се да търсят сами 
отговорите и да разрешават самостоятелно проблемите, които срещат; 

• Инструктивно-дидактичният подход е предпочитан от по-малко от запитаните. Той 
включва принципа за предлагане на информацията от по-просто към по-сложно, а 
също предоставяне на правилните отговори и налагане на учебно съдържание. 

 
Тенденции в отделните държави (посочени са само подходите, за които има повече от 35%): 

 Румъния България Италия Литва Турция 
Конструктивизъм повече от 40% повече от 40% повече от 50% - повече от 40% 
Социален 
конструктивизъм 

повече от 50% повече от 40% повече от 35% - повече от 35% 

Ученето чрез 
откриване 

- - - повече от 35% повече от 35% 

Инструктивно-
дидактичен 
подход 

- - - - - 
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В1. Интерес на служителите в културните организации към професионално развитие 
и участие в обучения 
 
Професионално развитие в сферата на образованието: обща картина 
73,7% от отговорилите заявяват, че участват в обучения и курсове, които развиват 
професионалните им умения. 57,7% вземат участие в семинари на национално и международно 
ниво. 80,5%твърдят, че за своето професионално развитие разчитат на специализирани 
публикации, 81,7% учат чрез споделяне на опит със свои колеги, а 9,7% имат други методи. 

 
Тенденции в отделните държави: 

 Румъния България Италия Литва Турция 
участвам в 
обучения и 
курсове 

82,4% 62,5% 46,1% 81,25% 65,22% 

участвам в 
национални и 
международни 
семинари 

65,9% 65,6% 46,1% 37,50% 34,78% 

допитвам се до 
публикации 

89% 84,4% 84,6% 18,75% 82,65% 

споделям и се 
уча от опита на 
колегите 

79% 81,25% 76,9% 100% 82,61% 

 
 

Професионално развитие в сферата на образованието: интереси и възможности 
 
Служителите бяха запитани към какъв тип обучение проявяват интерес. В таблицата по-долу са 
представени резултатите. В секция “общо” са представени резултатите над 50%. 

 
висока важност средна важност маловажно тип обучение общо 

6 5 4 3 2 1 
начини и методи за 
разработване на 
образователна 
програма 

55,8% 23,25% 17,7% 14,9% 10,7% 11,6% 9,3% 

методи за активно 
учене 

- 16,7% 11,2% 15,3% 14,4% 15,4% 6,5% 

общуване и работа с 
посетители над 18 
години 

- 15,8% 18,1% 13% 14,9% 9,8% 10,2% 

изследване на 
образователните 
потребности на 
възрастните 

50,7% 18,6% 17,7% 14,4% 14,4% 7,4% 7,4% 

популяризиране на 
образователни 
програми 

52% 23,7% 15,3% 13% 7,9% 17% 7% 
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Предпочитана форма на обучение: 
 

 
 
 
Тенденции в отделните държави: 
 

форма на обучение Румъния България Италия Литва Турция 
лекции, семинари 21% 53% 38,46% 52,38% 37% 
самостоятелно учене (електронно 
обучение или друг тип подпомагано 
обучение) 

19% 9,38% 23% 0% 7,4% 

лекции и самостоятелно учене 32,63% 15,63% 46,15% 28,6% 16,7% 
неформално обучение и оценка на 
придобитите компетенции 

13,7% 31,25% 15,4% 14,3% 11,1% 

тюторство/ менторство/ трениране 26,42% 9,38% 9,38% 7,7% 18,52% 
 
 
Предпочитанията към продължителността на обучението са представени в таблицата по-долу. 
По-държави са отбелязани само броя дни, за който има най-много желаещи. 
 

 общо Румъния България Италия Литва Турция 
1 ден  2,3%      
2 дни 7%      
3 дни 15,8%  ☺    
5 дни 27,4%   ☺ ☺  
10 дни 30% ☺    ☺ 
друга 10%      
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Заключения и наблюдения 
 

• Според заявеното от служителите в културните институции има богат опит с 
организирането на образователни програми и дейности. Има голям интерес сред тези, 
чиято организация няма опит с образователни дейности. Едва 3% от запитаните нямат 
нито опит, нито интерес да придобият такъв; 

• Образователните програми се разработват под формата на годишен план, а честотата на 
дейностите варира от ежедневни, ежеседмични до ежемесечни; 

• Образователните програми имат за целева група най-вече децата, но има и такива, които 
са насочени към възрастните и, по-конкретно, към някои маргинализирани групи; 

• Доминират традиционни форми и методи на обучение като конференции, семинари, 
лекции и дискусии. Много малко са компютър-базираните и интернет-базираните 
образователни дейности; 

• Образователните дейности биват осъществявани най-вече в сградата на институцията; 
• Основни фактори, които влияят при разработване на образователните дейности са да 

бъде осигурена мотивацията на публиката, а също адаптиране на съдържанието към 
потребностите и нивото на целевата група; 

• За най-маловажни се считат факторите наличие на ресурси и местоположението; 
• На образователните програми се гледа като на възможност да бъде привлечена повече и 

по-разнообразна публика; 
• По отношение на текущото състояние и желаната ситуация по отношение на целевите 

групи, не се наблюдават големи различия. промяната е по-посока по-малък интерес към 
групата на децата и младежите, и по-голям към групата на хората в зряла възраст; 

• Около 50% от запитаните са възприели подходите на конструктивизма и социалния 
конструктивизъм; 

• Повече от 50% използват повече от един начини за професионално развитие, но 
участието в обучения е най-разпространеният начин; 

• Като най-желани сфери за продължаващо професионално обучение бяха 
идентифицирани разработването и популяризирането на образователни програми, а 
също проучване на образователните потребности на публиката; 

• Като най-малко желани се откроиха методите за активно учене и комуникацията с 
публиката; 

• Предпочитана форма за обучение е смес от лекции и семинари с подпомагано 
самостоятелно учене и тюторство; 

• Предпочитаната продължителност на курса е 5 дни. 
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IV. ВЪПРОСНИК ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА 
РЪКОВОДИТЕЛИ НА КУЛТУРНИ 
ИНСТИТУЦИИ – РЕЗУЛТАТИ И 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
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А2. Наличие на образователни дейности в културните институции: гледната точка на 
ръководителите на културните организации 
 
Планиране на организационно равнище и честота на провеждане 
Мнозинството от запитаните (91,9%) отговарят, че образователни програми и дейности се 
реализират в институцията, в която работят. В отделните държави тези проценти варират. В 
Румъния – 96,4%, в България – 85,7%, в Италия – 84,9%, в Литва и в Турция – 75%. От 
останалите 8,1% огромен брой, 5,7% проявяват интерес и желание да провеждат в бъдеще. Едва 
1,9% от запитаните не провеждат и желаят образователни дейности да бъдат провеждани в 
институциите, в които работят. 
 
61,5% заявяват, че образователните програми се реализират по инициатива на тяхната 
организация, 14,6% твърдят, че причина се явява заявка от страна на публиката, за 18,5% това е 
задължение по нормативни документи, а 5,4% организират образователни дейности като част от 
получено външно, не бюджетно, финансиране.  

 
образователните програми са: Румъния България Италия Литва Турция 

инициатива на организацията 74% 64% 64% 33%  
задължение по закон 20% 20%  25% 14% 
резултат от заявка на посетителите  12%  25% 57% 
част от инициатива проект финансиран от 
трета страна 

   17% 14% 

 
От тези 81,4% отговорили утвърдително на въпроса дали се провеждат образователни дейности 
в техните организации 72,7% заявяват, че те се провеждат на база годишен план, а 16,8% - 
многогодишен план. Общо 8,7% от отговорилите твърдят, че организират образователни 
дейности на база местна традиция, а 1,9% посочват друго. 
 
 
В таблицата са представени тенденциите по държави като са посочени само по-високите 
проценти за всяка от страните: 

 
% Румъния България Италия Литва Турция Общо 

постоянно 52,2% 37% 50%  61,1% 45,9% 
седмично   50%   22,2% 
месечно     27,8% 25,8% 
всеки 3 
месеца 

 22,2%  28,6%  19% 

във връзка 
с 
определени 
събития 

56% 81,5% 50% 35,7%  51,6% 

С каква честота 
се провеждат 
образователните 
дейности според 
плана на 
организацията? 

Друго. 
Моля, 
посочете 

55,65%     37,1% 
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В таблицата по-долу са представени типовете образователни дейности, които се реализират. 
Посочени са само най-популярните типове дейности: 

 
 Румъния България Италия Литва Турция общо 

кръгли маси 76,5% 70% 83%   62,9% 
конференции 63,5% 89%   100% 65,5% 
семинари  81,5% 67% 46% 94% 57,7% 
работилници   67% 50%  51% 
образователни 
демонстрации 
(традиционни 
занаяти, 
рисуване и т.н) 

   54%  48,4% 

образователни 
игри 

     46,4% 

ролеви игри и 
театър 

     29,9% 

сертифицирани 
курсове 

    67% 32,5% 

информационни 
услуги 

60% 70%    51% 

интернет 
форуми 

     7,7% 

блогове      1% 
дейности за 
доброволци 

     34% 

други      16% 
 
 

 
Категории потребители 
По отношение на потребителите на услуги в културните институции може да се каже, че всички 
възрастови групи са целева група на образователните дейности, но доминиращи са децата и 
младежите: 28,9% заявяват, че работят с децата под 7 год., 77,3% твърдят, че работят с 7-14 
годишните, 73,2% работят с 14-18 годишните, 66,5% с 18-26 годишните. Потребителите във 
възрастта 27-60 са посочени като целева група от 61,3%, а тези над 60 години – от 34%. От 
гледна точна на заниманията на потребителите, преобладаваща целева група са учащите 
(ученици и студенти), 80,4%, следвани от трудоустроените – 58,25%, безработните – 38,1%, и 
пенсионерите – 36%. По отношение на хората със специални потребности може да се каже 
следното: 14,4% от отговорилите работят с провинени, 30,4% работят с хора с физически или 
ментални увреждания, 19,6% работят с хора в неравностойно икономическо положение. 2,6% 
заявяват, че работят с нецитирани във въпросника групи. 54,1% смятат, че образователните 
програми, по които работят са подходящи за хора от всички възрасти. 
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Тенденции в отделните държави: 
целеви групи Румъния България Италия Литва Турция 

деца 80,9% 88,9% 66,7% 75% 44,4% 
14-18 год. 87,8% 88,9% 50% 3,6% 72,2% 
18-26 год. 69,6% 48,1% 66,7% 60,7% 83,3% 
27-60 год. 61,7% 33,3% 83,3% 64,3% 88,9% 
над 60 год. 39,1% 7,4% 33,3% 17,9% 66,7% 
учащи 97,4% 88,9% 83,3% 25% 44,4% 
трудоустроени 68,7% 29,6% 33,3% 39,3% 72,2% 
безработни 49,6 7,4% 33,3% 3,6% 66,7% 
пенсионери 44,35% 7,4% 33,3% 14,3% 61,1% 
провинени 16,5% 3,7% 0% 3,6% 38,9% 
хора с физически и 
ментални увреждания 

25,2% 25,9% 66,7% 28,6% 61,1% 

хора в неравностойно соц-
икономическо положение 

7,8% 22,2% 66,7% 28,6% 61,1% 
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Б2. Нагласи на ръководителите в културните организации към образователните 
дейности 
 
90% от запитаните изразяват мнение, че образователните програми и дейности имат потенциала 
да разнообразят потребителите на услугите в институцията, включително да привлекат нови. 
Останалите 10% завяват категорично, че тези дейности не притежават такъв потенциал. 
Съотношението се запазва в отделните държави с изключение на Италия, където положителните 
отговори са 57%, а отрицателните – 43%. 

 
целеви групи процент на желаещите да 

работят с целевата група 
как се променя интереса спрямо 

текущата ситуация 
деца под 7 год. 29,7% разликите са по-малки от 5% 
7-14 год. 63,5% -13,8% (намалява) 
14-18 год. 56,4% -16,8% (намалява) 
18-26 год. 64% разликите са по-малки от 5% 
27-60 год. 63,5% разликите са по-малки от 5% 
над 60 год. 38,4% разликите са по-малки от 5% 
учащи 64,9% -15,8% (намалява) 
трудоустроени 55% -3,8% (намалява) 
безработни 44,5% +6,4% (увеличава се) 
пенсионери 43% +7% (увеличава се) 
провинени 18% +3,6% (увеличава се) 
хора с физически и ментални 
увреждания 

38,7% +8,5% (увеличава се) 

хора в неравностойно соц-
икономическо положение 

38,7% +19,3% (увеличава се) 

 
41,7% заявяват, че в бъдеще ще развиват образователни програми подходящи за всички 
възрасти, а 3,8% споменават, че работят и с други групи. 
 

Попитани каква перспектива трябва да привнасят образователните дейности, ръководителите на 
културните институции се разделят на две големи групи: 50% смятат, че трябва да предложат на 
своите посетители правилна и цялостна перспектива към културното наследство, а другите 50% 
смятат, че трябва да предложат на своите посетители различни алтернативни перспективи и 
интерпретации върху обекти и информация с културна значение. Съотношението се запазва в 
отделните държави с изключение на Италия, където то е 83,3% към по-малко от 17% в полза на 
разнообразието от перспективи. 
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какво според ръководителите 

представлява интерес за публиката 
Румъния България Италия Литва Турция общо 

точността и количеството 
информация, което им се предоставя 

71,4% 63%  63,6% 70,8% 67,8% 

възможността да правят собствени 
тълкувания на информацията 

     35% 

възможността да им бъдат 
представени повече от една гледни 
точки към конкретна информация  

 59,3% 71,4%   44% 

приносът от техния собствен опит към 
предоставената информация 

    62,5% 27% 

поднасянето на информацията да се 
осъществява от мултидисциплинарна 
перспектива 

65,6%  71,4%   51,2% 
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В2. Интерес на ръководителите в културните организации към професионално 
развитие и участие в обучения 
 
Ръководителите в културните организации бяха помолени да изразят своя интерес към сфера на 
професионално развитие и предпочитана тема за бъдещо обучение. Резултатите са представени 
в таблицата по-долу: 

 
типове обучение общо Румъния България Италия Литва Турция 

управление на промяната 44,6% над 40%  над 40% над 40% над 40% 
културен маркетинг  72,5% над 50% над 50% над 50% над 50% над 50% 
образователни програми и 
възпитаване на потребители 
на услугите, които предлагате  

65,4% над 60% над 60%  над 60% над 60% 

лидерство 28,4%      
управление на човешките 
ресурси  

31,3%      

друго 3,8%      
 

 

 
Предпочитанията към формата на обучението са изразени в таблицата по-долу: 
 
форма на обучение общо Румъния България Италия Литва Турция 

лекции, семинари 31,3% 21,6% 40%  72% 34,7% 
самостоятелно учене (електронно 
обучение или друг тип 
подпомагано обучение) 

14,6% 19,8%  33,3%  26% 

лекции и самостоятелно учене 24,9% 30,6%  50% 20%  
неформално обучение и оценка 
на придобитите компетенции 

15,1%  40%    

тюторство/ менторство/ 
трениране 

13,5%     21,7% 
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Предпочитанията към продължителността на обучителния курс са представени в таблицата 
по-долу: 
 

брой дни общо Румъния България Италия Литва Турция 
1 ден  1,4%      
2 дни 7,2%    27,3%  
3 дни 24,4%  57,7% 71,4% 39,4% 20,8% 
5 дни 28,2% 35,6% 23% 0%  29,2% 
10 дни 24,8% 37,3%  0%   
друга 13,4% 14,4%    37,5% 
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Г2. Вътрешна организация и разпределението на ресурсите по отношение на 
образователните дейности 
 
Организационна форма и разпределение на човешките ресурси: 
10,4% заявяват, че в тяхната организация има отдел занимаващ се специално и само с 
образователните дейности, 29% заявяват, че има повече от един отдели, които отговарят за 
образователните инициативи, 54% твърдят, че разполагат с поне един служител със 
задължението да разработва образователни програми, а 5,8% използват образователни 
програми разработени от други организации. 

 

 
 

15% от запитаните заявяват, че в тяхната организация има само един служител отговорен за 
разработването и реализирането на образователни програми и дейности, 19,7% заявяват, че 
имат 2-ма служители, 51,8% - повече от 3-ма, а 13,5% твърдят, че в тяхната организация няма 
човек, който да отговаря за образователните програми. В 93,2% разработващите 
образователните програми са служители в организацията, 3% са доброволци и 3% не са 
постоянни служители в организацията. 
 
72,1% от ръководителите твърдят, че служителите, отговарящи за разработването и 
реализирането на образователните програми, имат опит в сферата на образованието, т.е. 
преминали са обучение по теми от педагогиката и/или образованието за възрастни. 23,7% 
заявяват, че техните служители нямат такъв опит, а 4,1% заявяват, че не знаят. 
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Д2. Нагласи на ръководителите към вътрешната организация и професионалното 
развитие на техните служители 
 
На въпроса какво би осигурило по-добро качество на образователните програми мненията се 
различават. 49% смятат, че в организацията трябва да има отдел, който да работи само по 
образователните програми. 51% смятат, че тази задача трябва да бъде и е по-добре да бъде 
разпределена между повече отдели. Същото съотношение се запазва, ако разгледаме отделните 
държави. 
 
За 90,5% от ръководителите е необходимо отговорните служители да преминат през обучение по 
педагогика и обучение на възрастни, за да бъдат реализирани по-добри образователни 
програми. 9,5% не смятат преминаването през подобно обучение за необходимо. В таблицата 
по-долу са представени мненията на ръководителите относно типа обучение, през което трябва 
да преминат техните служители. Посочени са само ясно изразените резултати: 

 
тип обучение Румъния България Италия Литва Турция общо 

разработване на образователни 
програми за възрастни  

над 70% над 70% над 
70% 

над 
70% 

над 
70% 

77,25% 

активно учене   над 
55% 

 над 
55% 

34,6% 

общуване и работа с посетители над 18 
години 

над 50% над 50%   66,7% 48,8% 

изследване на образователните 
потребности на възрастните 

над 50% над 50%   79,2% 55% 

друго      5,21% 
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Заключения и наблюдения: 
• според твърденията на ръководителите образователни програми се провеждат в огромен 

брой институции; 
• образователните програми се провеждат като инициатива на организацията, разработена 

със свои финансови средства, и в доста по-малка степен като част от проект, финансиран 
отвън; 

• образователните програми се провеждат на база годишен план на дейностите и са с висока 
честота – ежедневно, ежеседмично, ежемесечно; 

• много тясна е връзката между образователните дейности и честването на определен 
празник или събитие; 

• най-честите типове образователни дейности са кръглите маси, конференциите, 
семинарите, информационните дейности, образователните демонстрации и игри, ролевите 
игри, сертифицираните курсове, доброволческите дейности; 

• преобладаваща целева група са децата и младежите; 
• според основното им занимание най-честа целева група са учащите; 
• по отношение на хората със специални потребности, по-малко от 30% заявяват, че работят 

с провинени, хора с физически и ментални увреждания, а също хора в неравностойно 
социално-икономическо положение; 

• огромен брой от ръководителите споделят мнението, че образователните дейности биха 
разнообразили публиката; 

• желани бъдещи целеви групи са отново младежите, но се наблюдава увеличаване на 
желаещите да работят с хора със специални потребности; 

• ръководителите се разделят горе-долу наравно по отношение на разбирането дали на 
публиката трябва да се предложи една, с претенциите за правилна, перспектива към 
културното наследство, или да се предложат множество алтернативни гледни точки; 

• около 67,8% от ръководителите смятат, че публиката се интересува от точността и 
количеството информация, която й се предлага, а 51,2% смятат, че от интерес за публиката 
е мултидисциплинарната перспектива; 

• желани от ръководителите области за професионално развитие са културният маркетинг, 
разработването и реализирането на образователни програми, и в по-малка степен 
управление на промяната; 

• предпочитана форма на обучение е комбинацията от лекции и семинари или лекции и 
самостоятелно учене; 

• желаната продължителност на обучителния курс е 3-5 дни; 
• по отношение на вътрешната организация само 10,4% твърдят, че в тяхната институция 

има отдел, който отговаря само за разработването и реализирането на образователни 
програми.49% смятат, че трябва да има такъв, за да се осигури по-добро качество на 
образователните дейности. 51% смятат, че такъв отдел не е необходим и тази задача 
трябва да бъде поделена между няколко отдела; 

• повече от половината ръководители заявяват, че разполагат с един или повече служители, 
които да разработват образователни програми и дейности и те са на постоянна позиция в 
институцията; 

• повече от половината заявяват, че разполагат с повече от 3-ма служител отговорни за 
образователните програми; 

• повече от 70% твърдят, че отговорните за образователните програми служители имат опит 
в сферата на образованието (работили са в образователна институция или имат 
образователна степен); 

• 77,25% от запитаните смятат, че необходими на техните служители са обучения за 
разработват качествени образователни програми, за проучване потребностите на 
публиката, за комуникация с публиката; 
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V. ОРГАНИЗАЦИОНЕН АНАЛИЗ – 
КОНКРЕТНИ СЛУЧАИ ОТ БЪЛГАРИЯ, 
ИТАЛИЯ, ЛИТВА, РУМЪНИЯ И ТУРЦИЯ 
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Контекст и методология 
 
В този раздел са представени поредица от конкретни случаи, разработени на основата на 
проучването, проведено в рамките на проект CONNECTION. Проучването беше осъществено в 
България, Италия, Литва, Румъния и Турция и негова цел беше идентифициране на възможните 
модели на успех/ неуспех с образователната мисия на една културна организация, а също така 
да предостави най-обща картина за организационната структура и оперативните дейности в нея. 
Един от критериите за подбор на културните организации, включени в проучването, беше 
заявено от тях желание за участие, като трябва да се вземе предвид, че процесът на проучване и 
използваните в него техники им бяха почти изцяло непознати и нови за тях. 
 
Анализът се съсредоточи върху идентифициране на онези подходи и начини на работа, чрез 
които културните организации засилват образователните измерения на дейностите, които 
осъществяват, най-вече по отношение на възрастните клиенти и посетители. Във фокус също 
така са трудностите, които те срещат в този процес, и как се справят с тези трудности. Важно 
беше идентифицирането на добри примери и практики. В рамките на анализа бяха взети предвид 
структурата на организацията (йерархия, брой служители, бюджет, история, ръководна 
структура, вътрешни правила и т.н), доколко работещите в организацията разбират нейната 
образователната мисия, а също процеса на разработване на образоватлени програми 
(планиране, разработване, вътрешна комуникация). 
 
Организационният анализ беше проведен според методология, в която има три стъпки. 
Осъществяване на връзка с културни организации и стартиране на проучването с онези 
организации, които проявяват интерес: 1) събиране на информация чрез вътрешни и външни 
източници; 2) разпространяване на 1-ви вид въпросници сред служителите в организацията; 3) 
разпространяване на 2-ри вид въпросници сред служителите; 
 
Разработените ситуации за работа по метода на конкретните случаи (case study) представляват 
обобщение на събраната информация от 10 организации: 4 музея, 4 библиотеки, 1 културен 
център, 1 организация, основана на доброволческия труд. Три от тези организации имат повече 
от 60 служители, а по-голямата част – между 25 и 35 служители. Всички организации 
съществуват от повече от 20 години, като някои от тях имат повече от 50 годишна история. При 
всеки опит да се извеждат изводи и да се идентифицират конкретни харатеристики трябва да се 
вземат предвид тези особености. 
 
Представянето на примерите следва определена структура като се включват правния статут, 
историята и структурата на органзиацията, серия от факти и заключения по отношение на 
образователната мисия и как тя е разбрана от служителите. Информацията не е изчерпателна 
поради редица трудности, които срещнахме по време на проучването. 
 
Възможен ключ в четенето и интерпретирането на различния опит в отделните организации е 
правенето на връзки между: 

1) степента на успех с предоставянето на образователни услуги за възрастните клиенти и 
до каква степен в организацията осъзнават своята отговорност пред тези клиенти; 

2) наличието или отсъствието на ясно структурирани системи за идентифициране на 
потребностите на клиентите и за оценка успеха на образователните дейности; 

3) наличието на система за хоризонтална и вертикална вътрешна комуникация; 
4) балансът между ясната визия и стратегия на ръководството по отношение на 

образователните дейности за възрастни, и степента на самоинициативност сред 
служителите; 
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Препоръчително е да четете 10-те конкретни случая едновременно с РЪКОВОДСТВО ПО 
ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА КУЛТУРНИ 
ИНСТИТУЦИИ, доколкото те представляват отправна точка за разработване на други конкретни 
ситуации и възможни решения. 
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Конкретен случай 1 – музей в България 
 
1. Организационни характеристики 
Публична институция под методическото ръководство на Министерство на културата и под 
финансовото ръководство на общината. 
Годишен бюджет: няма информация 
Брой на служителите: 26 
 
2. История 
Създаден през 1972 год. Събира хумор и сатира в карикатури, фотографии, живопис и скулптура 
от целия свят. Организира международни хумористични изяви и насърчава млади и утвърдени 
художници да създават хумористично творчество. Излага, популяризира и продава хумористично 
изкуство. Издава албуми и сборници с визуален и словесен хумор. Предлага образователни 
програми за малки и големи. Осъществява сътрудничество със сродни чужди организации. 
Поради икономическата криза в страната, в периода 1994 – 1999 год. организацията не е имал 
възможност да реализира едно основните събития в своя календар, свързано с 
кинематографията. 
 
3. Структура 
А. Организационна структура 
Вертикална структура: Директорът и 6-мата ръководители на отдели оформят Директорски 
съвет. Отделите са: Финансово-счетоводен отдел; Административно-техническо обслужване; 
Етнология и литература; Екскурзоводно обслужване, връзки с обществеността и международна 
дейност; Изобразително изкуство и експозиционно-фондова дейност; Информационно 
обслужване, компютърна обработка, документация и архив; 
Хоризонтална структура: Отделите в организацията нямат точно определена формална схема на 
взаимодействие.  
Типове дейности, извършвани от организацията: изложби, концерти, публични лекции, събития 
по отбелязване на годишнини, конференции, представяния на книги, издаване на книги, кръгли 
маси, семинари, дебати, информационни услуги, дейности, изискващи доброволческо участие. 
 
Б. Длъжностна характеристика 
Разработвани са за групи служители, а не за индивидуални служители. Тези групи са: 
ръководители на отдели, уредници, аналитични специалисти, приложни специалисти и 
работници. 
 
В. Пространствено разположение на служителите 
Всички работят в една сграда 
 
Г. Структура на служителите 
Във всеки отдел работят по около 3-4 служители, в това число и ръководителя на отдела 
 
Д. Система за подбор и назначаване на служители 
Системата за управление на човешките ресурси е част от системата за финансово управление и 
контрол. 
 
Е. Вътрешни правила и правилници 
Не е предоставена достатъчно информация. Съществува система за финансово управление и 
контрол (СФУК).  
 
Ж. Финансова структура 
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Финансовите ресурси са от общинския бюджет и собствените приходи на музея. 
 
Анализът при съпоставяне на отговорите във въпросниците показва: 
а) служителите възприямат всички дейности извършвани от организацията като еднакво 
значими. Може да се заключи, че има предпочитание към работата с деца; 
б) всички групи клиенти са важни за организацията. В същото време за някои от по-
специфичните групи няма конкретно насочени към тях дейности, например за групата на 
провинените; 
в) интересите и очакванията на клиентите биват идентифицирани чрез анализ на потребностите, 
който се осъществява в процеса на разработване на нови програми и дейности; 
г) информационната система в организацията е комбинация от формални и неформални подходи 
(мейли, онлайн дискусии, видео конференции, вътрешна мрежа и др.). Периосично се 
осъществяват срещи, в които вземат участие всички служители в организацията; 
д) информация за потребностите на клиентите се набира по разнообразни начини: наблюдения 
на служителите и обмяна на впечатления в дискуси с други служители, реакции на клиенти, 
медиите и др. 
е) служителите са наясно с годишния план на дейностите; 
ж) ръководителите и служителите проявяват интерес към участие в обучителни програми. 
Обикновено служителите участват в обучителни програми по своя инициатива, а също по 
инициатива на ръководителя. 
 
Заключения: 

• служителите са много добре наясно с уникалния за България характер на своята 
организация; 

• организацията използва много успешно връзката си с нестопанска организация (НПО), 
основана специално, за да подкрепя организацията в нейната мисия и дейности; 

• организацията, погледната отвън, прилича на смесица от НПО (саморъководеща се) и 
публична институция (подчинена на правила, поставени отвън на национално ниво). 

 
Тези характеристики правят организацията срванително независима по отношение на външни 
фактори. Служителите полагат специални усилия за намиране на допълнително финансиране от 
частни източници за своите дейности. 
 
Образованието за възрастни не е приоритет на организацията, образователните инициативи са 
насочени най-вече към децата и младежите. Важно е да се отбележи, че организацията полага 
опити да се адаптира към потребностите на публиката и работи успешно с медиите. 
Организацията може да бъде добър пример за дългосрочно развитие чрез сътрудничество при 
взимането на решения по новите идеи и проекти. 
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Конкретен случай 2 – регионална библиотека в България  
 
1. Организационни характеристики 
Публична институция под методическото ръководство на Министерство на културата и под 
финансовото ръководство на общината. 
Годишен бюджет: 163 500 евро за 2008 год. 
Брой на служителите: 27 
 
2. История 
Приемник на библиотека основана през 1845 год., трансформирана в градска читалищна 
библиотека през 1861 год.След серия промени свързани с правния й статук, през 2006 год. е 
обявена за Регионална библиотека. 
 
3. Структура 
А. Организационна структура 
Вертикална структура: Директор, трима главни библиотекари, които ръководят трите 
направления, и един ръководител на отдел. Към всяко направление има сектори (между 2 и 6), за 
които има избрани отговорници. Направление „Фондове и каталогизация” (сектор „Комплектуване 
и регистрация на фондове”, сектор „Библиотечна обработка и каталози”, сектор „Съхранение на 
фондове и вторичен подбор”, сектор „Периодика”); Направление „Обслужване на читатели” 
(отдел „Заемна за дома за възрастни”, отдел „Детски с читалня”, отдел „Читалня Хуманитарни 
науки”, отдел „Природоматематически и приложни науки”, отдел „Изкуство с читалня”, отдел 
„Краезнание с читалня”, филиал); Направление „Автоматизирани информационни ресурси и 
Интернет”; Отдел „Административно-стопански” 
Хоризонтална структура: Отделите в организацията нямат точно определена формална схема на 
взаимодействие.  
Типове дейности, извършвани от организацията: заемане на книги, дейности за деца, подържане 
на читални и каталози, информационно обслужване. 
 
 
Б. Длъжностна характеристика 

• разпределени на функциите, дейностите, труд; професионалните задължения; 
субординация и координация по направления, отдели и сектори; 

• съществува взаимозаменяемост по определени профили и дейности; 
• във всяка длъжностна характеристика е записано да оказва помощ и консултантска 

дейност при търсене на информация, обработка и ползването на нови информационни 
технологии; 

 
В. Пространствено разположение на служителите 
Две сгради, отстоящи на 300 м. една от друга, плюс филиал; 
 
Г. Структура на служителите 
Направление „Фондове и каталогизация” - 6 
Направление „Обслужване на читатели” - 14 
Направление „Автоматизирани информационни ресурси и Интернет” - 1 
 
Д. Система за подбор и назначаване на служители 
Няма отдел „Човешки ресурси”, тези задачи се решават от дирекционен съвет. 
 
Е. Вътрешни правила и правилници 
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Правилник вътрешен ред на библиотеката, Устройствен правилник, СФУК, правила за 
определяне на работната заплата, длъжностна характеристика, карта на работното място. 
 
Ж. Финансова структура 
Финансовите ресурси са от общинския бюджет и собствените приходи на музея (проекти и 
дарения). 
 
Анализът при съпоставяне на отговорите във въпросниците показва: 
а) няма достатъчно информация, за да се прецени каква важност придават служители на 
отделните дейности на организацията; 
б) от събраната информация може да се заключи, че групата, с която се работи най-много, е тази 
на децата и младежите; 
в) за потребностите на клиентите се съди по наблюденията на служителите и обмяна на 
впечатления между колегите; 
г) информационната система в организацията е такава, че не всички познават добре какви 
образователни дейности се извършват в библиотеката. Някои служители са информирани много 
добре, но само за дейностите в техния отдел, други познват работата и на другите отдели, трета 
група служители твърдят, че са информирани отвреме навреме. Едно възможно обяснение е, че 
служителите работят в различни сгради; 
д) информация за потребностите на клиентите се набира по разнообразни начини: наблюдения 
на служителите и обмяна на впечатления в дискуси с други служители, реакции на клиенти; 
е) различно е нивото на запознатост с годишния план на организацията – някои напълно го 
познават, други познават само дейностите, за които отговаря техния отдел, трети нямат изобщо 
информация; 
ж) служителите проявяват интерес към участие в обучителни програми, но техните интереси не 
съвпадат обикновено с интересите на ръководството. От друга страна ръководството твърди, че 
служителите трябва да участват в обучения и обикновено инициативата идва отгоре. 
 
Заключения: 

• организацията е в по-голяма степен формализирана отколкото е необходимо за 
ефективна работа; 

• ръководството проявява интерес към разработване на междунардони проекти и 
програми, но по отношение на вътрешната комуникация със служителите е нужно да се 
полагат повече усилия; 

• някои от служителите в организацията са наясно с новата роля на тяхната организация в 
местната общност, особено по отношение новите технологии и тяхното значение за 
хората. 

 
Декларираното увеличение на клиентите се дължи на проекти иницирани от отделни служители и 
подкрепени от ръководството, а не на дългосрочно и средносрочно планиране. 
 
Образованието за възрастни не е приоритет на организацията, образователните инициативи са 
насочени най-вече към децата и младежите.  
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Конкретен случай 3 – регионален музей в България  
 
1. Организационни характеристики 
Публична институция под методическото ръководство на Министерство на културата и под 
финансовото ръководство на общината. 
Годишен бюджет: липсва информация 
Брой на служителите: липсва информация 
Внимание: по време на проучването организацията преминава през процес на преструктуриране 
 
2. История 
Музеят е основан през 1907 год. като археологическо общество. През 1953 год. става окръжен 
исторически музей. 
 
3. Структура 
А. Организационна структура 
Вертикална структура: отдел „Праистория”, отдел „Антична археология”, отдел „Средновековна 
археология”,  отдел „История на България XV-XIX век”, отдел „Нова история”,  отдел 
„Етнография”, отдел „Нумизматика” и др. 
 
Б. Длъжностна характеристика 
Всеки служител е приел длъжностна характеристика. В нея се съдържа и извършването на 
образователни дейности. 
 
В. Пространствено разположение на служителите 
Една обща сграда 
 
Г. Структура на служителите 
Няма информация за разпределението на служителите. 
 
Е. Вътрешни правила и правилници 
Правилник вътрешен ред на библиотеката, Устройствен правилник, СФУК, правила за 
определяне на работната заплата, длъжностна характеристика. 
 
Ж. Финансова структура 
Финансовите ресурси са от общинския бюджет и собствените приходи на музея (проекти и 
дарения). 
 
Анализът при съпоставяне на отговорите във въпросниците показва: 
а) няма достатъчно информация, за да се прецени каква важност придават служители на 
отделните дейности на организацията; 
б) от събраната информация може да се заключи, че групата, с която се работи най-много, е тази 
на децата и младежите; 
в) за потребностите на клиентите се съди по наблюденията на служителите и обмяна на 
впечатления между колегите; 
г) информационната система в организацията е такава, че не всички познават добре какви 
образователни дейности се извършват в библиотеката. Основен източник на информация са 
периодичните срещи на колектива, отделни разговори с ръководството, обсъждания с колеги; 
д) информация за потребностите на клиентите се набира по неформален начин; изглежда, че 
няма установени процедури за събиране и обработване на информация за интересите на 
посетителите; служителите не са задължени да предоставят подобна информация на 
ръководството; 
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е) всички служители твърдят, че са запознати с годишния план на дейностите на организацията и 
на техния собствен отдел, а също, че постоянно получават актуална информация за дейностите 
в другите отдели. Служители не само от един отдел участват в планирането, подготовката и 
осъществяването на образователните дейности, а също в мониторинга на резултатите. Кой 
отдел ще бъде в по-голяма степен включен зависи от същността на дейностите, но водеща роля 
обикновено има отдел „Връзки с обществеността”. Местните вестници отразяват дейностите в 
музея. 
ж) има служители с педагогическо образование. Някои твърдят, че искат да прилагат познанията 
си на практика, от което може да се заключи, че има потенциал, който не е напълно използван. 
Други, които също твърдят, че имат педагогическо образование, твърдят, че имат потребност да 
повишат познанията, уменията си, а също въображението си, от което можем да заключим, че 
има интерес към продължаващо образование сред служителите. 
 
Заключения: 

• организацията е в по-голяма степен формализирана отколкото е необходимо за 
ефективна работа, но трябва да се отбележи процесът на реорганизация; 

• има потенциал за разработване на нови дейности, особено по отношение на 
образованието за възрастни; 

 
Образованието за възрастни не е приоритет на организацията, образователните инициативи са 
насочени най-вече към децата и младежите.  
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Конкретен случай 4 – втора регионална библиотека в България 
 
1. Организационни характеристики 
Публична институция под методическото ръководство на Министерство на културата и под 
финансовото ръководство на общината. 
Годишен бюджет: липсва информация 
Брой на служителите: 34 
 
2. История 
Библиотеката е създадена през 1955 год. 
 
3. Структура 
A. Организационна структура 
Вертикална структура: Библиотеката се ръководи от директор, с подкрепата на Директорски 
съвет (структура, в която влизат ръководителите на отдели). Отделите са както следва: 
Счетоводство, отдел „Обслужване на читатели”, Детски отдел, отдел „Комплектоване, обработка 
и каталогизиране”, отдел „Координация и методическа дейност”, отдел „Справочно-
библиографски и информационен”; 
Хоризонтална структура: Според предоставената схема, отделите са взаимосвързани. 
Типове дейности, извършвани от организацията:  Структурата на библиотеката е такава, че да се 
поддържа добро ниво на релевантност спряло собствените интереси – голям отдел, който 
обслужва лица над 18 год. и още един, който е предназначен за обслужване на деца. 
 
Б. Длъжностна характеристика 
Има разработена за всяко работно място, а също индивидуална за всеки служител. 
Разработването на образоватлени програми е част от тази работна характеристика. 
 
В. Пространствено разположение на служителите 
В една сграда 
 
Г. Структура на служителите 
Не е предоставена информация за разпределението на служителите 
 
Д. Система за подбор и назначаване на служители 
Няма отдел „Човешки ресурси” 
 
Е. Вътрешни правила и правилници 
Правилник вътрешен ред на библиотеката, Устройствен правилник, СФУК, правила за 
определяне на работната заплата, длъжностна характеристика. 
 
 
Ж. Финансова структура 
Финансовите ресурси са от общинския бюджет, държавния бюджет (директно от Министерство на 
културата) и собствените приходи на музея (проекти и дарения). 
 
Анализът при съпоставяне на отговорите във въпросниците показва: 
а) като най-важни образователни дейности в организацията са определени: публичните лекции, 
честването на годишнини, конференциите, представянето на нови книги, публикуването на книги, 
панаирите на книгата, кръглите маси, семинарите и дебатите, образователните игри за деца, 
състезанията за деца, образователните програми за възрастни посетители, информационните 
услуги и сертифициращите курсове; 
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б) услугите, предлагани в организацията, са оценени като релевантни за всички групи 
посетители. Основни групи посетители са учениците и студентите, пенсионери, хора в активна 
трудова възраст. По информация на служителите повече от половината посетители са над 18 
год; 
в) остава неясно как се идентифицират интересите и очакванията на потребителите. Директорът 
е този, който предлага новите услуги и програми, а Директорският съвет обсъжда и одобрява; 
г) потокът на информацията вътре в организацията е оценен като добър. Установена е система 
за периодични вътрешни срещи. Осъществяваните дейности подлежат на оценка чрез 
въпросници, дискусии с участниците, интересът на потребителите и на медиите към определени 
събития; 
д) източник на информация за потребностите на потребителите са неформалните дискусии 
между колегите, в които те споделят своите впечатления; 
е) всички участници в проучването твърдят, че са запознати с годишния план на дейностите на 
организацията и на своя отдел, а също че постоянно получават информация за случващото се в 
другите отдели.В процеса на планиране, осъществяване, мониторинг и оценка на конкретни 
дейности участват представители на различни отдели. В зависимост от типа дейност един или 
друг отдел е по-активен. 
ж) служители смятат, че имат подготовката да работят с възрастни потребители на услугите, 
доколкото това е част от ежедневните им задачи. Някои са посещавали отделни обучения, за да 
повишат компетентностите си. Обикновено това е по инициатива на директора. А основна част от 
образователните дейности насочени към възрастни са обучение за работа с новите 
информационни технологии и Интернет, а също работа с електронните каталози в библиотеката. 
 
Заключения: 

• прави впечатление, че библиотеката е в добра връзка със своите потребители и отговаря 
на техните потребности, доколкото една част от инициативите – като изложби, публични 
обсъждания, чествания и кръгли маси - се провеждат по заявка на потребители; 

• има потенциал за разработване на нови дейности, особено по отношение на 
образованието за възрастни, доколкото повече от половината посетители са над 18 год.; 

• организацията е способна да реализира годипна и многогодишна програма, за което 
говори участието й в множество международни проекти. 

 
Образованието за възрастни не е приоритет за организацията, доколкото отделните инициативи 
в тази област не са обвързани с дългосрочна визия. От друга страна, организацията може да 
бъде добър пример за успешно ръководене чрез включено участие. Това определено помага на 
организацията да бъде видима както на национално, така и на международно ниво. 
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Конкретен случай 5 – частна организация, основана на доброволческия труд, в Италия 
 
1. Организационни характеристики 
В сферата на социалните дейности, частна, основана на доброволческия труд 
Годишен бюджет: за годинаr 2006 около 200,000 евро; за година 2007 - 
150,000 евро. 
Брой на доброволците в един регионален офис: 30. 
 
2. История 
Организацията е основана през 1989 год. на национално и регионално ниво. От времето на 
своето създаване организацията непрекъснато нараства. Мисията й е да се бори с всяка форма 
на социално изключване, да подобрява качеството на живот, да разпространява културните 
ценности и солидарност между различните групи, така че хората от всяка възраст и всеки жизнен 
проект да бъдат ценени. Организацията работи по даването и получаването помощ, създаване 
на възможности за срещи между хората, за обогатяване на техните умения, за техния активен 
принос към местната общност. На национално ниво участващите са 250 000 души, като 
доброволчески труд полагат около 60 000 души в 1200 центъра из цялата страна. Всяка година 
броят на включилите се се увеличава.  
 
3. Структура 
A. Организационна структура 
Вертикална структура: На национално ниво съществуват следните структури: Национална 
асамблея на делегатите, Национален ръководен комитет, Национално президентство, 
Национална комисия по сигурността, Национална колегия на кметовете, национална колегия на 
инспекторите. На регионално ниво съществуват Регионален ръководен комитет, който избира 
Регионален президент. На ниво провинция съществуват Ръководен комитет, който избира местен 
президент. 
Хоризонтална структура: Организацията се основава на добровлно членство. В регион Венето 
съществуват 14 клуба.  
Типове дейности: 

• помощ оказвана по телефона под формата на информация, психологическа подкрепа и 
др.; 

• помощ оказвана при пазаруване, разнасяне на храна по домовете, закупуване и 
доставяне на лекарства, транспортни услуги за хора, които не могат да се придвижват 
без чужда помощ; 

• здравно образование, супервизиране на общественоздравните услуги, редовна проверка 
на кръвното налягане и слуха, съвети по отношение на храненето и приема на лекарства, 
гимнастика и придружители за разходка; 

• хуманитарна помощ, осиновяване от чужди държави, посрещане и обучение за 
имигранти; 

• университет на третата възраст – културни и артистични програми, конференции, 
курсове; 

• туристически и културни обиколки, организиране на почивки, маршрути за промотиране 
на красивите места около Верона; 

• защита и възстановяване на природното и културното наследство; 
• квалификация в сферата на обществените услуги, нови услуги за 

подобряваненусловията на живот на възрастните и слабите хора; 
 
Ценностите на органзацията са разработени на основата на нейната главна характеристика 
като проектно обединение с цел повишаваше ценността на хората и взаимодействията 
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между тях, и са вдъхновени от принципите за социално равенство, уважение към различията, 
защита на прават, създаване на възможности и публични собствености. 

 
 
Основни ценности са: 

1. Разработване на доброволчески дейности, насочени към образованието на възрастни, 
солидарност между поколенията и издигане на обществото като ценност, като фокусът е 
върху групата на хората от третата възраст; 

2. Подобряване качеството на живот и качеството на междуличностните взаимоотношения; 
3. Развиване на уменията на хората да учат и да действат; 
4. Ориентиране на способностите на хората към солидарност и развиване на 

междуличностните взаимоотношения; 
5. Обществено развитие в синергия с публични институции и мрежи от организации; 
6. Насърчаване на активното гражданско участие под формата на отговорно включване в 

живота на местната общност, под формата на защита и подобряване състоянието на 
правата на местните хора, а също защита и популяризиране на природното и културното 
наследство; 

7. Заздравяване и обновяване на местните общности по посока на истинска, отворена 
солидарност. 

Б. Длъжностна характеристика 
В местните офиси на организацията във Верона в началото на всяка работна година се 
провеждат срещи за разпределяне на задачите между отделните направления, но с оставена 
възможност за внасяне на промени предвид факта, че работещите са доброволци. За всеки от 
секторите, в които се работи, се провежда отделна среща. 
 
В. Пространствено разположение на служителите 
Около 30 души, разпределени в 5 стаи, работят в регионалните офиси. Някои разполагат със 
собствени удобства за работа, докато други ползват помещения и техниката на училища, 
обината или частни благотворителни организации. 
 
Г. Структура на служителите 
В офисите във Верона разпределението е следното: оказване на помощ – 20 души; водещи в 
университет за третата възраст – 7 души; доброволци в музеите – 6 души; Обикновено 
доброволците се ангажират с 1 или 2 дни доброволчески труд в седмицата. През седмицата в 
работата се включва млад доброволец. 
 
Д. Система за подбор и назначаване на служители 
Няма такава, доколкото всеки е доброволец. Набирането на доброволци става чрез лични 
познанства и информацията се разпространява от уста на уста. 
 
Е. Вътрешни правила и правилници 
Организацията е притежава характеристиките и следва правилата на доброволческите 
обединения в Италия. Обвързана е с Център за доброволчески услуги в града, които провеждат 
всякакви задължителни обучителни курсове за доброволци ежегодно. 
 
Ж. Финансова структура 
По-голяма част от финансите са постъпления от членски внос, а друга част се получава от 
държавата. 
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Анализът при съпоставяне на отговорите във въпросниците показва: 
По време на проучването бяха разпространени 20 въпросника и 7 интервюта бяха проведени. 
Респондентите бяха основно от направленията Университет на третата възраст и помощ, 
оказвана по телефона. Анализът показва следното: 
а) служителите са наясно със значимостта на образователните дейности за възрастни и имат 
общо разбиране за образователните теми, които биват предлагани на клиентите; има 
разминаване между отговорите във въпросниците и в интервютата по отношение на основния 
тип образователни дейности, както и по отношение на разпределението на темите; като най-
ценна от образователна гледна точка изпъква асистентската помощ; повечето респонденти 
заявяват, че са въвлечени активно в разработването на културни дейности, като възможно 
обяснение за това може да бъде фактът, че повечето доброволци са пенсионирани учители; 
б) служите идентифицират много ясно целевата група на своята дейност – хората в трета 
възраст; появяват се също и друга група  ползватели на услугите – хора с увреждания;  
в) болшинството от отговорилите не са информирани официално за интересите и очакванията на 
техните клиенти; потокът на информация е по неформални канали, като непосредствени 
разговори със самите клиенти; много ниско е познанието на доброволците за дейностите на 
организацията, в които те не са включени; 
г) потокът на информация в организацията е основно отгоре-надолу като ръководителите 
решават каква информация да предоставят на съответното направление; комуникацията между 
отделните направления е доста ограничена; във вътрешната комуникация се използват е-мейли, 
организират се срещи и др. Възможно обяснение за недобрата комуникация е фактът, че 
доброволците до голяма степен имат минало, свързано с тясно специализиран труд; друго 
възможно обяснение е, че организацията е неформална, т.е. че информацията тече свободно, 
без ограниченията на официални външни канали на комуникация. 
д) източник на информация за потребностите и очакванията на клиентите най-често са самите 
клиенти; тази информация се подава по-високо в йерархията, където се разработват плановете 
за следващата година; тези планове впоследствие биват обсъдени с участието на доброволците 
е) служителите преминават през обучение основно по заявка на ръководителите; служителите 
заявяват, че нямат потребност от допълнителна квалификация, доколкото са бивши учители. 
 
Заключения: 

• има разминавания между отговорите във въпросниците и отговорите в 
интервютата; 

• организацията е в много силна връзка със своите клиенти, като някои от 
клиентите се включват като доброволци понякога и по този начин стават и 
служители; 

• организацията има формална структура поради правните изисквания; 
• организацията е доста неформална по отношение начина на работа. 

 
Гореспоменатите характеристики показват, че организацията се развива в съответствие с 
изискванията на непосредствената среда и текущата ситуация и без ясен образ за по-далечното 
бъдеще. Въпреки това тя може да бъде пример за взаимодействие между организация и 
потребители на предоставяните от нея услуги. 
 
По отношение на образованието на възрастни, в организацията фокусът е върху неформалното 
и самостоятелното учене. Ползвателите на услугите посочват силното образователно 
съдържание в отделните дейности и успехът на това начинание до голяма степен се дължи на 
познание за техните потребности от първа ръка. Това обяснява и непрекъснато увеличаващия се 
брой на доброволците. 
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Конкретен случай 6 – регионална библиотека в Румъния 
 
1. Организационни характеристики 
Публична институция под финансовото и административно ръководство на Общинския съвет 
Годишен бюджет:  260,300 евро през 2007 год. 
Брой на служителите: 65 през 2008 год. 
 
2. История 
Основана през 1861 год. като клон на частна организация. През 1949 год. става публична 
институция. 
 
3. Структура 
A. Организационна структура 
Вертикална структура: библиотеката се управлява от директор, под наблюдението на 
Административен съвет, в който влизат представители на Общинския съвет. Директорът бива 
подпомаган от заместник директор и главен счетоводител. В организацията има следните отдели 
и подотдели: секретариат, финансов, административен (почистване, охрана, логистика, 
печатница), информатика и дигитализиране на фондовите колекции (електронни каталози, зала с 
интернет достъп, специални колекции, библиографии), връзки с обществеността (секция за деца, 
секция за музика, секция за възрастни, секция за периодика, методически център, четири 
филиала). Методическата секция има специална роля в организацията, доколкото е носи 
отговорността за професионалното развитие на служителите в самата библиотека и в 
останалите библиотеки в региона, а също с проучване потребностите и очакванията на 
потребителите. 
Хоризонтална структура: отделите и подотделите са във формална връзка помежду си само 
доколкото ръководителите/координаторите им са във връзка помежду си. 
 
Б. Длъжностна характеристика 
Разработени са 13 длъжностни характеристики за административния отдел и отдела за връзки с 
обществеността. Те не са разработени според единен формат и е трудно да бъдат сравнени. 
Може да бъде направени заключението все пак, че те са в съответствие с функциите и 
структурата на библиотеката. Образователните програми не са споменати в нито една 
длъжностна характеристика. 
 
В. Пространствено разположение на служителите 
Две сгради 
 
Г. Структура на служителите 
Липсва точна информация за разпределението на служителите 
 
Д. Система за подбор и назначаване на служители 
Няма такава система 
 
Е. Вътрешни правила и правилници 
В библиотеката има Правилник за вътрешния ред, в който са описани задачите на всеки отдел. 
Няма посочени процедури, които да описват специфичните дейности във всеки отдел, начините 
на провеждане и желаните резултати. Дейностите се провеждат съобразно общите правни 
изисквания за библиотеките и разчитат на опита на служителите с по-голям стаж. 
 
Ж. Финансова структура 
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Не е предоставена информация за финансовата структура и приходите. Общинският съвет е 
основният финансов източник, а всички услуги на библиотеката са безплатни. 
 
60 служители от три отдела са попълнили въпросник, а 22 са били интервюирани. Анализът при 
съпоставяне на отговорите във въпросниците показва: 
а) според отговорите в организацията се провеждат следните дейности: изложби, публични 
четения, конференции, представяния на книги, панаир на книгата, образователни игри и 
състезания за деца. По-малък брой служители са посочили образователни програми за 
възрастни, дейности с участието на доброволци, интернет блог и форум, мобилна библиотека; 
б) мнозинството служители смятат, че дейностите на библиотеката са подходящи за всички 
възрастови групи, започвайки от 7 годишните, а също за всички социални групи. Голям е броят на 
служители, които посочват, че дейностите са разработени така, че хора в неравностойно 
положение също могат да ползват услугите; 
в) интересите и очакванията на потребителите се оценяват без разработена формална система 
за оценяване; 
г) повечето служители оценяват вътрешната информационна система като “добра” или “много 
добра”. Служителите в административния отдел и в отдела за връзки с обществеността са в най-
голяма степен удовлетворени от качеството на потока от информация; 
д) източници на информация за потребностите и очакванията на потребителите са: дискусиите с 
колеги, впечатленията от реакциите на клиентите, медиите и информацията, идваща от 
ръководството и методическия отдел. По-рядко като канал за комуникация се използват 
вътрешните срещи и интернет базираните инструменти и канали; 
е) мнозинството служители посочват, че са запознати с годишния план на дейностите на 
органзиацията. Разработването на нови дейности е резултат от смесен подход: отгоре-надолу и 
отдолу-нагоре. Някои предложения се дават от ръководителя, други от служителите. 
ж) служители смятат, че са способни да работят с различни групи потребители. Много малко от 
тях са преминавали през обучение през последните три  години, но това може да се обясни с 
факта, че са млади хора и са назначени сравнително скоро. 
 
Заключения: 

• по време на проучването организацията беше изправена пред няколко 
предизвикателства: директорът беше новоназначен, библиотеката току-що беше 
започнала да използва нова сграда едновременно със старата; 

• библиотеката е все още твърде тясно свързана с дейностите за деца, въпреки 
тенденциите за разнообразяване на предлаганите услуги; 

• ясно се наблюдават три групи мнения: едната група иска нови дейности, втората 
група е безразлична, а третата по-скоро не желае промени; 

 
Организацията е добър пример за: ръководство, в което има желание за осъществяване на 
организационна промяна по-посока по-добро адаптиране към съвременните условия, 
включително чрез предлагане на повече образователни услуги за възрастни. От друга страна, 
тази визия на ръководството не е добре комуникирана със служителите и не добре приета. 
Очевидно, липсва ясен план за бъдещото развитие на организацията или той е недостатъчно 
ясен на служителите. 
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Конкретен случай 7 – регионален музей в Румъния 
 
1. Организационни характеристики 
регионален музей с национално значение, под финансов и административен контрол на 
Общинския съвет. 
Годишен бюджет:  2,225,000 евро през 2007 год. 
Брой на служителите: 215 служители, 25 от които ръководители 
 
2. История 
В самото начало музеят бива създаден като клон на частна организация. Като самостоятелна 
организация се обособява през 1905 год. Между 1950 и 1990 год. музеят е обединен с друга 
институция. След 1990 год. отново има самостоятелен статут.  
 
3. Структура 
A. Организационна структура 
Вертикална структура: на ръководно ниво има административен съвет, който се състои от 
директора на музея, двама представители на общинския съвет и един секретар. Освен директор 
има и изпълнителен директор, още трима ръководители и един главен счетоводител. Освен тези 
ръководители има още 20 ръководители на по-ниско ниво в йерархията. В организацията има 
следните отдели: 4 тясно музейни, 4 с подкрепящи функции (счетоводство, юридически отдел, 
извършващ одит и административен), 4 специализирани (филмово студио, информационен 
център, маркетинг отдел, защита на регионалното културно наследство). Всеки отдел се състои 
от подотдели. 
Хоризонтална структура: отделите и подотделите нямат формална връзка помежду си. 
 
Б. Длъжностна характеристика 
По време на проучването не бяха предоставени длъжностни характеристики, въпреки 
твърденията, че такива има. 
 
В. Пространствено разположение на служителите 
Служителите са разпределени в 7 сгради, 3 от сградите са на 15 км от основната сграда, която е 
извън града. 
 
Г. Структура на служителите 
В четирите тясно музейни подотдела разпределението на служителите е 50:18:8:8. В 
подотделите с подкрепящи функции има 35 души в администрацията, 10 във финансите, 2 в 
човешките ресурси и юридическите въпроси, 1 се занимава с одит. В специализираните 
подотдели разпределението е както следва: 11 в маркетинг, 15 – филмовото студио, 9 – 
информация и документация, 42 – съхранение и реставриране. 
 
Д. Система за подбор и назначаване на служители 
Няма политика по отношение на човешките ресурси или мотивирането на служителите. 
 
Е. Вътрешни правила и правилници 
Само в два документа се казва как е структурирана организацията и какви са функциите й: 
правилник за организацията в музея и правилник за поведението на служителите. Институцията 
ръководи своята работа съгласно нормативната уредна в сферата на музейното дело. 
 
Ж. Финансова структура 
Финансови източници са: Общинският съвет, Министерство на културата, национален културен 
фонд, собствени приходи. 
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Вътрешното проучване е проведено чрез въпросници и интервюта. 123 служители в музея 
попълниха въпросник. Интервюта бяха проведени с 29 души от различни отдели. Резултатите 
показват: 
а) организират се изложби, фестивали и панаири. От най-малко значение изглежда са 
образователните програми за възрастни, а също дейности, базирани в интернет; 
б) мнозинството служители смятат, че дейностите са подходящи за всички възрастови и 
социални групи; 
в) очакванията и интересите на потребителите се идентифицират без формална система за 
оценяване; 
г) няма система за вътрешна комуникация между служителите в музея. Отговорите се 
разминават, но преобладават отговорите, според които информация се получава най-често 
директно от ръководителя или от други колеги; 
д) източници на информация за очакванията и потребностите на потребителите са: 
обсъжданията с колеги, в които се обменят мнения и впечатления по отношение включително 
реакциите на посетителите на музея, а също от книгата за посетители, от медиите; 
е) мнозинството от отговорилите във въпросниците твърдят, че познават годишния план на 
организацията; в интервютата обаче преобладават изказванията, че в по-голяма степен се 
познават дейностите в собствения отдел’ 
ж) като цяло служителите не се възприемат като подготвени да работят с всички групи 
посетители; част от тях не са преминавали през обучение за провеждане на образователни 
дейности, а друга част не проявяват интерес, доколкото ежедневните им дейности не включват 
директно взаимодействие с посетителите. 
 
Заключения: 

• организацията е силно централизирана; директорът й е фокусът на всички 
дейности; 

• музеят изглежда като редуциран до два отдела: тясно музейния и маркетинг 
отдела; 

• организацията е успешна: всяка година се регистрират увеличаващ се брой 
дейности и приходи; 

• организацията е неформална, разчита на традицията, а не на иновацията и 
работи почти изцяло без система от вътрешни правила. 

 
Организацията може да бъде чудесен пример за управление, основано на резултатите (фокусът 
е върху добрите резултати от всяка ежедневна дейност). От друга страна визията на директора 
за развитието на музея не е добре позната на служителите, последните се водят от 
убеждението, че директорът знае по-добре. 
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Кон кретен случай 8 – градска библиотека в Турция 
Градска обществена библиотека под контрола на Директората за култура и туризъм 
 
1. Организационни характеристики 
Годишен бюджет: за 2006 около 250,000 евро, за 2007 - 
около 300,000 евро 
Брой на служителите: 22 
 
2. История 
библиотеката е основана през 1775 год.  и за двата века съществуване е претърпяла 
множеството промени по отношение на сграден фонд, а също по отношение на контролиращите 
я звена. В настоящата сграда библиотеката се помещава от 1973 год. Всички финансови 
потребности на библиотеката се удовлетворяват на ниво централно управление. Местните 
власти подпомагат библиотеката финансово в обогатяване на книго-фонда и за други дейности. 
В библиотеката има отдел за работа с деца, заемна за книги, зала за научни събития, зала за 
културни събития, а също отдел за хора със зрителни увреждания, където се отдават книги на 
брайл, а също аудио книги. Книгите закупени след 1998 год. са достъпни в интернет каталога. 
Библиотеката има четири филиала, разпръснати в целия град. Организацията, заедно с още 44 
по-малки библиотеки, предоставя услуги на 4 милионно население. 
 
3. Структура 
A. Организационна структура 
Вертикална структура: организационната структура е подобна на тази в другите библиотеки. 
Всички обществени библиотеки са под контрола на Генерален директорат на библиотеките и 
печата, част от Министерство на културата и туризма. Непосредствен контрол на местно 
равнище осъществява директоратът по култура и туризъм. Има един ръководител и двама 
заместник-ръководители. Отделите са както следва: отделът по информационни технологии, 
отделът по счетоводство и стоково счетоводство, помощните услуги и отделът за работа с хора 
със зрителни увреждания са подчинени на заместник-ръководителя по финансови и 
административни дела; детският отдел, мобилната библиотека, отделът на възрастни читатели, 
отделът за периодика са подчинени на заместник-директора по техническите въпроси и 
културните дейности; в негова сфера на работа са и филиалите на библиотеката;  
Хоризонтална структура: няма формална връзка между отделите; 
Сфери на дейност: заемане на книги, изложби, мобилна библиотека, публични четения и лекции, 
информационни услуги, издаване на книги, конференции и обучителни програми; 
 
Б. Длъжностна характеристика 
Има длъжностни характеристики, които обаче не са разработени за конкретния служител, а за 
конкретна позиция; 
 
В. Пространствено разположение на служителите 
Има повече от една сграда, но отделите не са разкъсани, а всеки се помещава в една сграда 
само; 
 
Г. Структура на служителите 
От 22 служители 3-ма са на ръководни длъжности, 2-ма секретари, читалня -1, заемна – 2, детски 
отдел – 2, мобилна библиотека – 1, услуги за хора със зрителни увреждания – 3, счетоводител – 
1, стоков счетоводител – 2; 4 чиновници, интернет секция – 1; 
 
Д. Система за подбор и назначаване на служители 
Служителите се избират на централно ниво, няма местна система за подбор на служители; 
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Е. Вътрешни правила и правилници 
Някои от правилата, с които служителите трябва да се съобразяват са описани в закона за 
обществените библиотеки, образователния закон, а също в други нормативни документи като 
“Културни дейности в библиотеките”. Има вътрешни документи, предписващи определени 
правила за отделите; 
 
Ж. Финансова структура 
Източници са националния бюджет, а също така и местния бюджет; 
 
Вътрешното проучване беше проведено чрез въпросници и интервюта. Анализът посочва: 
a) служителите знаят добре, че в библиотеката се провеждат изложби и се предоставят услуги 
като мобилна библиотека. Сравнително малко служители знаят обаче, че в библиотеката се 
предоставя сертифицирано обучение. Възможните обяснения за подобно разминаване са: на 
сертифицираните обучения не се гледа като на типично библиотечна дейност; или, служителите 
ценят високо обучителните програми, предназначени за тях и може би пренебрегват тези, 
насочени към потребителите; 
б) служителите идентифицират три групи потребители: 7-14 годишните, 18-26 годишните, 27-60 
годишните; 
в) мнозинството от отговорилите твърдят, че имат добро познание за интересите и очакванията 
на потребителите. Това познание е придобито чрез наблюдения и обществени реакции. Като 
цяло библиотеките трябва да следват на първо място политиката предписана от министерството, 
а не толкова непосредствените изисквания на потребителите; 
г) потокът на информация в организацията тече по формалния модел отгоре-надолу. 
Служителите биват уведомявани чрез вътрешни разпоредби и срещи на колектива. 
Информацията за мненията и впечатленията за потребителите се разпространява неформално в 
дискусии с колеги. 
д) източник на информация за потребностите и очакванията на потребителите са “реакциите на 
посетителите”. Друг източник са наблюденията на служителите. Събраната информация се 
споделя с колектива в неформални дискусии. Доколкото организацията не посреща 
непосредствения интерес на своите потребители, а се съобразява с предписаната политика, то е 
твърде възможно интересът към познаване очакванията на потребителите да бъде твърде нисък; 
е) по-голямата част от служителите знаят за съществуването на годишен план на дейностите, но 
не го познават в подробности, а само като документ, спуснат отгоре; 
ж) служителите проявяват интерес да участват в обучителни програми, а също техните 
ръководители. Обучителни програми се предлагат както на библиотекари от други библиотеки, 
така и на други служители от други сфери. тези обучения могат да бъдат посещавани и от 
библиотекарите, работещи в тази библиотека.  
 
Заключения: 

• наблюдава се разминаване между отговорите дадени във въпросниците и тези в 
интервютата; 

• организацията е строго свързана със своята мисия като обществена библиотека. 
Връзката с потребителите е именно резултат от мисията и онова, което я характеризира; 

• организацията има висока степен на формализиране, както на вътрешно, така и на 
външно ниво, поради системата с обществените библиотеки в Турция; 

 
Бъдещото развитие на организацията е част от решение, вземано на централно ниво, което има 
своите ограничения, но и предимства. Образованието за възрастни не представлява приоритет, 
но трябва да се спомене, че се предлагат обучителни програми включително на основата на 
невролингвистиното програмиране.  
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Конкретен случай 9 - Регионален музей в България 
 
1. Организационни характеристики 
Публична организация под методическото ръководство на Министерство на културата и под 
финансовото и административно ръководство на общината. 
Годишен бюджет: няма информация 
Брой на служителите: няма информация 
 
2. История 
Музеят е основан между 1980 и 1983 год. Помещава се в сградата на бившо религиозно 
ислямско училище.  
 
3. Структура 
A. Организационна структура 
Вертикална структура: Има отдели посветени на всеки етап от историческото развитие – антична  
и средновековна археология, периодът XV – XIX век, нова и съвременна история на България; 
освен това има отдел “Етнография”, а също отдел посветен на нумизматиката. Към музея 
функционира изложбена зала; 
Хоризонтална структура: не е предоставена информация 
 
Б. Длъжностна характеристика 
Няма информация 
 
В. Пространствено разположение на служителите 
Няма информация 
 
Г. Структура на служителите 
Няма информация 
 
Д. Система за подбор и назначаване на служители 
Няма информация 
 
Е. Вътрешни правила и правилници 
Няма информация 
 
Ж. Финансова структура 
Като единствен източник е посочен бюджетът от общината. 
 
Резултатите от анализа показва: 
а) основни дейности са беседите и възстановка на традиционни чествания във фолклорния 
календар, организиране на картинни изложби, конференции, кръгли маси и семинари; 
б) за интересите и очакванията на потребителите се съди по собствени наблюдения; 
в)  служителите твърдят, че не са информирани за годишния план на дейностите, но знаят, че 
образователните дейности се реализират на основата на годишен план; 
г) служителите смята, че могат да работят с различни групи потребители, а основен начин на 
учене е самоподготовката и участието в семинари. 
 
Заключения: 

• организацията е една от най-непрозрачните по време на проучването и може да се 
използва като пример за недостатъчно добър контакт с обществеността. 
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Конкретен случай 10 – Общински културен център в Литва 
 
1. Организационни характеристики 
Публична организация подчинена на регионалната администрация. 
Годишен бюджет: за година 2008 около 485,000 евро. 
Брой на служителите: 63 
 
2. История 
Организацията е основана през 1976 год. 
 
3. Структура 
A. Организационна структура 
Вертикална структура: Централно разположена сграда и 16 подразделения в малки населени 
места в региона. 63 са всички служители, включително тези в в подразделенията.  
Хоризонтална структура: организацията не е разделена на отдели. 
 
Б. Длъжностна характеристика 
Няма информация 
 
В. Пространствено разположение на служителите 
Служителите са разпределени в различни населени места. 
 
Г. Структура на служителите 
Служителите в организацията са разделени на две категории: полагащи квалифициран (в 
сферата на културата) и неквалифициран (обща поддръжка: почистване, ремонт и др.) труд. 
 
Д. Система за подбор и назначаване на служители 
Няма информация 
 
Е. Вътрешни правила и правилници 
Няма информация 
 
Ж. Финансова структура 
Основни източници са държавните фондове, специална държавна програма, приходи от външни 
спонсори. Няма информация какъв дял заема всеки един от тези източници. 
 
Анализът показа следните резултати: 
а) служителите демонстрират познаване на дейностите на организацията. Разпознават се най-
вече дейностите като концерти, отбелязване на годишнини и др. Точно на тези дейности се гледа 
като на имащи образователна стойност. Дейностите за възрастни са по-слабо представени от 
дейностите за деца, но разнообразни: хор, местен театър, арт терапия, семинари за творческа 
импровизация; 
б) служителите твърдят, че имат познания за целевите групи като най-добре познават групата на 
7-14 годишните. Повечето служители заявяват, че дейностите са подходящи за всяка възрастова 
група и не се прави специална разлика между младежката и възрастната публика. Въпреки това, 
повечето от дейностите са насочени към младите потребители; 
в) мнозинството служители твърдят, че познават интересите и очакванията на клиентите си, като 
основен източник на информация са наблюденията, дискусиите с колегите, реакциите на 
посетителите. Вътрешният поток на информация е основно неформален, доколкото няма 
официално изискване за събиране и предоставяне на данни за интересите и очакванията на 
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потребителите. Въпреки това служителите заявяват, че от тях се изисква да свеждат такава 
информация до вниманието на ръководителя; 
г) потокът на информация в организацията е отгоре-надолу, ръководителят поисква/предоставя 
информация на служителите си. Комуникацията е основно вербална. Вътрешните срещи на 
колектива също са посочени като метод на комуникация; 
д) няма формална система за оценка на очакванията и потребностите на потребителите.  
е) почти целият състав служители в организацията са преминали през обучения през последните 
три години, най-вече в семинари и уъркшопове. 
 
Заключения: 

• по време на проучването служителите не се чувстваха много комфортно с дейностите по 
събиране на информация за организационната система и поведение; 

• трудно е да се каже на каква основа се разработват дейностите в организацията, 
доколкото липсва структурирана информационна система или ясна система за действие. 
Служителите разработват собствена стратегия за реализиране на образователни 
програми и дейности. Няма единна стратегия по отношение на образователните 
програми за възрастни; 

• управленският подход е фокусиран върху стимулиране на служителите да развиват 
своите професионални умения и осигуряване на подходящи условия на труд по 
отношение на физическото пространство, техниката и материалите.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1:  
ВЪПРОСНИК ЗА СЛУЖИТЕЛИ В 

КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОТГОВАРЯЩИ 
ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНИЦИАТИВИ 
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Информация за респондента: 
A. Име на организацията:......................................................... 
B. Тип организация: 

 държавна  
 частна 

C. За държавна организация: 
 национална  
 регионална 
 местна 

D. Пол  
 Мъж 
 Жена 

E. Възраст ……………………………………….………………….. 
F. Длъжност: …………….……… 
G. Опит с образователни програми (в брой години):…………………………………………. 
H. Адрес: …………………….……………………………………. 

E-mail: ………........................................................................ 
 

1. Вашата организация разработва ли/предлага ли образователни дейности? 
 Да 
 Не, но проявява интерес към разработването на образователни програми 
 Не 

 
Ако „Не, но проявява интерес към разработването на образователни програми”, преминете към въпрос 11 
 
Ако „Да”, моля, преминете към следващия въпрос: 

 
2. Образователните дейности се развиват като: (моля, изберете само един отговор, който в най-голяма степен 

отговаря на ситуацията във вашата организация) 
 Годишен план 
 План обхващащ повече от една година напред  
 Местна традиция 
 Друго. Моля, посочете.................. 

 
3. С каква честота се провеждат образователните дейности според плана на организацията?(Можете да отбележите 

повече от един отговор) 
 

 Постоянно  
 Всяка седмица 
 Всеки месец 
 Веднъж на тримесечие 
 Във връзка с определи събития  
 Друго. Моля, посочете........................ 
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4. За какви категории целеви групи са предназначени разработените образователни програми?  
 A. 

 Деца под 6 години 
 Деца на възраст 7-14 години 
 18-26 годишни 
 27-60 годищни 
 За лица над 60 години 

B. 
 Ученици в гимназии, студенти 
 Служители 
 Безработни  
 Пенсионери 
 Излежващи присъда 
 Хора с ментални/физически увреждания 
 Хора в неравностойно икономическо и социално положение  

C. 
 Подходящи са за всички възрасти 
 Друго. Моля, посочете.......... 

 
5. Какъв тип образователни програми осъществявате? 

 Кръгли маси 
 Конференции 
 Семинари 
 Работилници 
 Образователни демонстрации (традиционни занаяти, рисуване и т.н) 
 Образователни игри 
 Ролеви игри и театър 
 Сертифицирани курсове 
 Информационни услуги 
 Интернет форуми 
 Блогове 
 Дейности за доброволци 
 Други. Моля, посочете.......... 

 
6. Какви типове образователни подходи използвате? 

 Дискусии 
 Игри 
 Демонстрации 
 Ролеви игри 
 Упражняване 
 Лекционна форма 
 Работилници 
 Друго. Моля, посочете ..................  
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7. Какъв помощни средства използвате в образователните програми? 

 Компютър 
 Образователен софтуер  
 Проектор  
 Флипчарт 
 Флипчарт хартия 
 Хартия 
 Материали за практически занимания (напр. четки, бои и т.н) 
 Други. Моля, посочете ................ . 

 
8. Къде провеждате дейности по образователните програми? (Можете да изберете повече от един отговор) 
  На открито 

 На закрито 
 В помещенията на институцията 
 Друго. Моля, посочете......................... . 

 
9. Когато разработвате образователна програма, вземате предвид: (Моля, оценете от 1 до 6 всеки един от изброените 

фактори като 1 използвате за факторите с най-малко значение, а 6 – с най-голямо значение)   
 Удобното за целевата група време 
 Финансовите ресурси   
 Осигуряване мотивацията на участниците 
 Работните методи да бъдат адаптирани към потребностите на целевата група 
 Наличното оборудване 
 Мястото 

 
10. За Вашето лично професионално развитие в областта на образователните инициативи (Можете да посочите повече 

от един отговор): 
 Вие участвате в обучения/курсове 
 Вие участвате в национални/международни семинари/конференции  
 Вие се допитвате до специализирани публикации 
 Вие споделяте и се учите от опита на Вашите колеги  
 Друго. Моля, посочете...................... 

 
11. Смятате ли, че образователните програми биха разнообразили посетителите и биха привлекли по-голяма 

аудитория, ако се ориентират към целева/и група/и, и различни от тези, с които работите в момента?  
 Да 
 Не 
 Коментари……………………………………………………………………………………… 

 
12. С какъв тип посетители бихте искали да работите в бъдеще? (Можете да изберете повече от един отговор) 

A. 
 Деца под 6 години 
 Деца на възраст 7-14 години 
 18-26 годишни 
 27-60 годишни 
 Лица над 60 години 

B. 
 Ученици в гимназии, студенти 
 Служители 
 Безработни  
 Пенсионери 
 Излежаващи присъда 
 Хора с ментални/физически увреждания 
 Хора в неравностойно икономическо и социално положение  

C. 
 С лица от всички възрасти 
 Друго. Моля, посочете.......... 
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13. Според Вашия опит с образователни дейности ориентирани към възрастни, възрастните учат по-лесно, ако 
използваме подходи, в които (Можете да изберете повече от един отговор): 

 Предлагаме информация по темата като спазваме ред от по-простото към по-сложното 
 Казваме им какво да научат 
 Насърчаваме ги да се стремят да откриат сами отговорите 
 Предоставяме им правилния отговор на въпроса  
 Споделяме с тях повече алтернативни гледни точки 
 Приканваме ги да използват своя жизнен опит, когатотърсят обяснения 
 Предоставяме им възможност да експериментират, да изпробват 
 Оставяме ги сами да търсят разрешението на проблем 
 Предоставяме им информация ориентирана към решаване на обучителни задачи  
 Вземаме предвид пола, възрастта, религията, етническия произход, социалния статус, образованието и 

обучението, което имат  
 Друго (Моля, избройте)  

 
14. Според Вас, би било много полезно, ако Вие и Вашите колеги преминете обучение по: (Моля, оценете от 1 до 6 

всеки един от изброените фактори като 1 използвате за факторите с най-малко значение, а 6 – с най-голямо 
значение)   

  Начини и методи за разработване на образователна програма  
 Методи за активно учене 
 Общуване и работа с посетители над 18 години 
 Изследване на образователните потребности на възрастните 
 Популяризиране на образователни програми 

 
15. Според Вас, подобно обучение би трябвало да се проведе под формата на (Моля, посочете само един отговор): 

 Лекции, семинари 
 Самостоятелно учене (Eлектронно обучение или друг тип подпомагано обучение) 
 Лекции и самостоятелно учене 
 Неформално обучение и оценка на придобитите компетенции 
 Тюторство/ менторство/ трениране 

 
 

16. Колко дълъг би трябвало да бъде подобен курс, според Вас? (Моля, посочете само един отговор) 
  1 ден  
  2 дена 
 3 дена 
 5 дена 
 10 дена 
 Друго. Моля, посочете............. 

 
 

Благодарим Ви за отделеното време! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2:  
ВЪПРОСНИК ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ В 

КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Информация за респондента: 
A. Име на организацията:......................................................... 
B. Тип организация: 

 държавна  
 частна 

C. За държавна организация: 
 национална  
 регионална 
 местна 

D. Пол  
 Мъж 
 Жена 

E. Възраст ……………………………………….………………….. 
F. Длъжност: …………….……… 
G. Опит с образователни програми (в брой години):…………………………………………. 
H. Адрес: …………………….……………………………………. 

E-mail: ………........................................................................ 
 

1. Вашата организация разработва ли/предлага ли образователни дейности? 
 Да 
 Не, но проявява интерес към разработването на образователни програми 
 Не 

 
Ако „Не, но проявява интерес към разработването на образователни програми”, преминете към въпрос 11 
 
Ако „Да”, моля, преминете към следващия въпрос: 
 
2. Какъв тип образователни програми осъществявате? (Можете да посочите повече от един отговор) 

 Кръгли маси 
 Конференции 
 Семинари 
 Работилници 
 Образователни демонстрации (традиционни занаяти, рисуване и т.н) 
 Образователни игри 
 Ролеви игри и театър 
 Сертифицирани курсове 
 Информационни услуги 
 Интернет форуми 
 Блогове 
 Дейности за доброволци 
 Други. Моля, посочете.......... 

 
3. Образователните програми са: (моля, изберете само един отговор, който в най-голяма степен отговаря на 

ситуацията във вашата организация) 
 Задължение по закон 
 Част от инициатива проект финансиран от трета страна  
 Резултат от заявка на посетителите 
 Инициатива на Вашата организация 
 Друго. Моля, посочете…………… 

 
4. Образователните дейности се развиват като: (моля, изберете само един отговор, който в най-голяма степен 

отговаря на ситуацията във вашата организация) 
 Годишен план 
 План обхващащ повече от една година напред  
 Местна традиция 
 Друго. Моля, посочете……………… 
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5. С каква честота се провеждат образователните дейности според плана на организацията?(Можете да отбележите 
повече от един отговор) 

 Постоянно  
 Всяка седмица 
 Всеки месец 
 Веднъж на тримесачие 
 Във връзка с определи събития  
 Друго. Моля, посочете…………….. 

 
6. За какви категории целеви групи са предназначени разработените образователни програми?  
 A. 

 Деца под 6 години 
 Деца на възраст 7-14 години 
 18-26 годишни 
 27-60 годищни 
 За лица над 60 години 

B. 
 Ученици в гимназии, студенти 
 Служители 
 Безработни  
 Пенсионери 
 Излежаващи присъда 
 Хора с ментални/физически увреждания 
 Хора в неравностойно икономическо и социално положение  

C. 
 Подходящи са за всички възрасти 
 Друго. Моля, посочете.......... 

 
7. За разработването на образователни програми в организацията, която ръководите: (моля, изберете само един 

отговор, който в най-голяма степен отговаря на ситуацията във вашата организация) 
 Има отдел занимаващ се специално и само с това 
 Различни отдели отговарят за образователните инициативи 
 Има поне един служител със задължението да разработва образователни програми 
 В нашата организация работим с образователни програми разработени от други организации 

 
8. Колко Ваши служители имат в длъжностната си характеристика разработването и прилагането на образователни 

програми (моля, изберете само един отговор, който в най-голяма степен отговаря на ситуацията във вашата 
организация) 

 1 
 2 
 3 или повече. Моля, посочете………….. 
 Николко 

 
9. Хората, които разработват и прилагат образователни програми в институцията, която ръководите, са: (моля, 

изберете само един отговор, който в най-голяма степен отговаря на ситуацията във вашата организация) 
 Служители в организацията 
 Не са постоянни служители в организацията, работят само по конкретни задачи 
 Доброволци   

 
10. Хората, които разработват образователни програми в организацията, която ръководите, имат опит в сферата на 

образованието: (преминали са обучение по теми от педагогиката и/или образованието за възрастни): (моля, 
изберете само един отговор, който в най-голяма степен отговаря на ситуацията във вашата организация) 

 Да 
 Не 
 Не съм запознат 

 
11. Смятате ли, че за да бъдат образователните програми по-добри, в институцията, която ръководите:  

 би трябвало да има спциализиран в образователните програми отдел 
 би трябвало повече отдели да споделят отговорността за тези програми и да работят съвместно 
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12. Смятате ли, че за да бъдат образователните програми по-добри, е необходимо служителите да преминат през 
обучение по педагогика и/или образование за възрастни: 

 Да 
 Не 

 
13. Смятате ли, че образователните програми биха разнообразили посетителите и биха привлекли по-голяма 

аудитория, ако се ориентират към целева/и група/и от тези, с които работите в момента?  
 Да 
 Не 

 
14. С какъв тип посетители бихте искали да работите в бъдеще? (Можете да изберете повече от един отговор) 

A. 
 Деца под 6 години 
 Деца на възраст 7-14 години 
 18-26 годишни 
 27-60 годишни 
 Лица над 60 години 

 
B. 

 Ученици в гимназии, студенти 
 Служители 
 Безработни  
 Пенсионери 
 Излежаващи присъда 
 Хора с ментални/физически увреждания 
 Хора в неравностойно икономическо и социално положение  

 
C. 

 С лица от всички възрасти 
 Друго. Моля, посочете.......... 

 
15. Чрез инициативите и програмите институцията, която ръководите се стреми да: (моля, изберете само един отговор, 

който в най-голяма степен отговаря на ситуацията във вашата организация) 
 предложи на своите посетители правилна и цялостна перспектива към културното наследство 
 предложи на своите посетители различни алтернативни перспективи и интерпретации върху обекти и 

информация с културна значение  
 

16. Смятате ли, че възрастните се интересуват в по-голяма степен от: (Можете да посочите повече от един отговор) 
 Точността и количеството информация, което им се предоставя 
 Възможността да правят собствени тълкувания на информацията 
 Възможността да им бъдат представени повече от една гледни точки към конкретна информация  
 Приносът от техния собствен опит към предоставената информация 
 Поднасянето на информацията да се осъществява от мултидисциплинарна перспектива 

 
17. Вашите служители имат нужда да развиват компетенциите си в областта на: (Можете да изберете повече от един 

отговор)  
  Разработване на образователни програми за възрастни  

 Активно учене 
 Общуване и работа с посетители над 18 години 
 Изследване на образователните потребности на възрастните 
 Друго. Моля, посочете…………. 

 
18. Бихте проявили интерес към обучителни програми в сферата на: (Можете да изберете повече от един отговор) 

 Управление на промяната 
 Културен маркетинг  
 Образователни програми и възпитаване на потребители на услугите, които предлагате  
 Лидерство 
 Управление на човешките ресурси  
 Друго. Моля, посочете……………… 
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19. Според Вас, подобно обучение би трябвало да се проведе под формата на (Моля, посочете само един отговор): 
 Лекции, семинари 
 Самостоятелно учене (Eлектронно обучение или друг тип подпомагано обучение) 
 Лекции и самостоятелно учене 
 Неформално обучение и оценка на придобитите компетенции 
 Тюторство/ менторство/ трениране 

 
20. Колко дълъг би трябвало да бъде подобен курс, според Вас? (Моля, посочете само един отговор) 

 1 ден  
  2 дни 
  3 дни 
 5 дни 
 10 дни 
 Друго. Моля, посочете……… 

 
 
 
 

Благдарим Ви за отделеното време! 
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