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Уводни думи

България не престава да ни изненадва с неповторимото си културно наследство. Накъдето и да тръгнем се натъкваме на следите от една богата и завладяваща история. Безмълвни и впечатляващи свидетелства за присъствието на значими
култури и цивилизации. Огромно богатство от артефакти и разкопки, с интересни
нови находки и до днешни дни. С всичко това България има значителен принос към
културното богатство и разнообразие на Европа и на света.
Да се опази и съхрани това културно наследство е дълг. От уважение към миналото и — което е дори по-важно — за да се обогати бъдещето на децата ни. Това не
е лесна задача. Тя изисква посвещаване, постоянство и твърда вяра, че следващите
поколения ще могат да се наслаждават на културното наследство на България и да
се учат от него.
България пое своята отговорност за опазването на културното си наследство
за идните поколения. Така, както осъществи впечатляващи реформи във всички
сфери на политическия, икономическия и обществения живот. Кралство Нидерландия подкрепяше България в тези области по различни начини в течение на много
години с убеждението, че приятелите и партньорите си оказват помощ, когато тя е
необходима.
Изпълнен съм с гордост, че успяхме да протегнем ръка за помощ по отношение
на мерките за опазване на движимото културно наследство на България. Книгата,
която държите в ръцете си, е част от този холандски проект по Програма “Матра”.
Тя съдържа статии, посветени на широк кръг от проблеми на културното наследство
и може да допринесе за разширяването на концептуалната рамка в тази област. Тя
е ценно четиво за всички, които работят по проблемите на културното наследство.
Препоръчвам я и на онези, които по-общо се вълнуват от стойностите и уроците на
нашата история.

Вилем ван Ее
Посланик на Кралство Нидерландия в България
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Foreword

Bulgaria does not stop to amaze you with its unique cultural heritage. Wherever
you go, you find traces of a rich and fascinating history. Silent and impressive evidence
of important cultures and civilizations. A vast wealth of artifacts and excavations, with
interesting new finds right up to the present day. With this, Bulgaria adds considerably
to the cultural richness and diversity of Europe – and the world.
Protecting and preserving this cultural heritage is an obligation. Out of respect for
the past and – what is even more important – to enrich our children’s future. This is not an
easy task. It requires dedication, perseverence and a firm belief that future generations
should be able to enjoy and learn from the cultural heritage Bulgaria possesses.
Bulgaria has taken up its responsibility in safeguarding its cultural heritage for
generations to come. Just as it has brought about impressive reforms in all aspects of
its political, economic and social life. In all these areas the Netherlands has supported
Bulgaria in different forms for many years, in the conviction that friends and partners
should help each other when there is a need for it.
It fills me with pride that we have also been able to lend a helping hand in the
management of movable cultural heritage in Bulgaria. The book that lies before you
is part of this Dutch ‘Matra’ project. It contains articles on a wide variety of cultural
heritage issues and may help you further develop your conceptual framework in this field.
It is valuable reading for all those involved in cultural heritage issues. I also recommend
it to those readers more generally interested in the values and lessons of our history.

Willem van Ee
Ambassador of the Kingdom of the Netherlands to Bulgaria
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ВЪВЕДЕНИЕ

От края на 2005 г. до пролетта на 2008 г. холандски екип от консултанти,
включващ и експерти от Холандския държавен инспекторат за културно наследство
и Холандските митници, работи с цел повишаване на интереса към прилагането на
европейски подходи относно движимото културно наследство в България. Екипът
действаше в отговор на покана от страна на българското Министерство на културата
и в тясно сътрудничество със служителите на това министерство и на националната
Агенция Митници, както и с други държавни органи, с представители на НПО и други
организации. Проектът “Културно наследство България — ЕС” е част от холандската
програма “Матра” за подкрепа на социалната трансформация в присъединяващите
се към ЕС страни.
По поръчка на Министерството на външните работи на Нидерландия, Агенцията EVD (Агенцията за международен бизнес и сътрудничество, която е отдел на
холандското Министерство на икономическите работи), базирана в Хага, изпълнява
предприсъединителните проекти по програмата “Матра”. (“Матра” е съкращение
от “Maatschappelijke Transformatie”, на холандски език: “социална трансформация”.) Тази програма има за цел да подпомага страните кандидатки и неотдавна
присъединили се към ЕС страни от Източна Европа да отговорят на критериите за
членство в ЕС, чрез проекти, занимаващи се с прилагането на общоевропейското законодателството и произтичащите от него процедури. Основната цел на програмата
се осъществява в две направления. Първо, тя се опитва да осигури съдействие на
публичния сектор за въвеждането на acquis communautaire, корпуса от общи закони и взаимни задължения на страните членки на Европейския съюз. Този корпус
съдържа законите на Общността (ЕС), актуваните наредби и общите стратегически
цели, изложени в международните Споразумения. Корпусът се развива постоянно.
В допълнение на това, чрез програмата “Матра” холандските правителствени институции се стремят да установят устойчиви взаимоотношения с подобните на тях
институции в страните бенефициентки по проектите.
С присъединяването си към ЕС България става съотговорна за защитата на
паметниците на културното наследство на всички страни членки. България ох13

ранява териториалните граници на ЕС по суша, въздух и вода. От друга страна,
отворените държавни граници в рамките на Съюза придават особена важност на
идентифицирането и контрола върху движението на защитеното национално наследство на България.
Проектът имаше за цел по-специално да подпомогне България в прилагането
на разпоредбите на Европейския съюз за експорт на културни ценности в дестинации извън ЕС, както и за възвръщането (в границите на Съюза) на културни обекти,
незаконно изнесени от територията на някоя ат страните членки. Тези разпоредби
са формулирани в Регламент 3911/92 на Съвета (ЕИО) от 9 декември 1992 г. и в
Директива 93/7 на Съвета (ЕИО) от 15 март 1993 г., както и в по-късните изменения
и допълнения на тези документи.
Тъй като съществуващите процедури и знания засега не са напълно съгласувани, чувства се необходимостта от интензивно развитие в тази област, разглеждана
като елемент на присъединяването на България към ЕС. Това положение засяга не
само спазването на правните ангажименти, но и развитието на стабилна практика
в прилагането на конкретни мерки за тяхното изпълнение. Също така, опитът на
по-старите страни членки на Съюза показва, че спазването на разпоредбите на ЕС
помага за повишаването на обществената осведоменост за важността на грижата за
културното наследство в контекста на европейското пространство. Така че, смисълът на провеждането на проекта не беше стриктно ограничен до прилагането на
общоевропейското законодателство. Той трябваше също така да допринесе за развитието на подходите и интуициите, които биха направили българските държавни
власти и други заинтересовани институции способни да функционират на европейско ниво на разбиране, както в България, така и в международен мащаб.
Решихме, че едно логично последствие от изпълнението на този проект по
програмата “Матра” би била публикацията на някои по-съществени конферентни
изложения, лекции и изводи, засилващи устойчивостта на действието на неговите
резултати. Сметнахме, че в голяма степен си заслужава да съчетаем материалите,
отразяващи самото действие по проекта с някои работи от български автори, които
по един или друг начин са били съпричастни към него. Надяваме се, че това издание ще бъде от полза на онези среди в България, които са заинтересовани занапред
да развиват управлението на културното наследство, и също — в качеството си на
надежден информационен източник за процеса на двустранно културно сътрудничество между една по-стара и една нова страна членка на Европейския съюз. Въ14

преки че проектът по програмата “Матра” бе фокусиран върху движимото културно
наследство, повечето от публикуваните тук материали се отнасят по уместен начин
и към полето на недвижимото културно наследство.
Изданието се състои от три поредици статии. В първата група статии, всичките
от български автори, са представени накратко някои виждания и равносметки относно съвременното състояние на управлението на културно наследство в България.
Тук се изяснява, от гледната точка на хора, занимаващи се в България с културно
наследство, кои са свързаните с него най-актуални проблеми и защо е необходимо
да се му отдели по-сериозно внимание. Директорът на НЦМГИИ към Министерството на културата, г-н Руси Русев, представя своите възгледи относно развитието на
управлението на наследството от гледна точка на заеманата от него позиция в Министерство на културата, отговорна за ролята на държавата в музейния сектор и в
сферата на движимото наследство като цяло. Г-ца Диана Андреева, представител
на Центъра за култура и дебат Червената къща в София, предоставя сведения за
два от публичните дебати върху управлението на културното наследство, състояли
се през 2007 г. Нейният принос към сборника предлага ценни интуиции по посока
на “горещите точки” в полето на дебат, както те са усетени от заинтересованите
страни и ангажираните с проблема граждани. В следващата статия изпълняващият
длъжността началник на държавния Инспекторат по опазване на движимите паметници на културата, г-н Борислав Павлов, анализира един от най-неотложните за
разрешаване проблеми, отчитайки състоянието на навлизане на произведения на
изкуството в незаконния пазар на културни ценности и последвалото развитие на
легалния пазар на тези стоки. Тази секция приключва със статията на Юлия МиневаМилчева и Любомир Милчев, представители на сдружение “Българско национално
наследство — Фердинандеум”, предлагаща анализ, в светлината на модерните европейски критерии и практики, на съвременния ангажимент към културното наследство в България, като същевременно проследява произхода му в различни периоди
на българската история. Работата ясно демонстрира стоящата днес пред властите
и обществото неотложна необходимост да съсредоточат по-сериозно вниманието
си върху опазването на урбанистичното наследство, за да избегнат по-нататъшни
посегателства над културното качество на публичното пространство.
Втората група статии представя елементи от проекта на програмата “Матра”,
поставени в перспективата на българската действителност. Тук са очертани основните схващания, подходи и опит, които членовете на холандския екип представиха
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и обсъждаха с българските си партньори в хода на изпълнението на проекта. Тези
материали биха могли успешно да допринесат за текущата в България дискусия.
В първата статия ръководителят на проекта, Ренгер Афман, представя подходите,
които бяха следвани и опитът, който бе съобразяван в рамките на проекта, както и
възгледите, подпомагали развитието на управлението на културно наследство. Понататък вторият ръководител на проекта, д-р Риймер Кнооп, представя синопсис на
европейските политики в сферата на културното наследство: примерите и успешните практики, които са особено подходящи за по-нататъшното развитие на опазването
на паметниците на културното наследство; възможните роли на инспекцията в съответното поле; и — което е дори още по-важно — една рефлексия по въпроса защо
и как някои (категории) паметници на културата се защитават и опазват, за разлика
от други. Последният кръг от въпроси е разгледан в по-голяма дълбочина в следващата му статия, възоснова на няколко примера, които биха могли да са особено
полезни за бъдещото развитие на политиките в тази област в България. В тази своя
работа д-р Кнооп също е взел предвид редица дискусии, в които ние участвахме в
България и които често бяха инициирани от нашите български събеседници.
Последната, трета група статии представлява една селекция от опити, “инструменти” и коментари, които биха могли да осигурят храна за размисъл относно
по-нататъшното развитие на практическите подходи към опазването и достъпа до
културно наследство в България. Най-новите развития в Нидерландия, засягащи
защитата на културното наследство, са разгледани от инспектора по холандско наследство г-ца Маря ван Хейсе. Освен че предлага обстоен обзор на състоянието на
съвременните дискусии върху опазването на културните ценности в Нидерландия,
статията показва, че развитието на добро управление в тази област е история, която
се случва сега. В своята втора статия г-ца Ван Хейсе обсъжда по-детайлно някои
етични проблеми, възникващи във връзка с междудържавното движение на културните паметници. Значението на тази тема тепърва ще се засилва с нарастването на
обмена и отварянето на България за отношения с други държави, били те членки,
или не, на Европейския съюз. По-нататък в сборника е разгледана една специфична
област на наследството, която заслужава специално внимание във връзка с аспектите на собствеността и грижата за опазването му: църковното изкуство. Директорът
на Фондацията за църковни художествени имущества в Нидерландия, г-н Март ван
дер Стере, прави кратък обзор по въпроса как религиозните институции могат да
бъдат подкрепяни в предприемането на грижа за опазването на църковното наслед16

ство. И накрая, още веднъж законодателните практики са преосмислени от проф.
Норман Палмър, чиято статия дискутира законовите възможности за възвръщане на
културни паметници, когато се установи, че те са били откраднати, или липсващи
в страната, която е техен законен собственик, и са се появявили в чужда държава.
Той сравнява публичните процедури, международните конвенции и специалната Директива на ЕС за връщането на незаконно изнесени културни ценности. Оказва се,
че възстановяването на собствеността върху паметник на културата на първичния
му собственик обичайно не става лесно. В заключение се изтъква, че е необходимо
допълнително развитие на международните юридически правила и практики.
Както ще стане ясно от този резюмиран обзор на съдържанието му, настоящият сборник не възнамерява да представи цялостен и завършен поглед върху областта, на която е посветен. В хода на проекта се появиха и други разнообразни елементи на дискусия, които обаче бяха само най-повърхностно обсъждани; затова
в тази публикация те не са засегнати изобщо. Някои примери за такива въпроси:
значението на културния туризъм; връзката между наследството и съвременните
културни и художествени практики; методите за регистрация на културно наследство; дигиталната архивация като средство за регистрация и достъп; способите
за реализиране на публично-частни партньорства; проблемът за финансирането.
Работата в България по всички тези проблеми продължава, и ние очакваме интересуващият се читател да се радва на нови публикации и дискусионни теми в тези
области, оттук нататък, например, на интернет страницата www.culturalheritagebg.
net, която в момента се разработва с подкрепата на настоящия проект. От друга
страна, самата селекция на включените в изданието работи вече носи в себе си
доста голямо разнообразие от проблеми, и то във взаимовръзка помежду им, а
всички те имат своята роля за по-доброто управление на културното наследство.
Ние силно се надяваме, че читателят ще бъде удовлетворен от това разнообразие
на предложените разработки върху движимото културно наследство.
Може да се забележи, че повечето от статиите в сборника са публикувани на
английски и на български език. В по-редките случаи — там, където времето не ни
позволи да направим цялостен превод на съответния материал, сме осигурили резюме на езика, различен от оригиналния. За по-прецизно разбиране на гледището на
всеки от авторите, моля, запознайте се с версията на оригиналния й език. Любезно
уведомяваме читателя, че за всички конкретни мнения, изразени в публикуваните
тук статии, отговорността е на техните автори, и че тези мнения не са непременно
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съгласувани с онези на екипа по проекта, програмата “Матра”, българското Министерство на културата, или някоя друга организация.

Благодарности от страна на Издателя
Бихме искали да изразим благодарността си към всички автори, преводачи и
редактори за техния принос към изданието. Отправяме специална благодарност към
г-н Еди Бранигън, Първи секретар на Посолството на Република Ирландия в България, и към г-жа Анджела Родел, г-жа Кристин Бредшоу и г-жа Гуендолин Крофърд,
за тяхната работа върху стиловото качество на текстовете на английски език. Специално благодарим и на г-ца Светлана Христова, г-ца Юлия Едуард Рене и г-ца Симона
Илиева от специалност “Културология” на Софийския университет “Св. Климент Охридски” за тяхната работа по преводите. Най-сетне, голяма благодарност дължим
на нашите български партньори в организационната и редакционна работа по изданието — г-н Борислав Павлов от Министерство на културата, г-ца Диана Андреева от
Центъра за култура и дебат “Червената къща”, както и на членовете на сдружение
“Българско национално наследство — Фердинандеум”: на г-жа Христина Иванова
и г-жа Юлия Минева-Милчева, които поеха отговорността за превода и/или редакцията на повечето от публикуваните текстове, и на г-н Орлин Минев, за неговата
високо квалифицирана и надеждна правна консултация във връзка с издателския
проект. Нашият съиздател, “Българско национално наследство — Фердинандеум”,
представлявано от управителя му, г-жа Юлия Минева-Милчева, която координираше
цялостното продуциране на тази книга, постигна отлични резултати в рамките на
един много кратък срок.
Извънредно сме задължени на програмата “Матра” на Министерството на
външните работи на Нидерландия и на програмните директори на Агенция EVD за
финансирането на тази публикация и за неотклонната им подкрепа на проекта през
последните две и половина години.
Ренгър Афман
Риймер Кнооп
Блумендал /Амстердам, 6 март 2008

18

БЪЛГАРСКИЯТ МУЗЕЙ В ЕВРОПЕЙСКИ
КОНТЕКСТ: ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
Руси Русев

Европейският контекст. Музейната парадигма
В началото на третото хилядолетие човечеството отново се взира в следващия
етап на своето пътуване. Всяко пътуване има отправна точка и посока. България
се приобщи към европейското семейство и ще полага усилия да тръгне с него по
трудния път на глобализацията. Знаейки какво България оставя след себе си, е от
съществено значение да узнаем накъде се е запътила Европа, създавайки едно ново
все по-взаимосвързващо и глобализиращо се общество.
Онова, към което се стреми тя, е опитът да се създаде нова историческа рамка,
която да свърже човешкия род с нова, споделена история, облечена в универсалните човешки права и присъщите права на природата. Европейските правила залагат
повече на отношенията в общността отколкото на индивидуалната самостоятелност,
на културното разнообразие, а не на асимилацията, на качеството на живота вместо на натрупването на богатство, на устойчивото развитие, а не на неограничения
материален растеж, на дълбоката рационалност, а не на робския труд, на универсалните човешки права и правата на природата вместо правата на собственост, на
глобалното сътрудничество, над едностранното упражняване на сила.1
Важни цели на ЕС са разгръщането на културата на държавите членки, опазването на културното наследство и стимулирането на културния обмен. Затова Европейската комисия представи през 2007 г. първата си стратегия за културата, която
съчетава растежа, междукултурното разбирателство и външните отношения. Както
е известно, тя насърчава многообразието, стимулира културата като фактор за растежа и вплитането в интерконтиненталните отношения. Тези три амбициозни цели,
одобрени от представители на политиката и културата по време на обширно обществено допитване, са в основата на “Европейската програма за култура в ерата на
глобализацията”. Културата трябва да се поощрява и в качеството си на двигател на
творчеството. Комисията предлага на държавите членки да следват гъвкавия отворен метод на координация при изпълнението на общата стратегия за културата. По
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този начин те ще могат да направят оценка на постигнатите резултати и да обменят
най-добри практики, като същевременно запазят компетенциите си в областта.
С подписването на конвенцията на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване, Европейският съюз пое ангажимент
да насърчава многообразието и междукултурния диалог, както в Европа, така и по
света. Отсега нататък културата ще бъде неразделна част от политическия диалог
на Съюза с трети страни и от програмите му за развитие. Комисията предлага на
държавите членки да следват гъвкавия отворен метод на координация при изпълнението на общата стратегия за културата. По този начин те ще могат да направят
оценка на постигнатите резултати и да обменят най-добри практики, като същевременно запазят компетенциите си в областта.
С други думи, налице е широк европейски хоризонт, с който ние не можем
да не се съобразяваме, и в който се очертават факторите и процесите, оказващи
влияние върху формирането на международната културна политика в европейските
страни, както и преките резултати от това. Бих могъл да ги обобщя така:
• нова политическа среда и "европейско културно пространство";
• нови икономически реалности — тенденция към намаляване на държавните
средства за международно културно сътрудничество и реорганизация на администрацията;
• процесите на глобализация — преминаване от йерархични структури към
мрежи;
• опазване и представяне на културното многообразие — поява на мултикултурни
измерения в провежданата международна културна политика в много страни;
• културна политика и икономически цели, развиващи се в хармония — развитие на национални културни индустрии;
• засилване на ролята на отделните региони и градове и стимулиране на презгранични културни връзки;
• промяна в презграничните културни практики — от пренос на готови културни продукти от една страна в друга, към съвместна работа и копродукции;
• създаването на културни мрежи като механизъм за намаляване на разходите, за обмяна на информация и опит;
• преминаване от културна дипломация към културни връзки — изграждане на
устойчиво и ефективно международно партньорство;
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• обмяната на идеи — културното сътрудничество се разглежда не само като
обмяна на културни стоки и услуги, но и като възможност за обмяна на идеи
и добри практики.
Ясно е, че се очертава широка среда, в рамките на която действа културната
политика, и повдигнатите специфични проблеми се отнасят до всички държави в
преход, а дори и до по-развитите държави. И така, има изобилен международен
опит, който хората, определящи политиката в България могат да ползват при разглеждането на въпросите, предложени за национален дебат. Той има икономическа
ориентация, не защото смятаме, че всичко опира до пари, а защото това също помага вниманието на определящите политиката да се фокусира върху не парични цели
и стойности, които да подкрепят културната дейност.2
Европейската музейна парадигма показва, че ролята на музеите в мултиобществото интензивно се променя и следва да се постигне най-добрия баланс между икономическия контекст и тяхното основно предназначение. Една от големите
цели на съвременните музеи е да отговорят на разнообразните и непрекъснато
разширяващи се интереси на публиката, чрез динамизиране на движението на музейните си колекции. Затова част от музейните ценности се включват в постоянните експозиции, а други участват във временни изложби. Счита се за много добър
онзи музеен мениджмънт, при който броят на изложбите, показани пред различна
публика, нараства. Не случайно един от приоритетите в областта на културната
политика на ЕС е именно да се насърчава мобилността на музейните колекции.
Размяната на изложби дава достъп до слабо познати качествени продукти, подпомага комуникацията, научните изследвания и образователните програми. Към
това трябва да добавим, че производството и разпространяването на информация
е не по-малко важен елемент на съвременния музеен мениджмънт. Когато тези
два елемента на управлението на музейната институция са налице, можем да говорим за модерен мениджмънт.
В Европа сега има повече от 30 000 музея, като едва 300 от тях показват поголеми временни изложби. През 2004 г. бе направено изследване сред 415 музея
от 11 държави в Европа. Те притежават над 315 милиона експонати, от които приблизително 73.3% се намират във фондохранилищата им. Само 20 % от тези музеи
са предоставяли за временно представяне изложби в други музеи и около 12 % от
тях са приемали подобни временни изложби. Причините са различни: това изисква
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средства; състоянието на движимите паметници не е подходящо за експониране;
липсва добра комуникация; съществуват пречки в законодателството и други.
Европейската мрежа на музейните организации (NEMO) отчита това като минус и
посочва, че колекциите на музеите и галериите следва да са обществено достояние. Изследванията доказват, че броят на посетителите в музея зависи от активната изложбена програма, като временните изложби водят и до по-голям интерес към
постоянните експозиции. В съответствие със съвременните тенденции при организиране на гостуващи изложби целта е постепенно да бъдат сведени до минимум
разходите по подготовка и осъществяване на проектите и печалбите от временно
предоставените експонати, а да се мисли в посока на разширяване на приходите от
съпътстващи дейности. Около 20 % от бюджета на всяка една изложбата са разходите по застраховане на експонатите. За да се намалят разходите по подготовка на изложбите и да се стимулира размяната на изложби, е важно въвеждането на държавни
гаранции. В 17 европейски страни има практика за отпускане на държавна гаранция
за собствени или чужди изложби при определени условия. Често се ползва и комбинация от държавна гаранция, застрахователна полица или липса на застраховка, в
случаите, когато са налице необходимите мерки за сигурност на експонатите. Много
от европейските страни подкрепят идеята за създаване на Европейска програма за
презастраховане, а българските музеи трябва да се включат към нея.
Българският музей в европейски контекст
С навлизането на света във века на информационното общество се изявяват
нови тенденции на европейските културни политики в областта на културно-историческото наследство и музеите, свързани с една нова визия за него и за нарастващата му роля. Променят се представите за самото наследство, разглеждано вече като
цялостна “културна среда”, включваща материални и нематериални ценности; за
дейността по опазване, схващана все повече като колективен обществен процес; за
използването на наследството като ресурс за развитие. Това неизбежно се отразява
върху законодателството, управлението и средствата за постигане на целите.
Културното наследство в България се регламентира от три категории закони:
• опазване на културното наследство;
• териториално развитие и градоустройство;
• опазване на природната среда.
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Въпреки че в България има всеобхватна и логически последователна нормативна база, системата от подзаконови актове е до голяма степен остаряла в контекста
на бързо променящите се условия. Министерството на културата контролира опазването на културното наследство в сътрудничество с Националния съвет за опазване
на паметниците на културата — съвещателен орган към министъра на културата и
Националния институт за паметниците на културата, който изпълнява и управлява
политиката. Освен това има няколко специализирани организации към местните органи на властта, както и редица частни контрагенти, занимаващи се с консервационна дейност.
Законът за културното наследство, който се разработва в момента, цели отстраняване на установените слабости в системата за опазване на културните ценности, включително децентрализация на държавните ведомства; създаване на нови
източници за финансиране чрез фонд за националното наследство, натрупван чрез
данъчни облекчения; въвеждане на материални стимули и на методи за контролиране на контрагентите в консервационната сфера; превръщане на въпросите на
наследството в неделима част от градоустройството и териториалното устройство
на всички нива. И накрая, организациите, занимаващи се с наследството, се стремят да провеждат лобистка дейност сред другите ведомства относно значението на
културното наследство за културния туризъм.
Музейната политика се провежда при продължаващото противоречие между
нормативно определения статут на самостоятелност на държавните и общинските
музеи и фактическото ограничаване на тяхната самостоятелност от други законови
разпоредби, противоречие между държавната собственост на музейните артефакти
и стопанисването им от общините, които се смятат за автономни. Координацията на
музейната мрежа е предимно йерархична и липсва взаимодействие и обмен между
самите музейни институти. Международният обмен и изложбена дейност се осъществява от Министерството на културата, но не може и дума да става за монополно
положение.
Остарялата структура на финансирането, основаваща се на щата, която ограничава Министерството на културата в преследването на целите му, липсата на
съвременна компютърна техника за дейността на музеите, лошото състояние на
музейните бази, често помещаващи се в неподходящи сгради, увеличаването на
кражбите, нелегалният износ и фалшификациите са все още част от действителността и са голяма грижа на Дирекцията Музеи, галерии и изобразителни изкуства
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на Министерството на културата. Затова тя смята за своя основна задача разработката на съвременна музейна стратегия, ориентирана към най-добрия европейски и световен опит и основаваща се на нашите национални добри практики, към
дигитализация на музейните артефакти, изграждането на Единна компютърна и
информационна система, към преквалификация на персонала, към нови форми
на управление на информацията и на маркетинга; по-голям международен обмен
и разкриване на нови курсове, предназначени специално за музеите. Дирекцията
смята, че по този начин българската музейна мрежа ще може да се интегрира попълно в европейската музейна система.
Визия за развитие: от адаптация, през програмирана
промяна към устойчиво развитие
В България, както е известно, културната политика през последните десетилетия е била изключително неадекватна за огромния културно-исторически ресурс,
който притежаваме.3 Очевидно, в трудния преход държавата не е осъзнавала достатъчно стойността на този ресурс — нито в духовен, нито в чисто икономически план.
Ако културната политика в тази област не бъде цялостно преоценена, този ресурс
неизбежно и необратимо ще се разпада.4
През последните десетина и повече години, както писа преди известно време Р.
Гаврилова5, като цяло в България съществуват модели, при които държавата управлява чрез регулации, белязани освен от пристрастие към монетаризма, от силната
политическа философия на неолиберализма (либерализация, приватизация, дерегулация), но и от фискална политика, включително бюджетирането и управлението
на отделните ведомства, следваща американския или англосаксонския модел. При
тази ситуация културният сектор трябва да докаже полезността и устойчивостта си
в условията на пълна свобода, включително и от привилегии.
От друга страна, в страната доминиращата нагласа, както сред публиката и
творците, така и сред самите администратори на културата, е френският, етатистки модел, който приема държавата за ключов участник в културното поле.
Така че българската традиция се вписва в европейския модел, към който сме се
насочили така или иначе, и според който отговорността на държавата е ключова за
защитата на националното културно богатство — културно наследство, паметници,
етнографско богатство, фолклорна, книжовна традиция, националните културни
институти.
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Културното богатство е ресурс, който е притежание на цялата общност от граждани, а държавата е само временният пазител, отговорен за него. Право на всеки
български гражданин е право на наследство и държавата е попечителят, който се
грижи то да не се пропилее. Политиката за управление на културното наследство
през последните години прие необходимостта от деконцентрация и децентрализация на системите за управление, за да бъдат обхванати все по-ефективно ценностите и местните партньори за тяхното опазване. Институциите стават все по-диалогични, защото разбират, че става все по-трудно да бъде осъществено държавно
обгрижване на 40-хилядното недвижимо културно наследство, а в същото време
местните власти в повечето случаи са некомпетентни в областта на наследството,
което ги прави все още ненадеждни партньори за управление.6
В годините на преход първите администрации на Министерството на културата
се сблъскват с проблема правене на култура по време на безпаричие, а от 1997 г.
насам — с втвърдената версия “културна политика по време на борд”.7 Истината е,
че те нямаха и нямат полезен ход, и затова културната политика снове между няколко възможности — мъчителни реформи за въвеждане на ефективност в културните
институции; опити (повечето безуспешни) да се извоюват от правителството някакви отстъпки (облекчения, данъчни отстъпки за спонсорство, преразпределение на
приходи от хазарта, условия на пенсиониране и т.н.) и инцидентни успехи да се
отвоюват суми за някакви дейности, преценени като належащи.
Сега вече културната ни политика има сравнително ясна посока, основаваща се
на ясни принципи:
• запазване на регионалната мрежа от културни институции;
• нови институционални форми;
• въвеждане на вътрешни йерархии;
• децентрализация;
• въвеждане на състезателност при разпределяне на фондовете и т.н.
Затова е необходимо музейните ръководства и специалисти да насочат усилията си в разработването на стратегията за промяна. Разработването на стратегията
и планирането на промяната ще доведе до резултати, които ще бъдат адекватни
на огромните усилия на музейните колективи. Няма управление на промяната без
програмен документ за промяна. Музеите трябва да притежават аналитично-прог25

ностичен документ, разработващ насоките и времето за развитие. Според мен, той
трябва да изследва и препоръчва основните цели и оперативните задачи в три базови направления: музейното богатство; музейната политика; музейното управление.
Програмното управление е необходимо условие за преодоляване на трудностите и преминаване в “европейски режим”, който ще даде нужното спокойствие на
музейните специалисти, ще им предостави възможност да концентрират усилията
си за разширяване на кръга от настоящи и потенциални партньори. И най-важното, ще започнат работа за създаване на електронни каталози и интерактивна
база данни за информация, без които е немислима бъдещата музейна дейност. Но
всичко това е свързано с оборудването със съвременни информационни средства
— интернет-страници, интерактивна база данни и други електронни информационни
източници. На музеите им предстои включване в различни мрежи, в национални
и международни проекти, които трябва да бъдат много добри, за да се разчита на
финансирането им.
Класическата структура на управление и чуждестранният опит не са достатъчни за справянето с многобройните проблеми на родните музеи, тъй като българската държава и българското общество изграждат все още новите си правила на
организиран живот, заимствани от напредналите демокрации. Към това се прибавя
и синхронизирането на българското законодателство и институционалната дейност
към европейските стандарти.
Като бюджетна организация и второстепенен разпоредител на финансови
средства българският музей все още разполага с ограничени финанси, които са
недостатъчни и не могат да му осигурят нормалното поддържане на сградния фонд
и опазването на музейното богатство. Свитият музеен бюджет предопределя и
неразвита структура на персонала, на специалисти и служители, осъществяващ
необходимата музейна деятелност. Да не говорим за мултимедийно оборудване или
за съвременни електронни средства за информация, дейност и реклама на музея,
които са все още недостъпни за повечето музеи.
Движението на музейната политика от програмиране на промяната към устойчиво развитие започва от разписването на законовите и регулативните норми. Чрез
Закона за закрила и развитие на културата за първи път се прави опит да се “запише” културната политика в правила, като част от обществения договор. Сега вече
културната политика се опитва да създава подходяща среда (законова рамка, чисти
и ясни подзаконови актове) и да определя правилата на играта.
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Полагат се усилия за привличане на широк и представителен кръг от културни
субекти (професионални общности, неправителствени организации и др.) в изработването и публичните обсъждания на подготовката на такива нормативни документи.
Разширява се номенклатурата на музейните услуги. Преобръща се представата, че
само изложбите в чужбина носят приходи на отделните музеи участници. Приемат
се препоръките за мобилност на колекциите, стандартите при обмен на изложби
между национални или ненационални музеи, както и редица други документи, свързани с музейните проблеми и възможностите за решаването им. Разбира се вече
необходимостта да се работи за нова визия, да се положат усилия за подобряване
на музейния мениджмънт и маркетинг, обмяната на информация, обучението на
служителите, участието в международни музейни форуми, увеличаване на доверието към институцията, за подобряване на комуникацията на хоризонтално и вертикално ниво, разширяване на сътрудничеството на музеите със сродни институции в
страната и чужбина, с научните и академични среди, с местните медии, училищата,
общините, правителството, неправителствените организации и с представители на
частния бизнес.
________________
1 Рифкин, Дж., Европейската мечта. Как бъдещето на Европа затъмнява Американската
мечта, Прозорец, С., 2005.
2 Чарлз Ландри. Културната политика в България. Доклад на европейски експертен екип. МК
и Национален център за книгата, 1997.
3 Пак там.
4 Т. Кръстев, в. “Култура”, бр.14, 5 април 2002 г.
5 Гаврилова, Райна. “Културна политика в България: опит за систематизация”, в.”Култура”,
бр.14, 5.ІV.2002 г.
6 Пак там.
7 Пак там.
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КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО —
ЗАЩИТА ИЛИ ДОСТЪП?
ДЕБАТ в червената къща за проектозакона
ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
Диана Андреева

На 21.02.2007 г. Центърът за култура и дебат Червената къща “Андрей Николов” организира дебат върху принципите и философията на подготвяния в момента
Закон за културното наследство.
В дебата взеха участие Румян Ганчев, директор на дирекция Музеи, галерии и
изобразителни изкуства, Министерство на културата, д-р Николай Михайлов, член
на Комисията по култура към 40-то Народно събрание, Румен Драганов, председател на Софийски съвет по туризъм, Тодор Чобанов, главен инспектор, Министерство
на културата, проф. Николай Овчаров, археолог, д-р Риймер Кнооп, експерт по културно наследство, Кралство Нидерландия, и Мила Минева, модератор. В публиката
бяха поканени над 50 експерти от почти всички институции, които са ангажирани с
движимото и недвижимо културно наследство в страната.
Необходимостта от този дебат до известна степен беше предизвикана от преобладаващото обществено мнение, че новият Закон за културното наследство се
приема от малка група експерти, без широка публична дискусия, на тъмно. А оттам
и съмнението в ефективността на закон, създаден по такъв начин.
Концепцията за дебата беше разработвана близо два месеца и основните въпроси бяха: кои са най-важните, проблематичните, трудни за съгласуване места в
законодателството, къде са необходими незабавни промени и защо Законът за паметниците на културата от 1969 г. е остарял и неефективен. Така бе очертана рамка
за дискусия, засягаща следните проблематични теми:
1. Изискванията на държавата за съхраняването и експонирането на културното
наследство. Движение (търговия) на културните ценности. Износ и временен износ
на културни ценности.
2. Кои ще бъдат органите за управление на културното наследство? Какви са
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възможностите за частен мениджмънт на държавната собственост и концесии на
туристическата част от обектите? Как ще бъдат дефинирани отношенията между
специалистите и частните предприемачи?
3. Какви трябва да бъдат административно-наказателните разпоредби, предвидени в Закона за културното наследство? Какви ще са и активните мерки срещу
иманярството и нелегалния трафик на ценности?
4. Разрешаване и регламентиране на доброволческата активност спрямо културното наследство — дефиниране на отношенията между специалистите и доброволците чрез ясни права и задължения.
С най-голям интерес публиката очакваше изказванията на д-р Николай Михайлов,
представител на законодателната власт и член на Комисията по култура към 40-то НС,
която разработва проектозакона за културното наследство, както и на Румян Ганчев,
директор на дирекция Музеи, галерии и изобразителни изкуства. Експертите по културно наследство, които на практика бяха основната част от публиката, очакваха от
представителите на законодателната и изпълнителната власт да “открехнат” вратата
на предстоящите промени, да осветлят философията на готвения закон.
От самото начало на разговора д-р Н. Михайлов побърза да уточни разделението на законодателството на либерално и консервативно, в зависимост от това, южноевропейско или северноевропейско е то. Тоест, страните от Южна Европа са “побогати на културно наследство”, което от своя страна предполага по-голямо участие
на държавата при грижата за културното наследство. По отношение на частните
колекции д-р Михайлов си послужи с максимата , че “амнистията деморализира
обществото и не може да бъде амнистирано престъпление, което терминът амнистия предполага”, или че собствеността на всички частни колекции у нас трябва да
бъде доказана, а не те да бъдат просто така амнистирани. Според него е норма на
“здравия разум” собствениците на “емблематични” колекции да докажат “вещ по
вещ” легалността на техния произход преди те да бъдат легитимирани. В заключение д-р Михайлов даде щедри политически обещания, че “този закон ще бъде
работен публично, интерпретиран от всички, на късо гражданско разстояние; всяко
от заинтересованите лица ще има възможност да се изкаже; че има решимост този
закон да бъде публичен във фазата на неговото развитие.”
Румян Ганчев, от своя страна, внесе уточнение, че в началото на 2006 г. в
Министерството на културата 18 експерти започват работа по проектозакон за кул29

турното наследство. След около 3-4 месеца е разработен първи вариант на закона,
който е представен в Комисията по култура към НС. След взето политическо решение изработването на новия закон се прехвърля изцяло в Комисията по култура
с обновен и разширен екип от експерти. Главната идея на закона, според Румян
Ганчев, е той да гарантира при новите пазарни условия опазването на културното
наследство в България, не само на движимото и недвижимото, а и на нематериалното културно наследство. Заедно с това, трябва да бъдат решени въпроси по отношение на собствеността на културното наследство, на частните колекции и музеи
(фундаментален въпрос, който стои в основата на този закон), публично-частното
партньорство, въпросът за търговията с културни ценности и др.
Д-р Риймер Кнооп, експерт по културно наследство от Кралство Нидерландия,
сподели част от 15-годишния си опит в културното наследство в различни точки на
Европа. Според него един от най-важните аспекти на културното наследство е, че
свързва хората от миналото с хората днес, дори и това да изисква определени усилия.
Ролята на правителствата е да помогнат в тези усилия — ако културата и културното
наследство са направени от хората и за хората, тогава законите и регулациите трябва
първо да стимулират и да помагат на обществото да се обвърже с тях. Вторият важен
аспект, според Кнооп, е насърчаването на частните собственици на антики да се регистрират официално и да излязат на светло и може би да открият музей.
Според представителя на туристическия бранш, Румен Драганов, нашето културно наследство е една добре опазена тайна и цялото усилие на обществото в
момента е насочено към това как по-малко да спечелим от него и как по-малко
да го покажем на туристите. Неговият призив в залата беше за Закон за културното наследство, обслужващ туризма. Това, което искат да видят в туристическия
бранш, е партньор, тъй като според общественото мнение сто процента от туризма е частна собственост и някак доста несправедливо се изключват държавата и
общините като собственик на атракциите в туризма, а именно — на културното и
природно наследство. “Собственик” — с поведение на собственик, което означава
да може да отдава своята собственост, да може да я продава и т. н. За туристическите организации е от изключителна важност фактическите собственици в лицето
на държавата, общините и частните лица, да бъдат абсолютно освободени по този
закон и да имат свободно поведение на пазара, действително да се явяват партньор на туризма именно в тази му част, да могат да управляват собствеността, а
ако не могат, да я дадат на бизнеса.
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Археологът проф. Н. Овчаров призова за умерена политика по отношение на легализирането на частните колекции и създаването на частни музеи, без рестриктивни
мерки, които водят до обратен ефект. Според него по този въпрос трябва да се подходи прагматично, а не емоционално. Друг важен въпрос, върху който акцентира проф.
Овчаров, е свързан с недвижимите паметници и по-точно с т. нар. приоритетни паметници от национално значение, които да бъдат изцяло под егидата на държавата.
Във връзка с контрола върху търговията с движими ценности се изказа Тодор
Чобанов, главен инспектор в Министерство на културата. Според него забавянето на
закона и на т.нар. амнистия, подпомага иманярството и нелегалната търговия. Легализирането на търговията трябва да става с ясни правила, да излезе на светло сегашната неформална и незаконна аукционна дейност, за да може държавата да събира
данъци и такси върху нея. В европейската практика от събирането на тези такси се
учредява фонд за преференциално изкупуване на предмети. Според него за по-ефективни контрол и санкции върху нелегалния трафик с движимо културно наследство е
необходима незабавна промяна в неработещите текстове от Наказателния кодекс.
В последвалата дискусия между участниците в панела и публиката се засегнаха
въпроси на първо място за механизма, по който се създава Законът за културното
наследство, в тесен кръг от експерти, без обществена дискусия и без да се взима
мнението на заинтересованите лица при изграждане на философията на закона. Не
по-маловажен е въпросът за финансирането на културното наследство, тъй като
при повече от около 40 хил. паметника средствата за тяхното опазване и достъп
от държавата са крайно недостатъчни. Друг важен въпрос, който бе засегнат, е
свързан със собствеността на движимите ценности или т. нар. частни колекции и
тяхното легализиране. Мнозинството от изказалите се подкрепят легализирането на
частните колекции, на принципа на по-малкото зло.
За финал на дебата д-р Николай Михайлов обеща , че след като бъде резюмиран, дебатът ще бъде предаден в Комисията по култура към 40-то НС и всички
направени предложения по закона ще бъдат взети под внимание. Също така, след
като бъде завършен един основен раздел от закона, той да бъде предложен за публично обсъждане.
Повече от година след емоционалния дебат за новия Закон за културното наследство, състоял се в Център за култура и дебат Червената къща, обещанията,
които бяха направени във връзка с публичното обсъждане по изготвянето на Закона
за културното наследство, все още не са осъществени.
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КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО КАТО ФАКТОР
ЗА УСТОЙЧИВО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Дебат в Червената къща
Диана Андреева

На 16.10.2007 г. в Центъра за култура и дебат Червената къща “Андрей Николов” се проведе втори дебат, подкрепен от Министерството на външните работи на
Кралство Нидерландия, програма “Матра”. Основната тема бяха възможностите на
културното наследство за целите на устойчивото регионално развитие.
В дебата взеха участие Иван Токаджиев, зам.-министър на културата, Димчо Михалевски, зам.-министър, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Румен Драганов, директор, Институт за оценка и анализ на туризма,
Йорданка Фандъкова, зам.-кмет на Столична община, експерт по регионална културна политика, Христо Христов, зам.-председател на Държавна агенция по туризъм
и Валентин Дебочички, директор на Регионалния исторически музей — Кюстендил.
Основните въпроси, които се обсъдиха в дискусията бяха:
1. Културното наследство ще допринесе ли реално за развитието на общините
и как ще стане това?
2. Каква е политиката на правителството, в частност на Министерство на културата, на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Държавната агенция по туризъм по отношение на устойчивото развитие на културното наследство?
3. Каква е политиката на местната власт и как тя си взаимодейства с неправителствения сектор, в частност при разработване на проекти към европейските
структурни фондове?
4. Какви са проблемите, които срещаме, и какви пътища трябва да търсим за
тяхното решаване?
Дискусията бе открита от Иван Токаджиев, зам.-министър на културата, който
от самото начало не скри, че проблемите са много. Като основна слабост той подчерта липсата на достатъчно добра законодателна база в областта на културното на32

следство, която да бъде инструмент за работа на държавните институции, на местните органи на самоуправление, на неправителствените организации, на бизнеса и
на отделните граждани. По отношение на общините г-н Токаджиев подчерта, че в
общините, в които има висока концентрация на културноисторическо наследство,
проблемите са до голяма степен от субективен и обективен характер. Според него
липсата на средства се дължи най-вече на факта, че те не се изразходват рационално, че не се разпределят по приоритети и това не зависи единствено и само от
Министерството на културата, а и от местните власти.
За финал г-н Токаджиев осветли замислените промени в провежданата досега
политика от страна на Министерство на културата по отношение на културното наследство, а именно, че започва работа с неправителствените организации в сектора. Идеята е взаимодействието с неправителствените организации да се изрази в
координация по отношение на определянето на приоритети и цели за развитие на
културното наследство.
Една от основните цели, според г-н Михалевски, е подготвката на местната
власт и общностите да бъдат адекватни участници във формулирането на проблемите, подреждането им по изпълнение, поради факта, че ресурсите не достигат
за решаването на всички проблеми изведнъж, за да се създаде устойчив баланс
на развитие. В областта на регионалното развитие в момента един от основните
инструменти, които се прилагат, е по програма ФАР. Той има ефект основно в две
посоки — инвестиционни и така наречените по-меки, които имат за цел да изградят
институциите, да създадат комуникации и да изградят разбирането за ролята на
културното наследство. Проблемите, които се забелязват при проекти, свързани с
развитието на културния туризъм в трансграничните райони между България и Гърция, както и проекти свързани с културното наследство между България и Румъния,
са, че бенефициентът — ползвател на ресурса, който остава като материален дълготраен актив за общините, е без продължаваща експлоатация след приключването
на проектите.
По отношение на Европейските фондове едно от най-важните условия като
технология на подготовка на проектите, според г-н Михалевски, е правилното подбиране на индикаторите, с които да се измерва първо смисълът на изработването на определен проект, свързан с туризма и културното наследство, а след
това, като втора стъпка, да могат да се обвържат останалите инвестиционни и
организационни действия около него. Новина е и стартирането на програма за
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предварително финансиране на идеи и инициативи на кметове. В момента в 177
български общини от общо 264 тече изпълнението на проекти, свързани с културното наследство и културния туризъм или с инфраструктурата, която обслужва
културното наследство.
Друг важен приоритет, според зам.-министър Михалевски, е работата по отварянето на границите на България, което ще се случи в перспектива от 3 до 5 години.
Даден бе пример за съвместна работа между България и Гърция при предлагането
на туристически продукт море-планина, обогатен от общото ни културно наследство
и от хилядолетната ни история, който да повиши изключително много добавената
стойност на предлагания продукт. Друго приоритетно направление е интензивното
развитие на пътната инфраструктура вътре в България. Амбицията на Министерството на регионалното развитие и благоустройството е в следващите две години
и половина да бъдат развити вертикалните и хоризонтални връзки в Родопите, по
брега на Дунав, в районите на Стара планина, Рила и Пирин.
От своя страна зам.-председателят на Държавната агенция по туризъм Христо
Христов отбеляза, че почти няма община, която при разработването на регионалната си програма да не отбелязва като приоритет развитието на туризма, в частност
на културния туризъм. Проблемите, които спомена г-н Христов, засягат на първо
място единната стратегия за туризма и културния туризъм, недостига на средства,
отпускани на Държавната агенция по туризъм и на общините за рекламна кампания
и развитие на програми и проекти по линия на културния туризъм, както и необходимостта съвместно с Министерство на културата да бъде направена класификация
на обектите от национално, от регионално и от местно значение с оглед на тяхното
постепенно развитие и социализиране.
От името на Столична община участие в дебата взе зам.-кметът г-жа Фандъкова, която започна с факта, че доста неща по отношение на опазването на културното
наследство са пропуснати в последните години. Ако трябва да се отговори на въпроса дали то е бреме или възможност за развитие, според Столична община, културноисторическото наследство дава изключително големи възможности за развитие на
града и региона. За устойчивото развитие в тази област се разчита изключително
много на сътрудничество както с държавните, така и с частните партньори, с бизнеса и браншовите организации. За тази цел са създадени два консултативни съвета
— Съветът по туризъм, в който участват представители на Държавната агенция по
туризъм, Общинския съвет и представители на различни туристически асоциации и
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вторият Консултативен съвет по евроинтеграция, който обединява представители
на различни министерства и общината.
Като основна грижа по отношение на културното наследство г-жа Фандъкова
спомена развитието на инфраструктурата, развитието на публично-частното партньорство като начин за намиране на различни източници за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство, за създаване на интегрирани исторически продукти, създаване на културно–информационни центрове и др. Основен
източник по тези проекти, свързани с опазването и възстановяването на културноисторическото наследство е кандидатстването по програми на ЕС. Като по-важни
проекти г-жа Фандъкова спомена проекта „Сърцето на града”- експониране на археологическо ниво Сердика-Средец. С проекта се цели изграждане на археологическо ниво, паралелно на съвременното, в централната част на столицата. Вторият
споменат проект е свързан с реставрация, консервация и експониране на археологическото ниво под базиликата “Св. София”. Също така, предстои завършването на
реставрацията на Минерална баня, която да се превърне в музей на София.
Връзката между културното наследство и туризма е изключително важна, според директора на Института по оценка в туризма, но въпросът е, дали тя е търсена
в последните години и дали се прилагат ефективни програми за осъществяването
й. Проблемите, които г-н Румен Драганов засегна, се отнасят до самостоятелността на общините, мита, че културният туризъм може да плати инвестициите, които
трябва да бъдат направени за възстановяване на културното, природното, материалното и нематериалното наследство. Според него, това, което обществото трябва
да осъзнае, е, че икономически фактор е не само входният билет за самия обект
на наследство, а и всички други икономически придобивки, които населението ще
има по големи проекти във всички сектори на местната икономика. От тази гледна
точка, изключително важно е общините да предоставят своите системи за оценка на
посетителите и туристите на дадена община.
Как българските музеи могат да участват в устойчивото развитие на общините
представи Валентин Дебочички, директор на Регионалния исторически музей гр.
Кюстендил. Въпреки проблемите с материалната база и недостига на средства, музеят в Кюстендил инициира и изпълнява редица проекти в последните години, като
по-важни от тях са: реставрацията на средновековната църква “Св. Георги” в кв.
Колуша, гр. Кюстендил, реставрацията и консервацията на тракийската могила в
местността Топлика, община Невестино, финансирани от посолството на Швеция
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в България. Реставрацията, консервацията и експонирането на античната мозайка
с изображение на Херакъл, финансирани от Национален фонд “Култура”, проект
“Кюстендилски регион — кръстопът на осем хилядолетна история и култура” по
програма ФАР на ЕС — една схема за развитие на културния туризъм със сътрудничеството на областната управа на гр. Кюстендил, общините Сапарева Баня, Невестино, Рила, Бобошево и две неправителствени организации, проектът “Изграждане
на нова археологическа експозиция”, финансиран от Министерство на културата,
дирекция Музеи, галерии и изобразително изкуство.
Сред проблемите, които г-н Дебочички спомена, се откроява минималната или
напълно отсъстваща комуникация с Министерство на културата и НИПК, липсата на
общинска стратегия за развитие на музея и др.
Идеята за културното наследство като фактор за развитие и качество на живот
е реална, достъпна и ясна европейска практика, твърди проф. Тодор Кръстев. Според него, ефектът е двустранен, от една страна културното наследство действително стимулира развитието, а от друга страна развитието дава шансове на културното
наследство и в някаква степен го стабилизира. Остава открит въпросът, защо при
тази много добра практика, достъпна и убедителна не само в Европа, но и в целия
свят, в България все още идеята за културното наследство като фактор за развитие
остава само фразеология.
Особен интерес в изказването на проф. Т. Кръстев представляваше позоваването на изказаното от директора на Националния институт за паметниците на културата мнение, че паметниците на културата ще бъдат сведени до минимум, което ще
намали средствата за тяхната издръжка и ще даде възможност на собствениците им
да разполагат с тях. Според проф. Кръстев, за разлика от Европа, където смятат, че
колкото по-богато е едно общество на ценности, толкова това ускорява развитието
му, у нас, в България, се смята, че когато има паметник на културата няма развитие.
Като втори проблем пред устойчивото развитие на културното наследство проф.
Кръстев постави отношението към наследството като невъзвратим ресурс. Той подчерта, че използването му не би трябвало да става за сметка на неговата културна
стойност. Туристическата индустрия изнасилва своя културен и природен ресурс;
съсипва се българският пейзаж, в противоречие с Европейската конвенция за пейзажа, която България е ратифицирала. На трето място, според проф. Кръстев, е
необходимостта от териториална стратегия за културен туризъм, съобразена с местата на ценностите и свързана с мрежата на Европейските културни маршрути. Като
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следващ проблем той постави законодателството, което осигурява съдбата на ценностите и стимулира тяхното устойчиво развитие. Настоящият закон, според него, е
анахроничен, рестриктивен и далеч от европейските тенденции.
На последно място бе поставен въпросът за ефективното управление на наследството в съвременна логика на децентрализация. Според проф. Кръстев у нас
се наблюдава именно обратната система на управление на културното наследство;
тя става все по-концентрирана и централизирана, без диалогичност, отвореност и
партньорство в използването на наследството.
Дебатът “Културното наследство като фактор за устойчиво регионално развитие” подчертава нуждата от партньорство между държавата, общините, бизнеса и
третия сектор, като единствена възможност за създаване на по-добро законодателство и стратегия за развитие на културното наследство като фактор за устойчиво
регионално развитие.
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ПАЗАРЪТ НА КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ
В БЪЛГАРИЯ: ОТ НЕЗАКОНЕН ТРАФИК
КЪМ КУЛТУРНИ ИНДУСТРИИ
Борислав Павлов

Република България е страна със среден до висок потенциал за развитие на
пазар на културни ценности и базираните на тях културни индустрии.
Потенциалът за извършване на търговия с културни ценности е реализиран
напълно. Това се отнася до нелегалния пазар на културни ценности, основан на
посегателства срещу археологическите обекти — т. нар. иманярство и на кражби на
инвентара на религиозните общности — основно тези на православните християни
и мюсюлманите.
Легален пазар на културни ценности практически не съществува. Тази констатация изключва търговията с произведения на съвременното изкуство и антикварята.
Динамиката на нелегалния пазар ще бъде определяща за развитието на легалния
пазар и културните индустрии, базирани на културното наследство, в средносрочен
период — три до пет години. Това е и причината този пазар да бъде разгледан първи.

Нелегалният пазар на културни ценности
в България — “благодатният четвъртък”
Празнуването на 1300 годишнината от създаването на Дунавската българска
държава в края на 70-те и началото на 80-те години на 20 век формира обществените нагласи спрямо културното наследство за период от 30 години напред. Културните ценности — материални и нематериални, са обявени за изключителен приоритет
в общностния живот на българската нация. Заниманията с тях, притежанието им,
притежанието на техни копия, изображения, научната и популярната литература,
свързани с тях, стават символ на обществен и социален престиж. Крахът на социалистическата система и отварянето на българското общество към външния свят
дават ново, финансово измерение на култуните ценности.
Тези обществени нагласи, комбинирани с резкия скок на безработицата, масовата бедност в началото на 90-те години и бързата и ефикасна организация на
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транзитни канали за трафик на хора, наркотици и горива водят до бързото развитие
на масова престъпност, свързана с трафика на културни ценности.
Суровинна база на трафика са десетките хиляди регистрирани и нерегистрирани археологически обекти на територията на страната и хилядите православни и
мюсюлмански храмове. Чрез използването на примитивна метал-детекторна техника, чрез нелегални разкопки на археологическите обекти и чрез взломни кражби от
храмовете движимите културни ценности са изваждани от контекста — археологически или конфесионален и са предлагани за продан на ниски, в сравнение с европейските, цени. Типичният профил на физическия извършител на посегателствата
(популярно название “иманяр”) е мъж, между 20 и 50 години, със начално, средно
или средно специално образование. В тази дейност са широко привличани малцинствените групи, които се намират в особено тежко социално положение.
Натрупаните културни ценности се изкупуват от прекупвачи на няколко нива (на
жаргон: “дилър”) преди да постъпят в каналите за нелегален износ и да достигнат
до пазарите в Европа, САЩ и Република Турция. Типичният профил на “дилъра”
от различни нива е мъж, между 20 и 35 години, с незавършено висше или висше
образование в областта на хуманитарните науки. Първоначално дилърите, с изключение на тези на най-високо ниво, не са силно специализирани. Това дава възможност наред с оригиналните предмети в системата на пазара да навлязат масирано и
множество нелегални копия на предмети с висока материална стойност — основно
монети и антична бронзова пластика — на жаргон: “ментета, дървета”. С развитието
на пазара дилърите на ниско и средно ниво се развиват като експерти по различните типове предмети. Те създават и своя система за реставрация и консервация на
предметите и изработване на цели предмети на основата на фрагменти с различен
произход — на жаргон “компилации”. Дилърите разработват и свой жаргон, от който
са примерите в този текст.
Дилърите функционират в малки или средноголеми — между 3 и 10-12 души
— мрежи със силна вътрешна лоялност. Тези структури са центрирани около една
личност, която може да организира трафик извън територията на страната и пласмент на европейските, американските или турските пазари. Извън тези групи съществуват и множество свободни дилъри, които разчитат на своето експертно знание и добро име за осъществяването на сделките.
Масовите посегателства срещу археологическите обекти и храмовете осигуряват достъп до голямо количество евтини предмети за дилърите и те свободно
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закупуват предмети на цялата територия на страната. Борбата за отделни предмети
с високо качество, предлагането на незаконни копия на културни ценности вместо
оригинали, както и заплащането с фалшива валута предизвикват остри сблъсъци на
интереси. В тези конфликти се използват както пазарни методи на борба — дъмпинг,
разпространение на слухове за нискокачествена или фалшива стока или за заплащане с фалшива валута, така и криминални методи на борба — от предоставяне на
информация на правоохранителните органи в България и чужбина до физическо отстраняване на конкуренцията. Дилърите не се смятат за част от силовите престъпни
структури и избягват публичната демонстрация на сила или материално положение.
Поради това физическото отстраняване на един или друг дилър рядко попада в медиите. Статистика в тези среди не съществува, но е факт, че днес мнозинството от
видните дилъри от 90-те години са изтласкани от бизнеса, физически отстранени
или в неизвестност. На практика в момента активни са второто поколение дилъри.
Нелегалният пазар на културни ценности в България през 90-те се отличава с
предлагане, многократно надхвърлящо търсенето. Дилърите търсят изход от тази
ситуация като изваждат от трафика част от постъпващите предмети. Тези депа — на
жаргон “пенсионни фондове”, обикновено съдържат предмети с високо качество и
стойност или предмети в големи серии. Предметите се задържат с цел поддържане
на високите цени на пазара в Европа, САЩ и Турция. Тази тактика е прилагана от
дилърите на високо или на средно ниво. Дилърите на ниско ниво, свободните дилъри и иманярите, реализират твърде малки печалби, за да могат да си позволят
“пенсионни фондове”.
Дилърите на високо ниво са слабо известни и на правоохранителните органи и
на широката публика. Част от тях са извън страната, като я посещават периодично.
Съвременните комуникации и високата степен на взаимна лоялност позволяват дистанционно ръководство на нелегалната активност. Част от тях пребивават в страната
като извършват действия по легализирането на придобитите приходи. Дилърите на
високо ниво се ползват със съответното политическо, административно или силово
покровителство. За активността и методите им има малко достоверна информация,
което води до създаването на множество нереалистични теории за тяхната дейност.
Твърденията, че дилърите от високо ниво насочват средствата си към политическа
корупция, от типа купуване на гласове за избори или, че средствата от трафика на
културни ценности подкрепят световния тероризъм, не намират опора във фактите.
Отношенията на дилърите от високо ниво с другите видове престъпност също не са
40

осветени достатъчно. Дилърите се възприемат като интелектуалци спрямо останалата част от закононарушителите и не биха влезли в контакт или взаимодействие с
тях освен в случай на крайна нужда. Има известни случаи на изплащане на дългове
с културни ценности, но те са по- скоро изключение. Постоянното подозрение от
страна на неспециалистите към дилърите е, че предлагат фалшификати. Поради
това обменът с тях е сведен до минимум и се осъществява основно във валута.
Системата за нелегално набиране на културни ценности, тяхната обработка и
нелегална търговия е близка като структурен и функционален модел с модела за
производството, обработката и търговията на ориенталски тютюн, развита в Царство България в първата половина на 20 век. Няма данни за целенасочени функционални заемки от едната система в другата. Тютюневата индустрия е смятана за
най-ефикасната индустрия на Третото българско царство. Иманярската индустрия
я превъзхожда многократно, доколкото е нелегална, не се облага с данъци и не
е изложена на държавна регулация. Тъкмо напротив, чрез елементарни корупционни практики част от държавната администрация активно подкрепя нелегалния
трафик. Описаната ситуация на масова престъпност, съчетана със значителни печалби в условията на икономическа криза, представлява предизвикателство за
всяка администрация. Овладяването на такава ситуация със силови средства е
организационно и финансово невъзможно. В тази ситуация министърът на културата разреши на българските музеи да закупуват от граждани нерегистрирани
културни ценности — Наредба № 2 за определяне възнагражденията и стойността
на движими паметници на културата, предоставени на музеите обн. ДВ. бр.99 от
25 Август 1998г., изм. ДВ. бр.49 от 28 Май 1999г.
Това решение лесно може да бъде критикувано в две посоки: първо, че се
намира в противоречие с етичния кодекс на ICOM, който не приема закупуването на
предмети с неясен произход и статут на собствеността; второ, такова разрешение
създава предпоставки за развитие на корупционни практики сред музейните специалисти, които са най-ниско платените специалисти в публичния сектор в Република
България. И двете критики са основателни и намират опора във фактите. Едновременно с това, такова решение се основава на простата и здрава логика, че ситуацията се намира извън контрол и следва “да бъде спасено каквото може да бъде
спасено”. Тази реакция е и единствената законова реакция на бурното развитие на
незаконния пазар на културни ценности в България. Тя ясно показва, че приетите
през 1993г. изменения и допълнения в Наказателния кодекс на Република България
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в чл. ч. 278, 278а и 278б не изпълняват своята роля за ограничаване на незаконните
посегателства и трафика на културни ценности.

Тенденции в развитието на нелегалния пазар
и трафика на културни ценности — “черният петък”.
От масова към организирана престъпност
Описаният по горе модел на развитие на нелегалния пазар на културни ценности в България съществува практически необезпокояван до началото на новото
хилядолетие. Промените в този пазар настъпват под въздействието на множество
фактори, но нито един то тях не е плод на осмислена и целенасочена политика за
неговото подтискане или ограничаване. Основни фактори за промяна на ситуацията
са икономическото развитие на страната, процесът на евро-интерграция и свързаните с него процеси. Тези фактори основно влияят на иманярите и дилърите на
ниско и средно ниво и на свободните дилъри.
Слабо звено в системата на нелегалния трафик на културните ценности е поддържането на ниски изкупни цени. Поради липса на специализирани познания иманярите нямат ясна представа за пазарната стойност на предметите и ги продават доста
под пазарните цени. Незаконното придобиване на културни ценности не осигурява
стабилен приход, т. е. за едномесечен период един иманяр може да придобие незаконно и да продаде 30-40 предмета, но за следващия месец това могат да бъдат
3-4 предмета. Влияние оказва и сезонността на работата на иманяра — през късната
есен, зимата и ранната пролет незаконните разкопки на археологическите паметници
са почти невъзможни. Всички тези фактори правят печалбата за иманярите малка и
несигурна. Дилърите на ниско ниво реализират по-големи приходи от иманярите, но
стабилност в приходите се появява едва при дилърите на средно и високо ниво. При
тях започва и натрупването на “пенсионните фондове” и процесите на легализиране
на натрупаната печалба. Тази система функционира добре в условия на безработица,
ниско заплащане на труда и евтини стоки от първа необходимост.
В предприсъединителния период и първата година от членството на Република
България в ЕС се появяват редица външни, обществени и икономически фактори,
които влияят негативно върху процеса на придобиване и нелегален износ на движими културни ценности.
Процесът на постоянно поскъпване на живота през последните години оказва
сериозен натиск върху иманярите. Цените на стоките от първа необходимост по42

стоянно растат, изкупните цени на откраднатите антики и икони остават приблизително същите. Политиката на ниски изкупни цени облагодетелства дилърите от
всички нива, но превръща приходите на иманярите в недостатъчни за издръжка на
тях и техните семейства. В тези условия иманярите са принудени да търсят начини за увеличаване на приходите си. Интензификацията на посегателствата срещу
археологическите обеки и храмовете не е реална възможност за повишаване на
доходите. Практически големи територии от страната са “претърсени” с помощта
на примитивна метал-детекторна техника и всички метални предмети са извадени
от повърхностния слой — до 30-40 см. дълбочина. Църквите и джамиите също са
ограничен брой. Описаната ситуация води до сериозно свиване на “суровинната
база” на нелегалния трафик.
Повишаването на заетостта на хора с ниско професионално образование в рамките на страната, бумът на строителството, увеличаването на броя на действащите фирми, появата на множество свободни работни места създават възможност за
стабилни легални приходи. Тези процеси изземат кадрови ресурс от иманярите, от
дилърите на ниско ниво и от свободните дилъри.
Отпадането на шенгенския режим и присъединяването на България към ЕС дават възможност за реализиране на големи по българските стандарти приходи за целия спектър на работната ръка в България. Гурбетът, икономически мотивираната
емиграцията, етнически мотивираната емиграция изземат кадрови ресурс от всички
нива по веригата иманяри-дилъри.
Паралелно с негативната икономическа конюнктура се развива и негативна конюнктура в публично-частният сектор. Повишава се контролът върху територията
на Република България. Процесите на връщане на земеделските земи и гори на
собствениците им вървят към своя завършек. Набира скорост процесът на ефективна икономическа експлоатация на тези земи и гори. Собствениците предприемат
строги мерки за опазване на своето имущество, от поставяне на огради до употреба
на нерегистрирано автоматично оръжие. Това значително намалява териториите,
достъпни за иманярите. Повишава се активността на правоохранителните органи.
Това поражда недоверие между дилърите и намалява шанса за сключване на сделки. Оказва се натиск върху иманярите и те прехвърлят теренната си работа в тъмното време на денонощието, което намалява тяхната ефективност.
Засилва се активността на най-застрашените религиозни общности — православната и мюсюлманската. Предприемат се все по-активни действия по опазването
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и възстановяването на храмовете, манастирите и текетата. Тези действия намаляват вероятността за посегателства срещу инвентара на религиозните общности.
Изброените фактори водят до намаляване на броя на предметите, които влизат
в трафика. Това намалява печалбите на всички по веригата иманяри-дилъри. Всяка
от двете групи търси изход от създалото се положение.
Увеличаването на възможностите за стабилни легални доходи пренасочва иманярите, дилърите на ниско ниво и свободните дилъри от масовата престъпност срещу културното наследство към сивата и светлата икономика. Този процес обхваща
територията на цялата страна, но се проявява със силни регионални специфики. В
районите със силно развитие на земеделието, активно строителство и висока степен на трудова заетост броят на иманярските посегателства и на кражбите от храмовете драстично намалява. В райони със слабо икономическо развитие иманярските
набези и кражбите от храмовете все още са значим проблем. Класически пример
за тези различия е разликата в иманярската активност между североизточната и
северозападната част на страната.
Намаляването на масовата престъпност срещу културното наследство представлява значим проблем за дилърите на средно и високо ниво. Намаляването на предметите, които постъпват в трафика, значително свива приходите им и ги изправя пред
перспeктивата незаконното им занимание да изгуби финансова рентабилност. Различните дилърски мрежи реагират различно на тази ситуация. Малка част от тях напускат
трафика и се концентрират върху легализация на вече натрупаните печалби.
Голямата част от дилърските групи се опитват да поддържат трафика, като преструктурират набирането на културни стоки. На мястото на масовата престъпност
възникват организирани престъпни групи, които извършват посегателства срещу
предварително проучени големи археологически обекти и храмове или извършват
взломни кражби в музеи. Организираните престъпни групи използват активно и
ефективно необходимите им технически средства — изкопна техника, комуникационни средства, специализирани геодезични и метал-детекторни уреди. Тези групи
също така са въоръжени и не се колебаят да използват оръжие срещу гражданите и
правоохранителните органи.
Нанасянето на точкови високотехнологични посегателства срещу културното
наследство, колкото и да са ефикасни, не носят достатъчно предмети за поддържане на рентабилен трафик. С цел поддържане на трафика на нелегалния пазар се
появяват предмети от “пенсионните фондове”, както и нов асортимент предмети
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— например засилва се нелегалният трафик на османски и западноевропейски монети от благородни метали от периода 17-19 век. Тези монети не достигат ценовите
категории на античните и средновековните монети, но представляват определена
материална ценност.
Пазарният натиск е съчетан с нарастващ административен натиск. В предприсъединителния период и през първата година на ефективно членство на Република
България в ЕС нарастнаха преките действия на държавната администрация срещу
всички звена на веригата иманяри-дилъри-клиенти, както на територията на страната, така и в рамките на ЕС. Бяха увеличени глобите и наказанията за престъпления
срещу културните ценности. Създаването на специализирани звена за въздействие
на трафика в съответните министерства и агенции, както и засилената активност
срещу корумпирани и некомпетентни служители, отговорни за опазването на културното наследство, имат не само пряк ефект за ограничаването на трафика. Значим
косвен ефект е нарастването на исканите корупционни суми, което сериозно влияе
върху финансовата рентабилност на трафика на културни ценности. Тези суми не
са по силите на иманярите, на дилърите на ниско и средно ниво и на свободните
дилъри. Способни да издържат на такава корупционна динамика са единствено организираните престъпни групи.
Всички тези фактори ще доведат до превръщането на трафика на културни ценности от масова в организирана престъпност. Това ще даде възможност срещу него
да бъдат използвани класическите методи за борба с организираната престъпност, в
които българските и европейските правоохранителни органи имат натрупан сериозен опит. За разлика от масовата престъпност, организираната престъпност може да
бъде овладяна с наличните ресурси на държавната администрация, при наличието
на силна политическа воля и реалистична стратегия за интегрирани усилия на всички заинтересовани институции. През 2007 г. бяхме свидетели на засилена успешна
активност на правоохранителните органи срещу нелегалния трафик. В краткосрочна
перспектива — една до три години, броят на “успешните реализации” срещу трафика
на културни ценности ще нараства. Правоохранителните органи ще получат материална, организационна и експертна подкрепа от сродните си институции в странитечленки на ЕС. Разширяването на ЕС на Балканите ще повлияе позитивно на борбата с
трафика на културни ценности. Очакването е по-скоро за косвено въздействие върху
системата за набиране на предметите за трафик, подобно на описаната по-горе ситуация за България, отколкото за активна борба с организирани дилърски мрежи.
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Извън територията на страната, българската администрация предприема действия за оказване на пазарен натиск върху клиентите на трафика. Това е нов вид активност за българската администрация. До момента резултатите от нея не надхвърлят
песимистичните очаквания. В краткосрочен план — една до три години, тази активност
ще нарастне. Дори при ниска степен на реализация, тази активност остава значима,
доколкото оказва постоянен натиск върху нелегалния пазар на културни ценности в
неговата най-чувствителна част — крайните потребители. Създаването на несигурност
на нелегалния пазар ще принуди потребителите да избягват закупуването на предмети
с предполагаем произход от България. Намаляването на броя на сделките с крайните
потребители значително ще редуцира приходите на дилърите на високо ниво.
Фокусирането върху проблемите на незаконното придобиване и трафика на
предмети с произход от територията на Република България води до игнориране на
значението на страната като транзитен коридор за трафик на културни ценности от
Близкия Изток, Черноморския, Кавказкия и Средноазиатския региони. Тук е налице
психологическа реакция от типа “като решим нашите проблеми, ще стигнем и до
вашите” Подобен подход е изключително неконструктивен. Веднъж организиран,
трафик-каналът може да бъде захранван с културни ценности отвсякъде, включително и с произхождащи от България. В този смисъл активности срещу всяка форма
на транзитен трафик оказват възпиращо въздействие и върху трафика от България.
Друга трудност при борбата с транзитния трафик е необходимостта от взаимодействие с правоохранителни институции извън територията на ЕС. Това взаимодействие
е в начален етап и до момента не е дало видими резултати. Ангажирането на новите
правоохранителни структури — държавната агенция Национална сигурност, което не
се предвижда в момента, в борбата с транзитния трафик на културни ценности може
да даде нови перспективи на тази активност. Едновременно с това следва да бъде
развито и двустранното сътрудничество на структурите на Министерство на културата с аналогичните структури в страните, източници на транзитен трафик, за проучване на правовия и социално-икономически контекст на посегателствата срещу
културни ценности там. Взаимодействието на българските институции със заинтересовани институции от ЕС и извън него за предотвратяване на транзитния трафик е
сложна, но перспективна активност, която ще има значимо пряко и косвено влияние
върху състоянието на нелегалния пазар на културни ценности в България.
В предприсъединителния период и в първата година от членството на България
в ЕС борбата на професионалните правоохранители с професионалните трафиканти
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не бе единственият фактор за трансформацията на нелегалния пазар на културни
ценности. Голяма обществена и пазарна значимост има процесът на развитие на
частните колекционери в България. Този процес може да даде значим тласък на
зараждащите се културни индустрии.

Тенденции в развитието на легалния пазар —
от колекционерство към културни индустрии
Противно на общоразпространеното мнение, колекционирането на културни
ценности в Република България никога не е било забранено от закона. Колекционерите винаги са имали задължение да обявят колекциите си пред държавата
— регистрационен режим. Приемането на измененията в Закона за паметниците на
културата и музеите и обнародването на съответната Наредба на министъра на културата през 2005 г. прецизираха административния ред за извършването на тези
регистрации. Тези законови изменения са наложени от променената структура на
българското колекционерство.
Бумът на незаконния трафик на културни ценности през 90-те години е морално
и финансово неприемлив за някои дилъри на ниско и средно ниво и за множество
свободни дилъри. Основен морален проблем е фактът, че предметите, попаднали в
трафика, напускат националното културно пространство и се появяват на пазарите
в Европа и САЩ анонимно или под чужд флаг — като износ от другите балкански
страни — бивша Югославия например. Моралният проблем е съчетан с финансов
проблем — конфликтът между идеята за краткосрочни големи високо-рискови приходи и дългосрочни стабилни ниски и средни приходи.
Описаната по-горе картина на преструктуриране на нелегалния пазар на културни
ценности не е тайна за самите дилъри. Проблем за тях е не само ограниченият суровинен ресурс на археологическите обекти и храмовете, който осигурява краткосрочни
печалби. По-голям проблем е невъзможността да бъдат реализирани редица доходоносни елементи от културната индустрия — изложби, продажби на копия, изображения
и публикации, свързани с предметите. В момента, в който предметите бъдат продадени в чужбина, те стават суровина за чуждите културни индустрии. Пълното реализиране на икономическия потенциал на една културна ценност е възможно само ако тази
ценност не напуска българското културно и икономическо пространство. Постигането
на тази цел налага намиране на свободен капитал за създаване и развитие на значими
масиви културни ценности, управлявани от частни лица вътре в Република България.
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Така дилърите започват да разработват нова пазарна ниша за културни ценности — “новите” български колекционери. В края на 90-те години е изграден консенсус
между хора със значими финансови и обществени позиции и хора с възможности да
набавят културни ценности: идеята е от трафика да бъдат изваждани предмети със
значима научна и художествена стойност, които да бъдат концентрирани в частни
колекции. Това дава нов облик на традиционното българско колекционерство.
Дотогава част от колекционерите са свързани с трафика — най-често дилъри
на ниско и средно ниво и свободни дилъри с високи професионални познания и
естетически критерии, които заделят от трафика предмети за себе си. Доколкото
тези хора не разполагат със свободен финансов ресурс, те не могат да създават и
поддържат значими колекции. Липсата на други приходи извън трафика ги принуждава да продават заделените предмети при всяка криза на нелегалния пазар. Друга
част от традиционните колекционери разполага с малки или средни собствени приходи, от които заделят ограничени суми за закупуване на културни ценности. При
тези колекционери големите натрупвания стават с течение на времето, като част от
колекциите са наследствени, в някои случаи до три поколения назад.
“Новите” колекционери се появяват през втората половина на 90-те години и
бързо закупуват малки или средни масиви от предмети. Направените капиталовложения са високи в сравнение със заделяното дотогава, но са ниски в сравнение с
европейските, предвид ниските продажни цени в условията на масова престъпност
срещу културното наследство и споделените ценности между продавачи и купувачи.
Към днешна дата може да приемем, че колекционерите — стари и нови — са успели да отклонят между 10 и 15 процента от трафика. Предметите, включени в тези
колекции, обикновено са с висока художествена, научна и финансова стойност и са
в добро състояние. Поради това частните колекции могат да бъдат веднага представени на широката публика — те имат висок до много висок потенциал за експониране — 90 до 95 процента от предметите. За сравнение, някои колекции на държавните
и общински музеи имат под 30 процента предмети, годни за експониране.
През 2005 г. вече е натрупана критична маса колекционери, която търси своето
обществено и политическо представителство. Доколкото натрупването на колекции
не представлява закононарушение, Министерството на културата взе решение колекциите да бъдат регистрирани, за което е създадена съответната административна процедура. Очакванията бяха в предприсъединителния период регистрацията
да бъде завършена и Република България да стане член на ЕС със стабилна мрежа
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частни колекции, по подобие на това, което се случи в Република Румъния. Ситуацията не се разви според очакванията.
Основна роля за провала на тази идея изигра недоверието между гражданите и
администрацията, което съществува като психологическа нагласа в българското общество. Процесът на регистрация бе възприет като начало на процес на конфискация
на частните колекции. Едновременно с това бе провеждана популистка пропаганда
срещу инициативата за регистрация на частните колекции. Тази пропаганда бе подкрепена и от липсата на политика в правоприлагането. До ден днешен активността на
правоохранителните органи е насочена и срещу трафика и срещу частните колекционери, без да бъде правена разлика между едните и другите. Вследствие на тази липса
на координация и на пропаганда на новата политика частните колекционери все още
заемат изчаквателна позиция и не се насочват към масова регистрация. Липсата на
регистрирани частни колекционери води и до липса на действащи частни музеи.
Описаната ситуация е съпроводена със значими културни и финансови щети.
Предметите от частните колекции не са публикувани и експонирани. Това лишава
българските граждани и гражданите от ЕС от достъп до културните ценности, съхранявани в тях. Базираните на частни колекции културни индустрии не се развиват и
това води до преки финансови загуби както за гражданите, така и за държавата. Към
преките финансови щети следва да прибавим и косвените. Съществуващата ситуация
не стимулира инвестирането в развитието на културните индустрии. Основните заинтересовани лица — частните колекционери, са държани извън пазара, а тъкмо те разполагат с финансов и организационен ресурс за развитие на културните индустрии.
Първият опит за регулация на пазара на културни ценности и свързаните с тях
културни индустрии в Република България не е на нивото на обществените очаквания.
В момента обществените очаквания са насочени към изработването на нов Закон за
културното наследство. Нуждата от ефикасна, пазарно ориентирана регулация по отношение на културните ценности — частна собственост — и разширяването на достъпа
на гражданите до културните ценности — държавна собственост с цел икономическа
експлоатация става все по-осъзната и все по-осезаема. След частните колекционери свой интерес в областта на културните индустрии формулират и представителите
на различните части на туристическата индустрия, производителите на вино и т. н.
Натрупаната икономическа воля за изграждането на ефикасен легален пазар на културните ценности и свързаните с тях културни индустрии е на път да намери своето
политическо представителство.
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КУЛТУРНОТО НИ НАСЛЕДСТВО В РИСК:
МЕЖДУ ОТЖИВЕЛИТЕ ОЦЕНКИ
И СЪВРЕМЕННИЯ АНГАЖИМЕНТ1
Любомир Милчев, Юлия Минева-Милчева

Ако се позовем едно екземплярно наблюдение от 1960 г. на Стефан Попов, найубедителния български културфилософ на модерното време, “България абортира
Царството”,2 то лесно можем да забележим, че вакуумът след отпадането на една
добре йерархизирана система на културните ценности започва да се запълва с ерзаци. Дори и хладнокръвността на научното дирене не е пощадена.
Излизането от кръга на сигурните и общоевропейски цивилизационни ценности, съблюдавани в модерната българска държава до войната, хипертрофира научните намерения в посоката на идеологически детерминирани преувеличения, които
се оказаха, уви, извънредно трайни, макар и днес преуговорени в демократични
понятия и жаргони. Можем да ги схематизираме така:

1. Наследството на буржоазната култура
Артефактите, свързани с буржоазната градска култура отпреди Втората световна
война, не станаха предмет на публична грижа за културното наследство, а вместо
това бяха положени в сферата на доскоро полулегалното “частно” и “бита”. Малкото
от тях, по случайност пазени в хранилищата на държавните, и то главно етнографски
(!), музеи, бяха определяни със странния термин “предмети от градския бит”.
“Музей на градския бит и култура” все още официално се нарича държавният
музей в “Къщата на Калиопа” в Русе, сама по себе си великолепен образец на имение в Левантински барок от 18 век, макар че никой от местната културна общност не
я нарича така. А какво да кажем за разпръскването, без атрибуция, на ценни дворцови предмети във всевъзможни държавни колекции, като например — в Политехническия (sic!) музей в София, скриването им без давност и инвентарий в музейни
депа и безогледното им ползване за театрален и кино реквизит.
Най-отявленият куриоз, разбира се, ни предлага жалкото състояние на самата
сграда на Княжеския дворец в София, чийто оригинален архитектурно-декоративен
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облик бе почти напълно изличен, а статутът на употребата й — принизен, за да
предостави място за всевъзможни и все неподходящи функции в хода на последните 60 години. Десетилетия наред за ценно бе натрапено да се счита всичко друго
от възможното национално наследство, освен заклейменото като “буржоазно” или
“царско”, а именно — смятаното за “народно” селско, етнографическото; или пък,
паметниците на конципираната като “Национално възраждане” епоха. Те пък от
своя страна, бяха схващани нежели като високо естетическо и културно постижение
на българите-християни през 18-19 век, а като същински и неподправен израз на
“патриотичната борба на народа срещу гнилата Османска империя”.

2. Прабългарската мечта
Тъй като тази тенденция не можеше да осигури достатъчен легитимационен
потенциал на държавно равнище, се продължи със спекулациите по посока на прабългарското и на пресилената гордост от отколешното българско държавнотворческо начало, онагледявано в легендарно дългия път на Хан Кубратовите и Аспаруховите номади от недрата на Азия до лоното на Византийската империя, където
пък българската мощ се чества като пиене на вино от превърнатия в чаша череп на
император Никифор. Хилавостта на комунистическото държавно творение в контекста на европейската култура трябваше, прочее, да се компенсира с древността на
азиатските корени на прабългарското племе.
Впрочем, това отпратено в ранното Средновековие оценностяване, което бързо
се изроди в строенето на механи и резиденции в псевдо-стила на средновековните
крепости, се оказа най-голямото възможно приближение на следвоенната държавна
власт до някаква унаследена монархическа култура, но пък бе достатъчно безопасно, заради твърде невъзвратимата възстановимост на Първото и Второто царство,
и освен това предоставяше удобството да “легитимира” демонстративната омраза
към “чуждата династия” (тоест, унаследеното от цар Фердинанд и сие).
Именно тогава бяха хвърлени убедителни средства в реставрирането на великите столици Плиска, Преслав и Търновград, а Царевец бе украсен с доста съмнителна
възстановка на Патриаршията, край която се разигра и знаменитото луминесцентно
шоу — почти предтеча на лазерните фойерверки по повод приемането ни в ЕС.
И ето, в днешно време, куриозно, бизнес-гигант като фармацевничната компания “Актавис” спонсорира с 300 000 лв. научно-популярното проследяване, от един
фриволно избран тв репортер, на дългия път на прабългарите от прародината до
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тук, в резултат на чийто фолклорно-епически разказ в 10 серии, у зрителя остава
неловкият въпрос защо изобщо този номадски преход трябва да бъде предмет на
национална гордост?

3. Превъзбудите от тракийското наследство
И сега стигаме до бума на археологическите разкрития на тракийското наследство през последните 2-3 години, който изведнъж иззе всички приоритети на българската държавна политика за културата и основоположи целия български имидж
пред света. Вече не са модерни и се позабравиха грижите за възрожденските комплекси, обстойно реставрирани през 1970-те, за сметка на нашия “уникален принос” в европейската цивилизация — а именно Перперикон и гробниците в Долината
на царете, чудодейно разкопани от героите Китов и Овчаров.
Впрочем, тракийската мистерия във вид на строго охранявани по-рано от държавните спец-служби златни съкровища и магии, си бяха апотеозът на комунистическия окултизъм по времето на Людмила Живкова. А сега безвреме излязоха от под
земята на черния пазар, и породиха феерията от публични дебати за иманярството
и незаконния произход на частните колекции (разбирай — онези на Васил Божков
и Димитър Иванов). Това, което тук наблюдаваме, е транскрипцията на реликти
от живковистки сюжети в една неприкрито криминално-колекционерска афера с
примамлив капиталистически привкус. Похитена от иманяр византийска чиния — о,
ужас! в Сотби — най-модерната синтагма в съвременния медиен екшън за културното наследство.
Казусът с частните археологически колекции на Божков и Иванов е свръхинтересен, но не сам по себе си, а защото той показва как у нас се стига до мотивацията
за нов законопроект за културното наследство. Противно на нормалните очаквания,
сега не толкова неотложната необходимост да се реши по принцип проблема за
легализацията на частните колекции, струва ни се, движи настоящата афектация
за поредното законотворчество в тази сфера, колкото личната неприязън и съперничество спрямо конкретни персони от страна на техните политически и бизнес
противници. Поради тези нескончаеми битки “на тъмно” помежду няколко могъщи
иманярски лобита в прламентарните и министерски комисии, приемането на един
разумен и ефикасен закон все още тъне в неизвестност за неопределен период в
бъдеще. ... А една подобна афектация по повод Закона за паметниците на културата
едва що приключи в края на 2005 г., без да доведе до особено смислен резултат.
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Инерцията на историографските нагласи от комунистическия период предопредели една замазана, пастьозна картина на отминалите исторически епохи, в стил,
може би, ала Светлин Русев, (късен) Дечко Узунов и, разбира се, Нерона, а тази
картина бе и допълнително разпарчетисана в т. нар. период на преход, поради стихийните ентусиазми за “демократизация на обществото” и еуфорията на “свободния
пазар”, неприкрито доминиран от “свободните инициативи” на сивата икономика и
дивия капитализъм.

Да проявим малко повече разум
Тези сбъркани пропорции и до днес деформират най-популярните схващания
за ценностите на българското културно наследство. Още по-лошо — циркулирайки,
тези клишета предопределят и липсата, а и нежеланието, за изработка на квалифицирана и работеща национална концепция за българското културно-историческо
наследство на официално държавно ниво; от която да произтичат практични и убедителни стратегии и политика на държавата в областта на съхранението му. Продължаващи да бъдат и законово регулирани, тези нагласи доведоха до неспособност за различение, абстрактност, масово нехайство и дезинтерес към качеството
на непосредствено заобикалящото ни в обитаваната от българите градска среда.
Не желаем да оставяме читателя с впечатлението, че сме водени от някакъв промонархически в политическия смисъл патос, просто държим да обърнем внимание върху едно винаги пренебрегвано, но аксиоматично положение. Дългогодишното остракиране на обществената памет за монархията в модерна България има като най-лошо
последствие масовото игнориране на факта, че онова, което дава лице на по-голямата
част от българските градове — и особено на столицата — не е нещо друго, а именно
архитектурното наследство от епохата на Третото царство, (най-вече откъм края на 19
век до 30-те години на 20 век). Собствено ние не живеем в тракийските гробници, в
чиято ценност ни най-малко не се съмняваме, както и, една или две антични църкви,
били те и толкова скъпоценни като “Св. София” и Ротондата “Св. Георги”, сами по себе
си не дават цялостния облик на града, който обитаваме. Нещо повече, там, където в
българските градове е запазен ценен архитектурен паметник от по-отдалечена епоха
(античен или средновековен), то още по-натрапващ се е кошмарният контраст между
тази красива и мъдро построена сграда и състоянието на заобикалящата я среда.
Според нас, прочее, пренебрегването или съзнателното несъхранение на културно-историческия пласт на наследството от епохата на Третото царство, е главна53

Фиг. 1. Софийският дворец в оригиналното му състояние с източния параден вход на
двороцовия комплекс, около 1940 г.; и съвременен изглед.

та причина за съвременното лошо качество на градската среда в България, и в частност, особено видимо — в столицата. Следва да имаме предвид, че квалифицираните като “архитектурни” паметници в България, според официални данни на НИПК,
са около 15 550, и преобладаващата част от тях произхождат от въпросната епоха,
особено що се отнася до жилищната и монументалната публична архитектура.
Нека си дадем ясно сметка, че поради отсъствието на добра воля от страна на
властите, оторизирани за опазване на КИН да вникнат в този проблем, както и поради трайното безразличие на обществото, ние, а и бъдещите поколения вече сме
загубили безвъзвратно цяла плеяда безценни наследства. Тук ще маркираме някои
от тези загуби, произтекли по различни причини и от разни периоди.

Вандализмът на ранния комунистически период
Тогава ни бе отнета автентиката на историческия център на столицата и великолепното му градоустройствено решение в няколко основни отношения:
• архитектурният комплекс на двореца бе повдигнат върху естрада, лишен от
естествената си градинска среда, а интериорът му — опустошен;
• загубена е завинаги чудесната перспектива от площад "Александър" по посока на улица "Търговска" заедно с някогашния монументален стилов комплекс, оформен от сецесионовите сгради на хотел "Империал" (сега доминиран от Президентството) и разрушения "Юнион Палас";
• пространството, оформено от оградата на дворцовия комплекс в оригинал54

ното му състояние и оградата на Археологическия музей; също така други
чудесни перспективи като тази откъм старата катедрала "Св. Неделя" по бул.
"Мария Луиза" към Баня баши джамия.

Съвременният вандализъм
Но ако всички тези загуби на великолепни образци на най-добрата градска архитектура са резултат на погрешната политика на комунистическия режим в ранната
му фаза, то толкова по-болезнени са такива скандални случаи от нашето съвремие,
като нарочното унищожение на “къщата на Яблански”, рядък пример на цялостен
необароков жилищен ансамбъл, създаден от арх. Фридрих Грюнангер през 1905 г.,
запазен до края на 20 век с всички качества на автентичния архитектурен екстериор и интериор, заедно със служебната къща за прислугата, градината с фонтан и
оградата й с ценна орнаментална решетка, виенска направа — шедьовър, пожертван
в името на вулгарна предприемаческа амбиция на мястото му да се построи многоетажна бизнес-сграда. И въпреки доста време продължилите протести на гражданството и културната общност, и въпреки далегираните на НИПК механизми за
контрол и възпрепятстване на разрушението, НИПК не успя (или не пожела) да го
предотврати.
По подобен начин, ако поради икономическата несъстоятелност на комунистическия режим т. нар. “стар еврейски квартал” (по-голямата част от днешните общини “Средец” и “Оборище”), на който половин век се гледаше като на буржоазна
отживелица, не беше напълно изличен от картата на София, то в днешно време той
става все по-апетитна плячка за стихийно и необмислено строително предприемачество, за което общинските власти нехаят.

Фиг. 2. Перспектива към (сега несъществуващата) ул. “Търговска” откъм
пл. “Александър”, 1935 г.; и перспектива на същото място днес.
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Деградацията на публичното пространство
Съществен момент в съвременното състояние на града е свързан с деградацията на публични градини и паркове, изрядно поддържани и процъфтяващи до
Втората световна война, и спечелили навремето европейска слава на България
като лидер на градинарското изкуство. Да посочим някои от опозорителните загуби, дори само в София:
• Почти всички редки видове храсти и цветя в дворцовата градина, както и
павилионите за птици и разсадниците, построени в нея в началото на 20 век
от цар Фердинанд, са унищожени;
• Градската градина е само мизерен остатък от това, което е била към 1930 г.;
• Борисовата градина е обезобразена с гигантическия паметник на Съветската
армия, а градинката пред Военния клуб — смачкана от непреценения по мащаб и символика паметник на съсечения Стамболов.
• Основният проблем с всички градини е загубата на гледката на спокойно
изобилие, която лишава гражданството от възможността за наслада и отдих:
няма го богатството на растения, алпинеумите, водните завеси и фонтани;
тесните лъкатушни алеи с червен пякък са заменени с, широки 4-5 м и повече, асфалтови алеи и оскъдна растителност.
• Градините в София са също така фрапантен пример за натрапчивото присъствие на рекламните акции на големи бизнес компании — които уж се явяват благодетели чрез поставянето на пейки и лампи, а собствено приносът
им е само в авторизация и приватизация на грозотата на гледката. Толкова
ли е трудно общинската администрация, отговорна за това, да съгласува
вида на пейките?
• В същото време, обаче, столичната градустройствена мисъл се оказва амбициозно заета с "жизненоважния" проблем за бодването на един небостъргач
на мястото на една друга квартална градина. Такива маловажни неща като
пейките са далеч от нейните мащаби на проект ...
Приблизително същото е положението с историческите паркове, където съществуват, в градовете — Варна, Стара Загора, Перник, Силистра, Бургас, макар че
в последния случай, поне са поставени по-приемливи произведения на ваятелското
изкуство.
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Основните принципи
на един действен модерен подход
Ако трябва да предприемем спешна
спасителна операция в противовес на
безразсъдното опорочаване на културното качество на градското пространство, кои биха били основните
принципи, гарантиращи ефикасността
на действието с оглед на една стратегическа и интегрална програма за
съхраняване на историческата град-

Фиг. 3. Перспектива на ул. “Княз
Александър” от около 1927 г. с по-старата
сграда на БНБ и улична лампа.

ска среда в България 3:

• Да отворим очи за онова, което е наше наследство
На първо място трябва по принцип да приемем, че унаследеното в национален мащаб е това, което е, а не нещо друго. Показателни за неразбирането на този принцип са, например, често изразяваните от иначе образовани
българи, наши съвременници, снобистични мнения, че софийският Сецесион
бил жалък пример в сравнение с образците на Виенския или Брюкселския.
От това вероятно следва, че можем с лекота да си позволим да го загубим.
Или, дворецът не бил никакъв дворец, защото какви дворци имало по света
— Ермитажа, Версай, и прочее. Истината е, че дворецът в София е доведен до
едно почти жалко състояние, а сега пък — това му състояние, при масова незапознатост с изгледа на оригинала, лесно става аргумент за омаловажаване
на достойнствата му като паметник от първостепенно национално значение.
Подобна е ситуацията и с редица образци на софийския сецесион, а особено
— с напусто пренебрегваното неовизантийско своеобразие на един представителен пласт на модерната архитектура в столицата. Поради липсата на каквато
и да е негова промоция, излъчена в национален план, изобщо никой в Европа
не се досеща да говори за “софийски неовизант”, макар че неовизантийските
сгради в София са не по-малко ценни и редки от онези в Бристол, например,
заради които “бристолският неовизант” се е превърнал в световно признат
художествен и архитектурен стилов феномен.
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• Уместност
на новата функция
На паметниците трябва да се определя функция, която не е в про
тиворечие с тяхната реална монументална стойност. Измежду множеството погрешни в това отношение
решения, можем да посочим като
особено важни случаите с МинералФиг. 4. Съвременен изглед към купола на църквата “Св. Параскева”, построена по проект
(1922) на арх. Антон Торньов, бляскав пример
за своеобразието на софийския архитектурен
неовизант.

ната баня и Княжеския дворец.

• Разнообразие и автентика
Белег на зрелостта на една култура
е съхраняването на разнообразие-

то в историческата тъкан на града. Ясно е, че в резултат на инерция не малка част
от историческите сгради в центъра на София могат да бъдат надградени със стъклени конструкции, по подобие на банка “Париба”, хотел “Кристал Палас”, Къщата
на Мушанов на ул. “Московска”, но след време няма да може да се прави разлика
между оригинала и модернизираната вариация на определени стилови образци.

• Съхраняване на паметта за стила чрез характерни фрагменти
При невъзможност да се опазят цели автентични архитектурни комплекси, подобре е да бъде следван постмодерният меморативен принцип на фрагмента. Този
принцип е убедително практикуван навсякъде в Европа, и особено успешно в някои
други пост-камунистически страни, но у нас е много рядко представен в архитектурните проекти. Единственият, според нас, убедителен пример в София в това отношение, е решението на “Платинум Център” на пресечката на ул. “Екзарх Йосиф” и ул.
“Бачо Киро”, по проект на арх. Иван Тончев от 2001 г., при което физически остарялата сецесионова жилищна сграда бе реконструктивно интегрирана в новия ансамбъл,
посредством нейните характеристични стилови елементи, съчетани с най-модерни
технологични похвати. С цел по-широкото прилагане в България на този принцип е
необходимо да се изработи надежден документален архив на характерните стилови
исторически орнаменти, които ще подосигурят една възможност в новите сгради да
не се скъса нишката на своебразната архитектурна традиция на града.
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• Интегрално опазване на градската архитектурна среда
Извънредно важно е новото строителство в границите на защитената зона да
бъде в хармония с обкръжаващата го историческа среда по отношение на обем,
планировка, цвят, използвани материали и структури. Няколко кошмарни примери
от живковата епоха и до днес дават тон на сбърканото положение в центъра на
София — сградата на Министерство на транспорта на ул.”Дякон Игнатий”, сградата
на Булбанк на бул. “Т. Александров”, жилищният блок със сирената на ъгъла на
бул.”Мария Луиза” и ул.”Екзарх Йосиф”. Необяснимо е защо до момента българските архитектурни бюра не изработиха модули поне на жилищни сгради по сполучливите образци на архитектите Цеко Торбов, Антон Торньов и Георги Фингов, които да
се прилагат там, където в историческата зона на града се застроява парцел помежду
запазени стилови сгради.

• Нова употреба на неосъществени исторически проекти
Когато се предприема ново строителство или модернизация на важни публични сгради, да не се пренебрегва утилизацията на огромния културен потенциал, заложен в неосъществени, но с голяма художествена стойност архивни архитектурни проекти. Непонятно е защо именно такъв потенциал не бе приведен
в употреба, нито пък извънредно удобната в случая възможност беше публично

Фиг. 5. Уличните лампи около сградата на бившия царски дворец
(сега — Национална художествена галерия) и рекламните пана върху тях.
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дискутирана като принцип на правителственото задание за разширение и реконструкция на сградата на НХА през 2004-5 г., още повече, че параметрите на такова разширение, както е добре известно, са предпоставени в оригиналния проект
(1904) на арх. Александър Смирнов за Художествена академия, неосъществен
само поради бюджетен недостиг по време на войните през първата четвърт на 20
век. С приемането на одобрения по конкурса съвременен проект на арх. Стефан
Добрев (2005) бе отхвърлена очевидно по-добрата възможност да се завърши по
уместен начин оригиналният архитектурен и силно символичен ансамбъл на площада около катедралата “Св. Александър Невски”, като при това бъдат спестени
в значителна степен публични средста за реализацията на желаното разширение
на НХА. Освен това, взетото решение влиза в ярко противоречие с номинацията
на този исторически ансамбъл за включване в световното наследство на ЮНЕСКО, официално заявена от българска страна, както и с поредица от специфични
режими на опазване на КИН в тази част от централната градска зона, определени
в Приложение 10 на ЗУЗСО (2006)4.

• Решаващото внимание към градското пространство
Пространствата около сградите в защитената историческа зона са не по-малко важни от самата архитектура. Въпреки интересите на бизнеса и рекламата, на
ниво общинска власт трябва да съществува безкомпромисна регулация на външния
вид на фасадите в защитените зони. Следва да се постигне пълна съгласуваност
на рекламните знаци и надписи, ролетните щори, за витрините да се използват
дървени капаци, платнените сенници, знамена и тенти да са от естествени материали. Има огромно значение как са оформени улиците, площадите, градините, а
именно — местата за обществено ползване. В оборудването на улиците с аксесоари (улични лампи, пейки, указателни знаци, преградни пилони за паркиране на
автомобили) трябва да има последователност и то да се вписва в историческата
обстановка. Отправните точки за оборудване на публичните места в рамките на
защитения градски пейзаж в европейските страни са свързани с няколко много
прости положения:(1) Историческата структура трябва да се запази и да може да
се разпознава; (2) Улиците с еднакъв характер трябва да бъдат сходно оборудвани
с аксесоари; (3) Осветлението трябва да подчертава историческата структура.
В самия исторически център на София, обаче, наблюдаваме множество примери за пълно пренебрежение по тези въпроси, като например:
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— три вида фенери между двореца (НХГ) и Народния театър;
— най-всевъзможни модели пейки в Градската и Борисовата градина, според
спонтанните решения на рекламодателите;
— обратно на това — “гора” от, иначе хубави, улични фенери, но тъкмо пред
сградата на бизнес-център ЦУМ, която по стила си не предполага изобщо
подобна ретро-декорация.
И накрая, нека обобщим, че ако не искаме да загубим всичко ценно в градското ни наследство, сега е последният момент да предприемем едно по-цивилизовано отношение към историческата фактура на градовете, разглеждана през
фокуса на един наистина работещ интегрален подход. За тази цел се налага да
въведем като приоритет на националната ни политиката за опазване на културното
наследство разумните и изпитани европейски практики за съхранение именно на
градската среда.
________________
1 Публикуваната тук статия е слабо изменена версия на доклад, представен на международния
семинар “Европейските национални тръстове и успешната формула за съхраняване на историческата градска среда в България”, организиран от сдружение “Българско национално наследство — Фердинандеум” в София, май 2007 г.
2 Стефан Попов (1906, София — 1989, Мюнхен) е български дипломат, журналист и писател, живял в изгнание в различни европейски страни по време на коменистическия режим в България.
Възпитател на цар Симеон II по време на пребиваването си в Мадрид. Сред основните му съчинения са: Wille zur Gestalt, Българската идея, Идеята за Европа, автобиографичната книга
Безсъници, повечето публикувани първоначално в Германия.
3 Впрочем, струва си да си спомним, че тази интегрална визия за българското културно наследство
е типична и за законодателната традиция в България от преди Втората световна война. Първата
Наредба-закон за запазване на старинните постройки в населените места в България датира от
1936 г. и в нея се ангажира отговорността на държавата за опазването на (обърнете внимание):
“историческите и архитектурни ансамбли — квартали, улици, площади, които по своето изграждане и вид или със своето историческо минало имат архитектурно, фолклорно или историческо
значение, както и за сградите и монументите, отговарящи на същите условия.” Собствено една
формулировка, демонстрираща ни един повече градоустройствен и повече интегрален по същината си подход, от преобладаващия в съвременна България.
4 Повече подробности във връзка с оргиналния проект на Смирнов и последващи архитектурни развития вж. в статията на Ралица Гелева, “Метаморфозите на Художествена академия: конкурси и резултати”, в: София и нейното културно-историческо наследство, София, ИТУС, 2008, с. 75-83.
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ПОДХОД И НАБЛЮДЕНИЯ
В ПРОЕКТА на “МАТРА” —
“Културно наследство: България — ЕС”
Ренгър Афман
Въведение
Проектът “Културно наследство: България — ЕС”, осъществен по програмата
“Матра”, оказа съдействие за развитието в България на сферата на управлението и
ръководството на движимото културно наследство. Фокусът на внимание беше съсредоточен върху първичното Европейско законодателство за износ на културни ценности. Тъй като законовата практика в сферата на правилата на ЕС предполага и законова
практика относно културното наследство изобщо, фокусът на проекта надхвърли рамките на Регламента и Директивата на ЕС.
Следващите раздели разкриват подхода на холандския екип към проекта и
представят впечатления, анализи и коментари, които могат да бъдат от значение
за развитието в бъдеще.1
Ще дадем допълнителни подробности за три сфери на развитие, в които проектът участва:
(1) Първа и основна област на подкрепа бе разработването на обществени
структури за задачи с европейска насоченост. Главните приоритети бяха:
• Изграждането на стабилно функциониращи организационни и институционални структури за управление на движимото културно наследство, главно за да
могат да работят съгласно Европейските правила: утвърждаване на Инспекторат за движимо наследство, неговата позиция в Министерството, и др.
• Изграждане на капацитет в основните обществени структури, т.е. последните да имат капацитета да работят съгласно правилата на ЕС Регламент и
Директива, както и да могат да се справят с проблемите и да се възползват
от възможностите след присъединяването на България към ЕС.
• Развитие на сътрудничеството между властите, както в България, така и на
международно ниво, което включва способността да се работи честно и открито с компетентните власти на други държави членки на ЕС.
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(2) Втората сфера на подкрепа бе развитието на сътрудничеството на правителствените и държавни структури с (организираното) гражданско общество. Това
бе допълнено с дейности, предназначени да подкрепят развитието на гражданското
общество, така че да поеме ролята на равностоен партньор на правителството (и
обратното).
(3) Третата сфера, в която проектът предложи подкрепа, бе разработването на
правителствени политики и законодателство в сферата на културното наследство.

(1) Подготовка на обществените структури
за задачи с европейска насоченост
Прилагането на европейските правила изисква институционална структура, в
която компетентни и добре подготвени институции работят съвместно на национално и на международно ниво. Проектът подкрепи Министерството на културата, особено Инспектората за (движимо2) културно наследство под опеката на Националния
център за музеи, галерии и изобразително изкуство, и Националните митници, тъй
като са двете институции най-пряко отговорни за съблюдаването на европейските
правила в областта на културното наследство.
В интерес на по-доброто разбиране, нека започнем с кратко обяснение на европейското законодателство в сферата на културното наследство. ЕС е издал много
по-малко правила в тази сфера в сравнение с други сфери, като например земеделието или безопасността на храните, главно поради намерението да не се възпрепятства повече от необходимото националната свобода в сферите на “културното
наследство” и “културата”. Правилата, които трябва да бъдат споменати, са Регламент 3911/92 за контрол на износа (задължителен за държавите членки), Директива
93/7 за връщането на незаконно изнесени ценности (силно препоръчително е да се
изпълнява), с няколко поправки, добавени по-късно, както и Регламент 1210/2003,
който включва ограничения за търговията с културни ценности от Ирак. Проектът
се съсредоточава върху първите две, тъй като те са основа и за изпълнението на
иракския Регламент.

Регламент 3911/92 и Директива 93/7
Тъй като културата представлява автономна област за всяка отделна държава
членка, всяка страна е свободна да защитава каквото тя избере и да приема свои
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собствени национални програми за защита. След 1993 г., обаче, с отмяната на визовите проверки на вътрешните граници на Общността се разви нова ситуация. Всички
държави членки поеха отговорност да прилагат еднакви ограничения за износа на
културни ценности, включително и на ценности от други държави членки към страни
извън ЕС. За да може да има ефективност, същевременно стана необходимо да има
система, която позволява на държава членка да изиска обратно защитено културно
наследство, което е било незаконно изнесено от нейната територия в рамките на
ЕС. Тъй като такава защита не можеше да бъде адекватно гарантирана нито чрез
ратификация на Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г. за превенция на вноса, износа
и трансфера на незаконно притежавани културни ценности, нито от Конвенцията на
Европейския Съвет от 1985 г. за нарушенията, свързани с културната собственост, ЕС
сметна за необходимо да приеме специални мерки на ниво Европейска общност. В
контекста на действие на единния европейски пазар Регламентът (ЕИО) № 3911/92 и
Директивата 93/7/ЕИО се стремят да съвместят фундаменталния принцип за свободно
движение на стоките с принципа на защита на националните културни съкровища.
Регламентът въвежда унифицирани мерки за контрол с цел превенция на износа на защитени културни ценности на външните граници на ЕС, които мерки позволяват на компетентните власти на държавата членка, от която трябва да се изнесат културни ценности за трета страна, да вземат предвид интересите и на другите
държави членки. Причината за това е, че в отсъствието на такива контролни мерки
премахването на проверките по границите в рамките на Общността би означавало,
че защитен предмет с културна стойност, изнесен от една държава членка, може да
бъде представен на митницата на друга държава членка и да бъде изнесен лесно
към трета страна, която не е член на ЕС.
Директивата допълва този превантивен инструмент, като осигурява механизми
и процедура за връщането на защитени културни ценности, в случай че те са били
незаконно изнесени от територията на държава членка и са засечени в друга държава членка. Докато целта на Регламентът е да предотврати националните съкровища да бъдат изнасяни вън от територията на Общността без контролни мерки, то
Директивата, от своя страна, се ангажира с мерките за възстановяването на такива
съкровища на държавата членка, от която произхождат, когато те са били незаконно
изнесени от нея.
Що се отнася до новите държави членки, и Регламентът, и Директивата са
влезли в сила в зависимост от техните различни дати на присъединяване към ЕС,
64

което означава, че процедурата според Директивата може да бъде ефективна, само
ако може да се представи доказателство, че предметът е пресякъл границата след
датата на присъединяване.
Тези два законови инструмента са свързани с общ, детайлен списък, определящ
за кои категории културни ценности, в зависимост от историческата и паричната им
стойност, се изисква лиценз за експорт или е възможна процедура за връщане съгласно
Директивата. За прилагането на Директивата има и допълнителни изисквания; главно
предметът да е “национално съкровище” в страната, изискваща неговото връщане.
Компетентната власт в държавата членка, като преценява молба за лиценз за
износ, трябва не само да провери дали предметът е в списъка на ЕС, но трябва
също така да има предвид произхода на обекта и да се свърже със своите колеги в
държавата членка на произход в случай на съмнение.
В съгласие с исканията на Съвета на министрите, Европейската комисия периодично оценява ефективността на Регламента и Директивата (два пъти от 1993
г.3). Експерти сигнализират, че броят на случаите в Европа, които могат да бъдат
ефективно уредени с Директивата, е по-скоро нисък и работата с нея на практика е
често пъти разочароваща. Необходим е анализ, който да доведе до разработването
на законови инструменти и по-добри практики.

Институционални структури
За да изпълнят и Регламента, и Директивата, държавите членки трябва да определят компетентни власти, отговорни за това и действащи като контактна точка за други държави членки. За Регламента това в повечето случаи е съответното
министерство на културата или прилежаща му структура (Инспекторат за културно
наследство, агенция, и др.). Вземането на решения относно лицензите за износ се
осъществява от разнообразни структури (министерство, съвет за култура, смесена
група от експерти, и др.), но почти навсякъде е координирано от структури под опеката на министерството на културата. В някои страни, като Кралство Нидерландия,
практическата обработка на молби за лиценз за износ е поверена на Митническите
служби, които поддържат връзка с централната компетентна власт, тъй като на това
се гледа като на вид дейност сред голямото разнообразие от общо взето сходни
процедури за придобиване на лиценз, с които те трябва да се справят.
Отговорността за изпълнението на Директивата за връщане на незаконно изнесени предмети е поверена главно на Министерството на правосъдието или на
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прилежаща му структура, тъй като се отнася повече до сферата на съдебното преследване и наказателния кодекс. В Кралство Нидерландия Държавният инспекторат
за културно наследство е компетентната власт за Регламента, както и за Директивата; що се отнася до Директивата, Инспекторатът е в тясно сътрудничество с
Прокуратурата.

Функции и утвърждаване на компетентна власт
Приемаме за най-добра практиката (макар и нереализирана във всички държави членки на ЕС) решенията за молбите за износ и придвижването на случаите за
връщане на предмети да бъдат поверени на такива държавни структури, които имат
задълбочено знание и разбиране за политиките и практиките в сферата на движимото културно наследство. Наистина, препоръчителна е комбинацията между тези
задачи с европейска насоченост и надзорните функции, отнасящи се до национално
защитеното движимо културно наследство в рамките на държавата членка.
В България отговорността за прилагането на Регламента и Директивата се носи
от Министерството на културата и по-специално от Инспектората за (движимо) културно наследство под опеката на Националния център за музеи, галерии и изобразително изкуство. Националната агенция Митници, включително и областният
персонал, е отговорна за контрола по границите (само външните граници на ЕС). В
случаи на (предполагаемо) нарушение на законите и на връщане на незаконно изнесени предмети, Националната прокуратура и Националната полиция трябва да се
намесят. Споразумения за сътрудничество между тези структури са подписани или
са в процес на разработка.

Сътрудничество между властите
на национално и международно ниво
Резултатите от сътрудничеството между институциите изискват стабилни структури и споразумения, но качеството на сътрудничеството между заинтересованите
лица, впрочем не по-малко важно, зависи и от други фактори. Сътрудничеството се
осъществява от хора, които трябва да се познават, да си имат доверие, да разбират
нуждите на другия, да влагат усилие в решаването на проблеми, и — това е основното — да разбират целта на общия процес, в който участват. Някои читатели може би
си мислят “е, това може да е вярно за Западна Европа, но ние в Централна Европа
сме склонни да разчитаме повече на прецизни процедури и правила”. Дори това да
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е случаят, осъзнаването на този персонален компонент е ключово. Това важи както
на национално, така и на международно равнище.
Развитието на добри междуличностни контакти в мрежата от компетентни власти изисква трайно внимание в бъдеще. Това включва пътувания до Брюксел, но
преди всичко, активен обмен на информация, знания и опит, особено със страните,
с които се осъществява голяма част от трафика на културни ценности. Проектът
подкрепи подобен обмен, особено, най-вече между българските и холандските
компетентни власти, но това е само една малка стъпка за пълното разгръщане на
сътрудничеството с колеги в Европа.

Развитие на Инспектората за културно наследство
Проектът подкрепи Инспектората за (движимо) културно наследство към Министерство на културата и Националната агенция митници с експертни съвети, съдействие за провеждането на семинари, осигуряване на контакти, и др. С Инспектората
за културно наследство обсъдихме всички възможни форми и функции на подобен
инспекторат, включително тези, отнасящи се до музеите. Пречка за развитието на
Инспектората е фактът, че до момента на написването на този текст не е дадено
одобрение за значително разширяване на неговия персонал и бюджет. Главното
последствие от това е, че Инспекторатът все още не може да изпълни и придвижи
с достатъчна интензивност и качество всички предписани задачи, включително сътрудничеството с други подобни структури у дома и в чужбина. Подчертаваме отново необходимостта от държавен инспекторат с пълен капацитет като задължителна
функция в изпълнението, прилагането, контрола и надзора на държавните политики
в сферата на културното наследство.
Силно се препоръчва по-нататъшното развитие на Инспектората за (движимо)
културно наследство. Това се отнася не само да числеността на (високо квалифицирания) персонал, но и до разработването на съгласувани работни политики (приоритети, работна програма, и др.), благоприятни условия за комуникация, и необходимата относителна независимост. Този последен елемент не означава, че Инспекторатът може да не е част от министерство или директорат, а че професионалният подход, комуникацията с други организации в и извън България (включително
Брюксел) и бързата реакция в спешни случаи (например в сферата на 93/7) изискват
определено ниво на дискреционна власт, което надхвърля свободата, позволена от
сегашните процедури или традиционните бюрократични процедури изобщо. В ши67

роко приетите модели независимостта предполага също отделяне от единиците,
създаващи политики,, за да се предотврати смесването на изготвянето на политики
и контрола над тях. Професионалната независимост в приоритетите и подхода предполага Инспекторатът да взема решения относно програмата за надзор и начина,
по който се осъществяват проверките. Професионализмът изисква Инспекторатът
сам да определя своите оптимални начини за работа с оглед на насърчаването на
доброто управление на културното наследство от надзираваните структури (музеи,
частни компании) съгласно държавните политики. Разбира се, даването на по-голяма независимост трябва да върви ръка за ръка с надеждно счетоводство и отчет
пред по-високите нива в организацията и обратна връзка от страна на тези нива.

(2) Гражданско общество и публична администрация
В българска анкета, проведена през 2005г.4, един от въпросите беше “Кой, според вас, трябва да носи отговорност за опазването на културното наследство в България?” С два възможни избора на участник, около 85% от интервюираните включиха
“държавата” или Министерството на културата. 35% от участниците включиха общините, около 25% избраха “обществото/общността” и 50% посочиха всякакви типове
публични и частни културни учреждения5. В друга анкета през същата тази година6
със само един възможен избор на участник, държавата и Министерството на културата получиха 65%, докато общините не минаха 6%. Отговорът “всички българи” бе
избран от почти 25% от участниците. В нашия проект също имаше доста представители, посочващи държавата като единствено отговорна за опазването на културно
наследство, но имаше и хора, според които отговорността трябва да се разпростре
по-широко в обществото. Трудност в интерпретацията на подобни мнения е, че въпросът често е по-сложен. В много случаи хората са доволни, че държавата, от
името на обществото, е гарант за това, структурите и възможностите за грижа за
културното наследство да са достъпни и хората да са достатъчно наясно с неговото
значение. Но е друг въпрос дали държавата, отново от името на обществото, трябва
също така да има отговорност за прякото изпълнение: да организира цялата работа
за опазване и достъп, да надзирава стриктно изпълнението от другите, или да бъде
собственик на всички паметници на културата. Забелязва се тенденцията някои
участници, в отговор на гореспоменатия въпрос, да натоварват администрацията с
тази изпълнителна отговорност, докато други не биха отишли по-далеч от това да
дадат на държавата обща институционална и надзорна отговорност.
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В този раздел ние ще обсъдим темата за отговорностите на държавата и на
гражданското общество и гражданите, тъй като видяхме голямо объркване по този
въпрос, което възпрепятства сътрудничеството и взаимното доверие между заинтересованите хора. Желателно е едно по-голямо общо разбиране в тази посока.

Някои модели
Нека започнем с малко теория. В управлението на изкуството и културата са
възможни разнообразни държавни роли. Тук предстваям едно разделение на четири главни роли, направено от Хилман-Чартранд и Маккоуи7.
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Съдействащо

създава благоприятни

разнообразни

няма централни избори;

лице/органи

условия: данъчни

структури/системи

цел е подкрепата на

зация

облекчения,

разнообразни дейности;

без законови пречки,

индивидуални приоритети

и пр.

за тези, които поемат
инициативата/използват
облекченията

a

) Политическата динамиката на на Архитекта може да бъде революционна, но инерцията може да доведе до

фиксиране на стандартите, което причинява застой в креативността.
) Работейки чрез съвети по изкуството на ръка разстояние, правителството определя колко обща помощ да

б

осигури, но не и кои организации или творци трябва да получат помощ.

Пълната схема на Хилман-Чартранд е представена в приложението към тази
статия.
В повечето западни страни понастоящем се наблюдава смес от “съдействащо
лице/организация” и “спонсор”- ролите на техните държавни организации (като
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понякога има определено “колебание” между тях в зависимост от настъпващите
промени в политическия живот). Причините за избягването на ролите “инженер” и
“архитект” включват гореспоменатите аргументи срещу решаващата роля на държавата по въпросите на изкуството и културното наследство. “Архитект”- възгледите
често са реализирани по-скоро чрез кампании за повишаване на публичната осведоменост отколкото чрез формални процедури. В “спонсор”- модела, за да се избегне
липсата на демократичен контрол в случая на съветите на една ръка разстояние, в
повечето случаи (член на) правителството има властта за окончателно решение и
се наблюдава случаят отговорник срещу парламент. Това включва и отговорността за отклонения в техните решения от препоръките, изготвени от съветите. След
тези уточнения, трябва да добавим, че отговорностите за наследството могат да се
различават от тези за изкуството и съвременната култура; наследството е по-често
възприемано като въпрос за обществото като цяло, което води до по-голяма намеса
от страна на държавата.

Практика в България
По време на нашия проект забелязахме в България различни неясноти относно
ролята на държавата в сферата на културното наследство, както и непълни анализи
и често по-скоро теоретични възгледи. Това води до объркване, неефективност и
липса на внимание (истинско внимание под формата на действия) за определени
проблеми и обекти на наследството. От първостепенно значение е постоянството в правителствените избори и съзнанието за него както у гражданите, така и у
държавните служители. И, разбира се, преди да се правят избори, е необходим
изчерпателен анализ за последиците от тези избори в реалния живот. Например,
ако се обмисля поддържането на изпълнителен държавен контрол над единични
наследствени обекти, то преди да се вземат такива политически решения, трябва
да се вземат предвид разходите, необходимите процедури, негативните ефекти от
недостатъчната способност за своевременна обработка на молбите, избягването и
заобикалянето на процедурите от страна на гражданите, ако те се окажат твърде
сложни или отнемащи време, реалните възможности за прилагане (т.е. едновременно възможен за реализиране и приемлив план за прилагане), и др.
По наше мнение, в българската ситуация, разнообразието от гледни точки за
ролята на държавата е такова, че горещо препоръчваме да се проведе открита и
отворена дискусия, базирана на коректни изчисления за последиците, относно же70

ланата роля на държавата в създаването на политики. Необходимо е да се постигне
най-малкото по-добро осъзнаване на този въпрос у заинтересованите акционери,
тъй като това е предпоставка за взаимно разбиране в конкретните случаи. 8

Примери в други страни
Осъществяваното управление на културно наследство в други страни показва,
че е практически невъзможно за държавните власти или дори местните управи да
поемат грижа на изпълнително ниво за всички културни паметници и обекти; а е
широко разпространено мнението, че това дори не е желателно.
Практически невъзможно е да се повери на държавата пълната отговорност за
цялото наследство поради големия брой обекти и паметници, липсата на персонал
и бюджет на централната власт и — във връзка с това — безсилието да се налагат
политики. Натоварването на обществените власти със задачи, които те не могат да
изпълнят, води до липса на качество и на доверие. В България има много примери,
които показват разликата между политики (и често отговорности), заложени в законови постановления, и практиката в реалния живот. Пример за това е лошото състояние на много паметници, които нито собствениците, нито държавата имат пари
да запазят и възстановят. Друг пример е големият мащаб на грабежите и кражбите
от археологически обекти, както и от църкви, което до голяма степен е улеснено
от много ниските нива на контрол на това обширно наследство. И в двата случая,
решенията на тези сложни проблеми не могат да бъдат намерени само чрез стоварване на отговорността върху обществените власти, дори ако им бъдат предоставени
по-голям бюджет, правомощия и др. Крайно необходимо е съвместното сътрудничеството между властите, организираното гражданско общество и гражданите.
По наше мнение, да се даде на държавата изпълнителната отговорност за всички паметници не е желателно поради същностната природа на културното наследство. Не друг, а обществото, в най-общ смисъл, трябва да му придаде значимост,
за да може материалните останки от миналото да се квалифицират като наследство
в истинския смисъл на думата. И именно отделните членове на обществото, организирани в граждански структури и асоциации, са главният източник на интерес и
енергия за опазването и достъпа до паметниците. Ако обществото, гражданите, не
покажат интерес или не приемат емоционално като свой определен “паметник”,
всяко решение от страна на публичната администрация да го пази губи своето значение. Възлагането на изпълнителни отговорности на държавата, особено на прави71

телството, оставя гражданите незаинтересовани. Също така, в България, на дискусиите, които посетихме, бяха споменати голям брой случаи, в които държавната намеса в контрола по опазването на паметници е довела до отдръпването на частната
инициатива. Така че не е препоръчително държавната бюрокрация да поеме цялото
изпълнително управление или дори да надзирава твърде отблизо и да решава за
всеки частен случай.9
Друго нещо обаче, свързано с институционалната отговорност на държавата,
спомената в първия параграф на този раздел, е, че публичната администрация на
национално и/или местно ниво, от името на обществото като цяло, трябва поне да
улесни и да създаде условия, така че да се полага добра грижа за обекти, които обществото смята за значимо наследство, и да се надзирава полагането на тази грижа.
Важно заключение от казаното по-горе е най-малкото това, че устойчивото управление на културното наследство изисква споделена отговорност и че властите и
гражданите трябва да работят заедно. Трябва да е ясно, че разработването на такъв
подход, макар вече да има прекрасни примери, ще отнеме време. Важно средство
е да се осъществи реална децентрализация на държавните отговорности в посока
регионални и местни нива. Разработването на балансиран подход изисква взаимно
доверие и обединяване на енергията на частните и обществените инициативи. За да
се постигне това, е необходимо изработването на конкретна политика: става дума
за сложни процеси, включващи интензивно общуване и развитие на нови начини за
сътрудничество.

Утвърждаване на гражданското общество 10
За да може да се осъществи сътрудничеството между администрацията и частната инициатива, което защитихме по-горе, би било от крайна полза гражданите да се
организират в неправителствени и други структури, които гарантират приемственост
в целите и ангажираност. В сферата на управлението и ръководството на културното наследство в България понастоящем няма такова високо развито организирано
гражданско общество. Ала за да се предприемат активни действия, да се стимулира
обществената ангажираност с културното наследство и да се обогатят националните
и местни административни политики и програми е необходимо определено ниво на
развитие на гражданското общество. По тази причина проектът се опита да допринесе
за развитието на редовни контакти и сътрудничество между тези граждански обществени организации, които успяхме да идентифицираме. Избраният начин беше чрез
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иницииране и съдействие за организацията на т. нар. “работна общност”, в която
заинтересовани и ангажирани хора от сферата на гражданското общество обменят
опит, разработват подходи към набелязаните проблеми и се свързват с играчи в техните собствени мрежи във връзка с тези идеи и дискусии. Тази “работна общност”
е отворена за държавни служители, които също работят в тази сфера и наистина се
присъединиха с по-скоро наблюдателна роля, насърчавайки комуникацията между
частния сектор и, в този случай, Министерството на културата.

Гражданите
Не на последно място, нека кажем нещо за ролята на отделните граждани. Заедно те образуват “гражданско общество” в смисъла, в който този термин е използван
тук.11 Но те имат също така и най-общи индивидуални отговорности. Най-малкото,
да се грижат надлежно за своите притежания, като ги регистрират и документират
за самите себе си във всички законови рамки (да могат да докажат собствеността
им, напр. пред застрахователните компании при загуба или кражба като начин за
борба с престъпността), и също като спазват законите и регулациите за опазването
на културното наследство и контрола по износа и за сътрудничеството с властите за
опазването на наследството и борбата с незаконните действия. Да накараш гражданите да правят това изисква най-малкото повишаване на осведомеността, предпоставка за което са рекламните кампании. Но, от друга страна, важни условия са и
доброто отразяване на тези въпроси от пресата и медиите и постоянната готовност
за диалог и откритост от страна на властите. Що се отнася до конкретни въпроси
като борбата срещу грабежите, очевидно са необходими много повече мерки, за да
се постигне реален общ подход от страна на властите и на гражданите — но, отново,
обсъждането на този въпрос тук би ни отвело отвъд целите на тази статия.

(3) Създаване на политики и законотворчество
Задача на екипа по проекта беше да проучи съвместимостта на българското законодателство с Регламента и Директивата на ЕС (и техните по-късни
поправки) и ако е необходимо, да даде препоръки. Министерството на културата осъществи пригодяването на българските закони към правилата на ЕС.
По-нататъшното развитие на политиките и законодателството за управлението
на културното наследство представлява по-скоро проблематичен въпрос в България, и не просто защото проблемът за това как обществото се отнася към културното
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наследство е изключително сложен. По време на дискусиите с екипа по проекта
бяха откроени няколко основни проблема, които ще обсъдим в този раздел.

Диалог
Първият проблем е широкото разнообразие от мнения относно редица въпроси.
Макар и сериозният характер на проблеми като грабежа и незаконната търговия да
е всеобщо признат, решението все още е далеч поради противоречивите мнения по
редица въпроси, за които изглежда е трудно да се проведе решителен диалог.
Една от мерките в стремежа да се реши този проблем би била дискусията да
започне с фокусиране върху визиите за политики в дългосрочен план. Това формулиране на политиките като отправна точка за разработването на законови правила и
други мерки се състои главно от информиран анализ на проблемен въпрос и прието
заявление за желаните резултати в бъдеще (в този район да кажем след 10–15 години). Много е възможно постигането на съгласие по основните визии за бъдещето
да е по-лесно отколкото постигането на съгласие по практическите мерки в краткосрочен план. Важна е именно главната далечна цел, а не детайлната природа на
първата миля, която трябва да изминем. Следващата стъпка би била изготвянето на
мерки в краткосрочен и средносочен план. Като един от инструментите в подобен
набор от мерки законодателството може да изиграе важна роля, давайки правна
основа за конкретни действия. Разработването на мерки и законодателство с оглед
на една съгласувана дългосрочна политика, би било по-надеждно и приемливо и,
следователно, по-ефективно от аналогични краткосрочни мерки, но без консенсус
в дългосрочен план.
Един пример, свързан с редица предизвикателства, е как държавата, музеите,
и др. трябва или биха постъпили в сферата на частните колекции от антики или,
по-общо, колекции от културни артефакти, а също частното или публично придобиване на такива предмети, ако те са с неясен или незаконен произход. Правилата,
доколкото е необходимо, трябва да се съвместят с една по-широка визия относно
поведението спрямо културното наследство. Начин да се постигне известен консенсус би било фокусирането върху обща визия в дългосрочен план, която на свой
ред показва пътя за постепенните мерки, съобразени с настоящата ситуация. Друг
проблем, свързан с този, е как да се противостои на широкоразпространеното разграбване на археологическите обекти: необходимият набор от политики е твърде
широк по отношение на времевата рамка и сферите на подход (включително, со74

циално-икономическото развитие, инфраструктурата и устойчивия туризъм), за да
може да бъде обхванат от културното или което и да е законодателство.

Социо-политически контекст
В тясна връзка с първия раздел е социално-политическият контекст в сферата
на културното наследство, който влияе върху оценяването на предложенията на
базата на елементи, доста различни от тяхното съдържание, и фактически възпрепятства широкото приемане на правителствените предложения, засягащи наследството. Този проблем затруднява разработването и приемането на ново законодателство в тази сфера фактически от 90-те години. Един такъв фактор е сравнително
високата степен на политическо непостоянство и произтичащата от това липса на
действителен напредък: разработването на политики в сферата на културното наследство изисква времеви отрязък и последователност, която очевидно не е била
постигната досега. Други актуални проблеми са липсата на взаимно доверие (или
недоверие, породено от отношенията по време на стария режим) и недостатъчните
демократични приоритети и подходи. Субективните и партийните оценки възпрепятстват конструктивния диалог и резултатите дори на техническо ниво. Това води
до механизъм, в който е изключително трудно да се създаде ориентация, споделена
и от политическите, и от гражданските акционери и достатъчно широка подкрепа за
което и да е предложение по политиките.
Да се намери изход от този порочен кръг е, преди всичко, предизвикателство
за заинтересованите лица. Всеки такъв изход включва сериозна грижа за внушаването на определени подходи и възгледи у разнообразен кръг от акционери. Подобно
внушение относно развитието на политики в контекста на акционерите и свързаните
дейности трябва първо и преди всичко да се съсредоточи върху едно минимално приемане на избрания подход за създаване на нови политики. Ако акционерите
принципно се съгласят с подобен подход, те по-лесно биха приели съдържанието на
проблемни дефиниции, предложени политики и избор на инструменти. Убеждаването е постоянна дейност по-време на процеса на разработка. То изисква надежден
анализ на акционерите, което разбира се е необходимо и за проблемния анализ. И,
на по-лично ниво, то изисква приемане и свободна обмяна на мнения за миналото
такова, каквото е наследено в умовете на заинтересованите хора, и за съответните
ценности на настоящето.
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Изпълнение
Друг проблем, който ни направи впечатление, са трудностите в изпълнението и
прилагането на законодателството; практическите и бюджетни ограничения, както
и съществуващите интереси възпрепятстват необходимите мерки. Най-релевантният пример за бюджетен и приоритетен проблем в този “Матра” проект бе ниският
бюджет и капацитет на персонала, които изпълнителната власт бе отделила за работата на Инспектората за движимо културно наследство. Особено след датата на
присъединяване (отваряне на границите с ЕС) Инспекторатът далеч няма капацитета
да разработи и упражнява адекватен контрол и надзор в сферата на износа на предмети на културното наследство и опазването на такива предмети в обществените и
частните колекции.12 Най-общо казано, по време на дискусиите често се случваше
говорещите да формулират своите визии в дългосрочен план, но под формата на
решения, предложени в краткосрочен план, като обаче не отчитаха бюджетните и
практическите последствия и пречки. В такива случаи за предпочитане би било едно
постепенно развитие в посоката на желания резултат в дългосрочен план. Също
така, и това е още един проблем, несъответствията между законите и правилата,
от една страна, и практическите възможности за прилагането им, от друга, подкопават доверието в държавата и намаляват взаимното доверие в гражданското общество, тъй като някои хора си позволяват свободата да заобиколят правилата, а
други — не.
Изборът на ефективни инструменти за изпълнението на политиката е основна дейност в създаването на политики. Примери за такива инструменти са: такси,
субсидии, кампании за повишаване на обществената осведоменост, образование,
инфраструктура и най-накрая закони и регулации. Изборът на инструменти изисква
стабилен анализ, в който се дефинират най-важните вериги от причини и следствия
в сферата на политиките. Това осигурява възможност да се идентифицират тези
елементи, които могат да бъдат повлияни най-успешно, и да се изберат правилните инструменти. Анализът на последствията от определен инструмент или мярка
трябва да бъде взет под внимание, за да се прогнозират последствията и страничните ефекти в други сфери. Изготвянето на анализи на последствията е ключовият
начин да се осигури ефективност и приложимост на предложенията. Данъчното/
бюджетното въздействие на предложенията трябва да бъде изчерпателно анализирано, преди да се внесе предложение към парламента. Реалистичните планове
за изпълнение трябва да представят преглед за това кое може и трябва да бъде
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организирано, насърчено и др., за да се подсигури изпълнението на политиката в
реалния живот. Трябва да се определят условията за изпълнение в други области
на политиката, законодателството, инфраструктурата и др. И, връщайки се към забележката по-горе, планирането на спазването и прилагането на закона е ключов
елемент във всеки план за изпълнение.

Сложност
Не на последно място, трябва да споменем сложността на въпроса: създаването на политики в областта на културното наследство е свързано с голямо разнообразие от мерки (закони, подзаконови актове, реклама и други инструменти в широк
кръг обществени области) с един сложен комплекс от проблеми, визии и социални
и икономически ценности. Почти е невъзможно да се обемат релевантните въпроси в един единствен процес на разработка. Един закон за културното наследство
може да обхване много аспекти, но законодателството и изпълнителната практика
в сферите на наказателния кодекс, законодателството за собствеността, данъчната
система, митническото законодателство, и др. също имат последици от първостепенно значение. Визиите в сферата на културното наследство не съществуват сами
по себе си, а са повлияни от развитията в други сфери. Например, намирането на
приемлив баланс между обществения интерес, от една страна, и индивидуалната
свобода и законовата сигурност, от друга, е въпрос, който фигурира и в много други области като, да речем, екологичните проблеми, биологичната и геологичната
история, градското планиране и др.

Създаването на политики като процес
Реализацията на програма за създаване на политики, включваща анализа и понататъшното развитие на широк обхват от мерки и дейности в сферите на няколко
министерства и други структури, е задача, изпълнена с предизвикателства. Както
споменахме по-горе, необходим е интензивен и внимателен анализ на сферата на
политиките за културно наследство, за да може да се развиват политики и инструменти, всяка със своите собствени последствия, по начин, последователен по отношение на съдържанието и разполагането им във времето. Поради сложността на
сферата и динамиката на обществото, планирането на ефективен надзор и оценка
също така е важен елемент в създаването на политики. 13
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Последната забележка показва ясно, че процесът на създаване на политики
за управление на културното наследство никога няма да бъде завършен. Наблюдаваната динамика изисква цикъл от разработване, изпълнение и оценка. По тази
причина в Европа и на други места бе универсално приет т.нар. подход “цикъл на
политиките” 14 Следващата графика показва пълния цикъл на политиките, с част от
терминологията, която споменахме по-горе.
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Схемата разкрива елементите, които са задължителни във всяка програма или
проект за създаване на политики. Целта на работата с цикъла на политиките е да се
създаде систематичен, последователен и пълен подход в разработването на мерки
за изпълнение, включително законодателство. Забележете, че цикълът на политиките не е фазов модел: всички стъпки се разработват едновременно. Изпълнението
е “по часовниковата стрелка”, но анализът всъщност е “обратно на часовниковата
стрелка”.

78

79

СТРАНА
МОДЕЛ

САЩ

Обединеното
Кралство

Франция

Съветски
съюз

РОЛЯ

Съдействащо
лице/ организация

Покровител

Архитект

Инженер

политическо
образование

обществено благополучие

високо
качество

разнообразие

ЦЕЛ НА ПОЛИТИКАТА

притежание
на художествените
средства за
производство

Министерство на културата

съвети на
ръка разстояние

Данъчни
разходи

ФИНАНСИРАНЕ

ревизионна

революционна

еволюционна

произволна

ДИНАМИКА
НА ПОЛИТИКАТА

политически

общността

професионални

произволни

ХУДОЖЕСТВЕНИ СТАНДАРТИ

участие в официален творчески
съюз; одобрение
от партията

участие в творчески съюз;
директно публично финансиране

бокс-офис успех;
вкус и финансово
състояние на
частни покровители; субсидии

бокс-офис успех
и вкус; финансово
състояние на частни покровители

СТАТУТ НА ТВОРЕЦА

http://www.culturaleconomics.atfreeweb.com/arm’s.htm

П: фокусира креативната
енергия, за да постигне официални политически цели
Н: раболепие; нелегално
изкуство; неинтуитивни, програмирани резултати

П: освобождаване от зависимост от бокс-офиса; Н: застой
в креативността

П: подкрепа на високото качество
Н: елитарност

П: разнообразни източници на
финансиране
Н: високото качество не се
подкрепя задължително;
оценка на частни дарения;
спорни печалби; изчисление
на данъчна стойност

ПРЕДИМСТВА / НЕДОСТАТЪЦИ

От Harry Hillman-Chartrand and Claire McCaughey, ‘The Arm’s Length Principle and the Arts: An International Perspective — Past, Present, and Future’ at

Хилман-Чартранд и Маккоуи, Модели за поддържане на изкуството

Приложение

________________
1 Разменихме анализи и впечатления с българските длъжностни лица и партньори, но мненията,
изразени в този текст, са на автора.
2 Инспекторатът е само за движимо културно наследство; недвижимото наследство не е в неговата юрисдикция. В този текст в повечето случаи пропускаме думата “движимо”, тъй като тя не
е във официалното име на този отдел.
3 Виж: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2000/com2000_0325en01.pdf
4 Национален център за изучаване на общественото мнение: Изследване на нагласите в културния процес. Проучване сред заети в сферата на културата по метода на пощенската анкета, проведено в периода 17 август — 30 септември 2005 г, 398 анкетирани лица, октомври,
2005 г.
5 Като задачи за държавата, голям процент имаше за “да развие партньорство с всички акционери”, “да създаде закони”, “да спонсорира културни проекти” и “да осигури лесен достъп на
всички граждани до културата”.
6 Национален център за изучаване на общественото мнение: Културни нагласи и потребление
на културни продукти на българите. Национално представително проучване по метода на
полустандартизираното интервю, проведено в периода 06 — 15 февруари 2005 г., 1000 интервюта, в 86 населени места в цялата страна, февруари, 2005 г.
7 Harry Hillman-Chartrand and Claire McCaughey, “The Arm’s Length Principle and the Arts: An
International Perspective — Past, Present, and Future” в http://www.culturaleconomics.atfreeweb.
com/arm’s.htm
8 Понастоящем на “либералния” представител на НПО ще му бъде трудно да работи с държавен
служител, който е бил обучен в “инженерната” роля на държавата, и обратно. А държавният
служител ще бъде разочарован поради липсата на бюджет, човешки ресурси, правила и възможности за законоприлагане след 1990, при изпълнението на “инженерната” роля; защото
поради всички частни инициативи той вече не може да контролира; и, преди всичко, защото в
много случаи никой не го е грижа вече за наследството.
9 Забележете, че ролята на централните и местните власти като законни притежатели или администратори на предмети, колекции, паметници и обекти от наследството е, разбира се, специфична. В такива случаи властта трябва да се грижи за наследството в своята рола на собственик или администратор, но с обществена отговорност. Тази тема засяга въпроса в кои случаи
централните и в кои самите местни власти трябва да бъдат собственици и и администратори на
наследствени обекти. Един най-общ отговор би бил “Ако обществото не може да се грижи за
него, на все още го смята за важно наследство”, но обсъждането на този въпрос тук надхвърля
задачите на настоящата статия.
10 В този документ под “гражданско общество” се разбира колективната, креативна и ценностно-ориентирана дейност на гражданите, с такива важни характеристики като (дефиниция на
Майкъл Едуардс): “колективно действие — в асоциации, в цялото общество и в публичната сфера; креативно действие, гражданското общество предоставя силно необходима противоотрова
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на цинизма, поразил толкова силно съвременната политика; ценностно-ориентирано действие,
гражданското общество представлява равновесната сила на иначе прекомерното влияние на
държавната власт и изкушенията и подтиците на пазара”. Вж. Edwards, M. (2005) ‘Civil society’,
The encyclopedia of informal education, www.infed.org/association/civil_society.htm
11 Пак там.
12 Към момента на писане на настоящия текст този въпрос получава повече внимание на правителствено ниво, но очевидно остава да се измине още дълъг път.
13 Самото създаване на Инспекторат за движимо културно наследство е важен инструмент за контрол и надзор над изпълнението на държавните политики в сферата на културното наследство.
14 Вж. напр.: http://www.geocities.com/~profwork/pp/agenda/index.html за кратко обяснение;
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/evalsed/guide/development/
benefits/prog_improv_en.htm за приложение в контекста на регионалната политика на ЕС;
http://lgi.osi.hu/publications_datasheet.php?id=112 за надежден източник за процеса на разработване на политики и административни документи. Съдържа кратко описание на прост цикъл
на политиките. Документът (достъпен и на български) е полезен, но за да го разбере, читателят
ще трябва да вникне по-дълбоко в съвременната политическа логика.
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Европейски политики
за културното наследство1
Риймер Кнооп

Въведение
По отношение на културата в Европейския съюз съществуват множество думи
табу. Сред тях особено се откроява идеята за “хомогенност”. Всяка страна, по-скоро
всеки регион и общност трябва да разполагат с възможно най-голяма свобода да
съхранят собствения си характер, профил, колорит и нюанс. Да се уеднаквят културите е последното, което страните членки биха искали да видят като резултат от
процеса на унифициране от последните десетилетия. В известен смисъл прочутият
феминистки и малцинствен девиз “Да си различен отличава,” може лесно да се
отнесе и към културното наследство. Но ЕС изисква пълно единство, когато препоръчва на страните членки прилагането на ЕС Регламент 311 (еднакъв контрол при
износ извън територията на ЕС) и да инвестират в съвместна работа по отношение
на ЕС Директива 93/7 (връщане на незаконно изнесени, намиращи се под национална закрила културни богатства). Възниква ли проблем? Би трябвало да кажем,
че не възниква. Осъществяването на необходимите институционални промени и
осигуряването на възможно най-голямо съответствие в извършването на взаимните
проверки и контрола ще породи, естествено, известни напрежения. Но остават и
други области на значително разминаване, които изискват внимание. Една от тях са
множеството различни начини, по които страните решават на какви основания и как
определят нещо като свое национално богатство.

Национални системи за защита на културното наследство в Европа
Широкият набор от различни подходи на отделните страни относно дефинирането на “национално богатство” варира от крайно рестриктивни до почти нехайно
либерални. Разнообразието от отговори на въпроса “Какво искаме да опазим като
нация?” може, все пак, да се сведе до три групи противоположни принципи.2 Те са
следните:
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1. моментът: дали една страна избира да определи даден обект като “национално културно богатство” a priori или ad hoc;
2. дали се определят конкретни обекти или категории; и
3. дали страната отдава по-голямо значение на колективния или на частния
интерес.
Като се имат предвид множеството варианти, комбинациите от изборите в тези
три полета винаги водят до уникална “национална” позиция. Нека разгледаме тези
полета по-отблизо.
Едно определяне a priori е приложимо в ситуации, при които правителството
решава предварително кой обект или категория обекти да бъдат защитени национално. Подобни интереси са до голяма степен в интерес на собственика, защото
дават висока степен на сигурност по отношение на продажба в чужда страна или
(временно) изнасяне. Наред с това, правителството поема съществен финансов
риск, в случай че законодателството на страната допуска възможност за правно
призната привилегия или в други случаи я налага. И обратно, ad hoc решенията на
въпроса дали дадени обекти да останат в страната при случаи на продажба или износ гарантират на правителството възможност за избор, но съответно усилват несигурното положение на собствениците. Те никога не могат да бъдат сигурни, преди
момента на продажба или опит за износ, относно изхода на намислената сделка.
Същите основания се отнасят и до избора между отделни обекти, обичайно описани в списъци, и целите категории. Списъците, съдържащи конкретно изброени
обекти, обслужват интереса на собственика, защото дават максимална прозрачност
на статута на собствеността, но наред с това са скъпо струващи за продължителна
поддръжка, просто защото трябва да се проверяват, контролират и обновяват. Категориите, от друга страна, които използват по-широки дефиниции като “всички
монети от този и този монетен двор, по-стари от еди колко си години, или поне
от толкова или толкова” са много по-лесни за съставяне, но обектите, които стоят
зад тях, по-трудно подлежат на проследяване, още по-малко на контрол. Ето какъв
избор са направили някои държави: Великобритания използва ad hoc система за
обозначаване на отделни обекти. Гърция използва a priori система, основана на
категории. Кралство Нидерландия и Унгария също използват a priori системи, но ги
прилагат само спрямо отделни обекти или колекции, които са частна собственост,
а не към цели категории.
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Напрежението, което се поражда от избора дали да се привилегирова общият
или частният интерес, се очертава ясно, ако размислим над следното: В някои
страни членки на ЕС собственикът може напълно да изгуби обекта в една ad hoc
система, която го категоризира като национално защитен и съответно неотчуждаем; или ако е дадено постоянно разрешително за износ, собственикът можа да се
окаже принуден да заплати онова, което се смята за “щети за обществото”. Културното наследство в такива случаи се възприема във висша степен като отнасящо
се до цялото общество, затова правителството, като представител на общността на
моралните притежатели, получава компенсационно плащане от частния собственик. Това може да се случи в някои от средиземноморските държави, например
в Гърция. Донякъде обратна е ситуацията в страните — предимно в северозападните, — в които притежателят получава справедлива компенсация в случаите на
придобиване чрез правно призната привилегия на държавата за първа откупка.
Това може да има или да няма задължителен характер. Във Франция, например,
администрацията е задължена да действа по този начин. В Кралство Нидерландия
държавата се съобразява с това предписание в зависимост от размера на съответните финансовите фондове, докато във Великобритания правителството има задължението само да опита да набере средствата от трета страна и то в ограничен
период от време.

Критерии
Големият проблем, естествено, е да се отговори на въпроса “какво представлява национално културно наследство?”. На практика той лесно се свежда до въпроса
за защитата и опазването. Тази фраза тогава се формулира така: “кои обекти на
културно наследство трябва да се предпазят от напускане на страната?”. В повечето
държави, това е равнозначно на: “кои предмети заслужават да бъдат национално
защитени?”.
Там, където тези критерии са разработени (а в страни, използващи категоризация, те естествено не са), те могат да бъдат сведени до (а) обща социална
значимост; и (б) конкретна стойност. Да разгледаме три примера: Кралство Нидерландия, Фландрия и Великобритания.
Според холандския закон от 1984 г. министърът на културата одобрява списък
с конкретно изброени предмети от културно значение, които бидейки “незаменими
и крайно необходими” трябва да бъдат защитени, т.е. съхранявани в страната като
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част от “холандската национална собственост” (терминът наследство тогава още не
беше на мода).
За оценяване на функцията им като ключови обекти в национален план се използват допълнителни критерии:
• символ: напомня за личности/събития от съществено значение за холандската история
• връзка: водещ елемент в развитието от съществена научна важност за Кралство Нидерландия
• основа за сравнение: има съществен принос за изучаването на познанието за
други обекти.
Тези критерии се прилагат от специален комитет, подчинен на независим Съвет по културата, назначен от Кралицата и съветващ министъра на културата. Обектите от публичните колекции не се включват в този списък, тъй като етичният код на
музеите е смятан за достатъчно надеждна защита срещу неразумни посегателства,
като наред с това има много точни процедурни ограничения за продажбата на държавната собственост. На всеки десет години целият списък се обсъжда, оценява и
обновява, там където е необходимо. Докладът се дискутира в Парламента. “Защитата”, която е най-важна в този подход, се изразява в определянето от страна на
министъра на даден обект (понякога на цяла колекция) за защитен, което предотвратява възможността да бъде изнесен от страната без категорично предварително
разрешение, дадено след консултация и със собственика и със Съвета по културата. Окончателният списък съдържа описание на обекта, основание за включването
му, името на собственика и местонахождението му (и двете само с позволение на
собственика — бил той частно лице или институция). Този списък е достъпен за
публично ползване (с изключение на информацията за името на собсвеника и местонахождението).
Системата на защита във Фландрия, при която забележителното е, че говорим
не за нация, а за политическа и културна общност, е приета от парламента през
2002 година. В общи линии тя наподобява холандската, с тази разлика, че към трите
гореспоменати функции, обектът може да бъде и от изключително художествено
значение. Този аспект е пропуснат в холандската система, защото е смятан за твърде широк критерий и пораждащ безкрайни дискусии на тема вкус. В допълнение,
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холандските понятия “незаменим и крайно необходим” са леко променени във фламандската система на “редки и незаменими”, към което показателно е прибавено
трето понятие — “значим за (фламандската) общност”. Следващата схема илюстрира процедурата (Фиг. 1.).

1
1.
ɧɚɱɚɥɨ

Ɉɬ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɥɢ ɟ ɡɚ
Ɋɹɞɴɤ

Ɉɬ ɧɚɭɱɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɥɢ ɟ ɡɚ
Ɉɬ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɥɢ ɟ ɡɚ

Ɉɬ ɤɭɥɬɭɪɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɥɢ ɟ ɡɚ

Ⱦɚ 2.
2

Ɉɬ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɥɢ ɟ
ɡɚ ɮɥɚɦɚɧɞɫɤɚɬɚ ɨɛɳɧɨɫɬ?

Ⱦɚ
4.
Ʉɚɧɞɢɞɚɬ
ɡɚ
ɫɩɢɫɴɤɚ!

ɢ
ɧɟɡɚɦɟɧɢɦ?

Ɉɬ ɢɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬ ɡɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚɬɚ ɩɚɦɟɬ?
ɋɴɨɬɜɟɬɧɨ ɡɜɟɧɨ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨ ... ɢɡɤɭɫɬɜɨ/ɢɫɬɨɪɢɹ,
ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɹ, ɧɚɭɤɚ?

Ⱦɚ
3.

Ɂ ɚ
Ɂɧɚɱɢɦ
ɩɪɢɧɨɫ ɤɴɦ ɢɫɬɨɪɢɹɬɚ
ɫ ɨɪ ɚ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɢɹɬɚ
ɡɫ ɟ ɚ
ɚ ... ɢɡɤɭɫɬɜɨ,
ɡ ɫ ɨ
ɤɭɥɬɭɪɚ, ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɹ, ɧɚɭɱɧɚ ɢɫɬɨɪɢɹ?
ɂɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɚ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫ ɩɨɡɧɚɬɢ ɚɪɬɟɮɚɤɬɢ?

Фиг. 1. Блоксхема, илюстрираща процедурата по взимане на решения за национална защита на културни обекти, които са частна собственост, според
фламандския Декрет за защита на културното наследство (2002).

Заслужава си да отбележим, че фламандската система не се съобразява с традиционните деления по академични дисциплини, но принуждава своята комисия за
наследство, която е подобна по степен на независимост на холандската, да предприема стъпки, ловко пресичащи академичните граници на подходящите места.
Вместо да зачита академичните граници, от комисията се очаква тя да съсредоточи вниманието си върху значението на даден обект в смисъла на значимостта
му за фламандската общност като цяло, върху неговия ранг, така да се каже, в
една йерархия на редкостта и незаменимостта, и в смисъла на неговата функция
за съхранението на колективната памет, като фактор за разбирането на социалното
развитие, на историята на науката или на значителни художествени явления.
Съобразно английския начин на действие при защита на културно наследство,
както вече видяхме, не се ползват списъци, а се взема конкретно решение дали
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определен предмет може да се изнесе или не, към момента, в който той подлежи на
износ. Този похват е известен като “критериите на Уейвърли”, по името на първия
председател на Комисията, занимаваща се с такива решения. Когато взима решение
относно износа на един предмет, комисията се ръководи от три най-общи положения, за да определи дали този предмет е буквално:
• "толкова тясно свързан с историята и националния живот, че би било нещастие той да напусне страната, и
• "има изключителна естетическа стойност, или [но не съм сигурен дали това
“или” не трябва да се разбира отново като “и”]
• има изключителна стойност за проучването на определен клон на изкуството, образованието или историята."
Във Великобритания прилагането на тези критерии на практика води до чести и
разгорещени дискусии както в парламента, така и в медиите, понеже предметите,
които стават повод на такива обсъждания, в мнозинството от случаите изискват
огромни средства, които правителството трябва да прави усилия да събира, обръщайки се към трети лица. Тъй че, въпреки мъдростта на цялата тази процедура, и
тук не липсват предизвикателства.3

Обаче, кой решава?
Да имаш механизъм за вземане на решения в областта на културата е едно, а
да го накараш да работи по задоволителен начин — съвсем друго. Въпросът, който стои пред всички страни членки на ЕС е кой е онзи, който взема решенията
при защитата на културното наследство. В днешно време в най-добрия случай (и
в съгласие с правилата на ЕС за добро управление), 4 има ясно разделение между
правене на политика, изпълнение и консултация. Добавената стойност, получавана
чрез инспекцията, схващана като част от оценъчния процес в рамките на политическия цикъл, ще нараства все повече, ако се извършва от незаинтересовани трети
партии.5 В нормалните ситуации, съществуващи съгласно правото на закона, обществото действа в рамките на законовите норми, установени от действащите държавни органи — в интересуващия ни случай — на онези, които уреждат опазването и
защитата на културно наследство. Тези действия, извършвани както в публичната,
така и в частната сфера, обичайно се наблюдават от инспекторат, формиран като
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независима институция, пряко отговорна пред министър (председателя) или пред
парламента. Целият подбор какво собствено да се защитава, тоест, какво точно съставлява националното наследство с такава изключителна важност, че да се налага
то физически да не напуска националните граници на държавата членка на ЕС, се
извършва от експерти.

ǷȘȐȕȞȐȗȐ ȕȈ ȏȈȡȐȚȈ
ǴȖȔȍȕȚ

¥
F a priori
F ad hoc

ǵȈȟȐȕ
F șȗȐșȢȞȐ
¥
F ȖȚȌȍȓȕȐ ȗȘȍȌȔȍȚȐ

ǰȕȚȍȘȍș
F ȒȖȓȍȒȚȐȊȍȕ
¥
F ȕȈ șȖȉșȚȊȍȕȐȞȐȚȍ

ǲȘȐȚȍȘȐȐ ȕȈ ȏȈȡȐȚȈ





ȖȉȡȐ,
ȍȌȕȖșȚȘȈȕȟȐȊȐ
“ȊȈȎȕȐ”

ȚȖȟȕȐ
ȒȖȔȗȓȍȒșȕȐ
Ș Ȍ /
ȘȍȌȒȐ/ȕȍȏȈȔȍȕȐȔȐ

ǸȖȓȧ ȕȈ ȍȒșȗȍȘȚȐȚȍ



ȔȐȕȐșȚȢȘ


ȔțȏȍȐ

șȔȍșȍȕȈ

ȕȍȏȈȊȐșȐȔȈ

ǵȈȟȐȕ ȕȈ ȐȕșȗȍȒȚȐȘȈȕȍ





șȗȖȌȍȓȍȕ
ȈȕȋȈȎȐȔȍȕȚ

ȖȘȋȈȕȐȏȐȘȈȕ
ȒȖȕȚȘȖȓ

Фиг. 2. Четири модела на експертен съвет относно защитата
на културно наследство

В последна сметка правителството, тоест министърът е онзи, който взема решението, за да задейства демократичната система от проверки и баланси. Обаче,
къде е мястото на експертите? Интересно е, че различните страни членки на ЕС
демонстрират широк спектър от решения, от напълно независими експертни институции до институционални тела, действително много отблизо свързани с правителството, или дори представляващи част от самото правителство (Вж. Фиг. 2.). Тези
експерти са напълно независими в Кралство Нидерландия, Кралство Белгия, Дания
и Великобритания (и както изглежда, също в Германия). Те са държавни служители
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в Италия, Люксембург, Испания и Австрия. В Ирландия, Португалия и Унгария като
експертни институции функционират музеите. И накрая, разни форми на смесени
институционални тела (тоест, обединяващи музеи и независими експерти) откриваме във Франция и Швеция. Всяко от тези решения си има своите предимства и недостатъци. Там, където експертите са държавни служители, процесът може лесно
да се управлява, но пък не може да се очаква особено голяма прозрачност. Където
музеите поемат тази роля, съществува сериозен риск за обслужване на техните
собствени интереси, тъй като бездруго след известно време може да се окаже, че
в крайна сметка защитаваните обекти са станали притежание на същите онези институции, които са гласували за техния специален статут. А там, където експертите
са изцяло независими, кой ще гарантира за качеството на процеса и къде ще бъде
възможен някакъв публичен отчет, освен при самото приключване на процеса? Както изглежда, и в този случай, всяко общество избира онзи вид регламентация, който
най-добре подхожда на неговата собствена история, традиция и специфични нужди.
Не съществува решение, което еднакво да удовлетворява всички.

Инспекцията: съдействаща или наказваща?
И в сферата на изпълнението на задачите по инспектиране на наследството
съществува доста широк спектър от начини на действие, между които може да се
избира. Най-грубо казано, възможността за избор се очертава между позицията на
ангажимент към лицата/институциите, които следва да бъдат инспектирани, и — на
другия край на спектъра — полицейската позиция. Разбира се, дори в рамките на
който и да било отделен инспекторат подходите могат да варират в зависимост от
специфичните ситуации. Ако отчетните данни за работата на дадена институция
говорят, че практиката й е необичайно лоша или дори порочна, това може да накара
съответния инспекторат, с оглед на качественото изпълнение на задълженията й
по опазването на национални колекции, да й наложи извънредно строг режим на
контрол, при все при нормална ситуация този режим би бил свързан с разбиране,
снизходителност и улеснения. Така или иначе, основното правило, което всеки инспекторат трябва да следва, е да поддържа прозрачен и последователен подход на
равни начала към всички институции или лица, подлежащи на процедурата на инспекция, съобразявайки известните му рискове за съхраняването на наследството,
произтичащи във всяка конкретна ситуация. Ако инспекторатът иска да навлезе в
дългосрочно и устойчиво отношение с полето, подлежащо на инспекция, с оглед на
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взаимния интерес от надеждни процедури, взаимно доверие и отговорност, за да
обслужва правото на обществото и в бъдеще да се радва на своето културно наследство, той ще се обърне към онзи тип инспекционна уредба, който се основава на
ангажимента. От друга страна, има и такива случаи, при които подлежащото на инспекция поле е проникнато от организирана престъпност, известно е с широко разпространена в него корупция и е внедрено в култура, характеризираща се изобщо
с пренебрежение към закона и регулативите. Тогава инспекторатът може поначало
да пожелае да приеме съвсем различен профил. Нека кажем отново, всичко зависи
от конкретната ситуация.

Вселена от възможности

ȿɤɫɩɟɪɬɧɢɹɬ ɫɴɜɟɬ ɛɢɜɚ:

ɉɊȺȼɂɌȿɅɋɌȼɈ

ɂɇɋɉȿɄɐɂə

Ɇɢɧɢɫɬɴɪ
ɂɬɚɥɢɹ
Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɝ
ɂɫɩɚɧɢɹ
Ⱥɜɫɬɪɢɹ

Ɇɭɡɟɢ
Ɏɢɧɥɚɧɞɢɹ
ɂɪɥɚɧɞɢɹ
ɉɨɥɲɚ
ɍɧɝɚɪɢɹ

ɋɦɟɫɟɧ
Ɏɪɚɧɰɢɹ
ɪ ɰ
ɒɜɟɰɢɹ

ɇɟɡɚɜɢɫɢɦ
ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɢɹ
Ȼɟɥɝɢɹ
Ⱦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ?
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɹ

ɈȻɓȿɋɌȼɈ

ɉɭɛɥɢɱɧɚ ɫɮɟɪɚ

ɑɚɫɬɧɚ ɫɮɟɪɚ

Фиг. 3. Холандската уредба за защита на движимо наследство,
представена като игра на избори

Както и по-рано се опитахме да покажем, без да даваме преимущество на която и да е от различните национални уредби, голямото разнообразие от решения на
проблема за защитата на наследство навсякъде може да бъде сведено до няколко
конфигурации, състоящи се от доста ограничен брой променливи. Съществуват три
основни възможности за избор на принципите на защита:
• момент на действие:

a priori

срещу когато възникне проблем

• начин на действие:

по категории

срещу отделни обекти;

• интерес:

колективен/обществен

срещу на частните собственици.
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Допълнително има още три спектъра, в които изборът се прави между крайните
точки:
• критерии:

от общи и едностранчиви

до точни и интерактивни

• роля на експертите:

от държавни служители

до независими съветници

• стил на инспекция:

от ангажимент

до полицейски контрол.

Смисълът да представям тези разнообразни уредби за защита на наследството
като “игра на избори” чрез нагледната схема на Фиг. 3. е, за да покажа, че най-вероятно няма създадена такава система, която да би била в еднаква степен адекватна за
всички страни членки на ЕС. Но всеки избор, направен в рамките на тези шест полета
(като би могло те да са дори още няколко) трябва, струва ми се, да може да се отчита
за неговото следване по всяко време. Принципите, обосноваващи и водещи до всеки
конкретен избор на уредба, трябва периодично да се разглеждат публично, понеже
това, отново според нашето мнение, би било справедливо спрямо квинтесенцията на
културното наследство: нещо, което е, и винаги ще бъде предмет на дискусия.

Храна за размисъл
Би трябвало да се очаква да завършим с по-общо наблюдение. Регламент 3911 на
ЕС и Директива 93/7 бяха въведени с цел да се съвместят два противостоящи си принципа: свободното движение на стоки в границите на ЕС от една страна с — от друга
— суверенитета на всяка нация да решава какво наистина е само нейна собственост и,
следователно, какво в никакъв случай не бива да напуска съответната държава.
Сега тази “защита” може да се разглежда ретроспективно, в смисъл, че трябва
да разберем историческите причини, по които някои общества са въвели мерки на
защита по един или друг начин. Но на защитата може да се гледа и по антиципиращ начин. С каква цел едно общество би желало да защитава своите “национални
богатства”? Въпросът е в това, че в някои страни, за които Кралство Нидерландия
може да послужи като типичен пример, разходите за запазване на изключителни художествени съкровища в границите на нацията са просто твърде големи. Ако частен
собственик пожелае да продаде картина на Сезан от своята колекция на чуждестранен клиент, бездруго само цената, която държавата дължи на собственика срещу
правната привилегия на първа откупка, може да се окаже възпрепятстваща за предотвратяването на частната сделка. Правителството може да реши, че няма желание
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току-така да похарчи няколко непланирани в бюджета му милиона евро.6 По такива
причини в Кралство Нидерландия вече бяха извлечени някои по-скоро практически
заключения, че сами по себе си мерките за защита вероятно няма да се окажат напълно адекватни за задържането в страната на определени ценни предмети. Тези
съображения, обаче, не изключват възможността за мораториум, за налагането на
който една широка публична дискусия по въпроса какво съставлява обществените
ценности би била извънредно полезна. Какво е за предпочитане: дали да позволим
някой безспорен образец на световното наследство да отиде в публична колекция
в чужбина, където ще може да бъде гледан и ще му се радват неизмеримо повече
хора; или да запазим този предмет в собствената си страна, обаче в частна къща със
строго ограничен достъп? Въпроси като този заслужават актуален дебат.
Оттук следва, че мотивите за защита, както и перспективният възглед за постигане на желаната ситуация би трябвало да бъдат неотменна част от периодичната
преоценка на системите за опазване на движимото културно наследство. Искаме ли
да запазим всичко в страната (при все че понякога това може да се окаже практически невъзможно)? Дали искаме да запазим предметите за нацията (какво е “нацията”
в непрестанно разрастващия се контекст на глобализация?) Дали си мечтаем всичко
ценно да се превърне в национална собственост (и какво ще последва от това)? Или
пък, ние ли сме първите и последните, които търсят оръжия за битката срещу текущото криминално поведение (и какво ще стане, когато в един момент битката срещу
престъпността бъде вече спечелена)? Дали сме ангажирани тъкмо с насърчението
на националната гордост (от какво?), или пък по друг начин създаваме на обществото възможности да се учи и да се радва на живота си (и как гарантираме това)?
Струва ни се, именно тези са основните въпроси, които трябва да стоят в центъра на обществените дискусии по опазването на културното наследство. Присъединяването към ЕС ги прави неотложни. Съвместният холандско-български проект по
програмата “Матра”, по който ние работихме през 2005-2008 г., повдигна много от
тях, но не разполагаше с достатъчно време, средства и институционалната позиция,
за да събере всички очаквани плодове. Надяваме се, че сме дали стимул за дискусии в някои нови перспективи.
_______________
1 Настоящият текст е преработена версия на доклад, представен на работна среща, състояла се
на 12 декември 2005 г. в Министерство на културата, София, в рамките на Проекта “Културно
наследство: ЕС — България” по програма “Матра”.

92

2 Тук с удоволствие заемам данни от една оценка на Регламента и Директивата, предприета през
2000 г. от Европейската комисия, и известна след приключването й през 2004 г. като “Докладът
Ди Фонцо” (Di Fonzo Report), която по-късно, за мое съжаление, потъна някъде из катакомбите
на интернет.
3 Вж. общата декларация на директорите на водещите музеи в Европа от 2003 г.: “Saving Art
for the nation: a valid approach to 21st-century collecting?” (“Съхраняване на изкуството за нацията: валиден ли е този подход за колеционерството през XXI век?”), публикувана в: The Art
Newspaper, 142, Dec. 2003., стр. 23-26.
4 Вж. European Commission, European Governance, A White Paper, COM (2001) 428 final (Европейската комисия. Европейското управление, Бяла книга, COM (2001) 428 окончателен вариант).
5 Уредбите за надзор могат да се състоят, в зависимост от степента на надеждността на определено поле и от общата преценка на всички заинтересовани страни (включително общественото
мнение) относно рисковете, поизтичащи от: вътрешната инспекция, външната инспекция, самооценката, служебната проверка на място, сертифицирането и акредитацията.
6 Това се случи през 1998 г., когато холандският Държавен секретар по културата реши да не се
възползва от своята правна привилегия на първо придобиване, за да откупи картината на Пол
Сезан “Пейзаж на околностите на Екс със замъка Сезар” (Paysage près d’ Aix avec la tour César)
на стойност 7,5 млн. щатски долара, определена от съда. След три години на процедурни усложнения и пространни преговори за цената, частният собственик получи правото за период от
една година да продава творбата в чужбина. Процедурата по придобиването на такова право
следваше да се повтори изцяло след изтичането на този срок.
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ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО
И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО:
ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА1
Риймер Кнооп

Памет, идентичност
и материална култура
Нещата, за които истински се вълнуваме, са най-често от лично естество.
Свързани са със собствените ни идентичност и истории. Като, например,
малката индонезийска статуетка, която
родителите ми взели със себе си от бившата холандска колония при завръщането си в Kралство Нидерландия през
1955 г. Оттогава тя краси масата ни за
кафе и се превърна в символ на едно
безвъзвратно изгубено минало, като
наред с това буквално стана свидетел
на последвалата го семейна история.
Предметите на културното наследство
могат в началото да са изцяло личнo
притежание, но постепенно и за дълъг
период от време се превръщат в почти
публична собственост. След, да речем,
Фиг. 1. Статуетка на яванска дворцова
танцьорка, сандалово дърво, вис. 15 см,
средата на 20 век

800 години, яванската принцеса може
да се окаже сред редките и ценни експонати на някой музей. Каквато, впро-

чем, е съдабата на много предмети в музейните колекции. Рядък средищен случай е
портретът на Ян Сикс, нарисуван през 1642 г. от Рембранд, но и досега намиращ се
в дома на рода Сикс в Амстердам край Амстел (Фиг. 2). Той просто никога не е на94

пускал семейството. Забавен случай на
донякъде лично, донякъде обществено
притежание, защото днес картината е
обявена за национално богатство, чиито условия за съхранение и преместване са под строг държавен контрол.
Начините, по които паметта се материализира, са много. Запазваш нещо
за спомен, получаваш наследство, ставаш притежател на нечия плячка или
трофей от далечните бойни полета или
колониите, просто съхраняваш семейните фотографии и истории като тема
за разговор на чаша кафе. Може би,
дори, група хора издигат паметник на

Фиг. 2. Портрет на Ян Сикс, Рембранд ван
Рейн (1642), 112 см x 102 см.

някой предтеча, отзивчив кмет, герой от съпротивата. Понякога даже обществото,
без да предусеща нещо необичайно, внезапно намира скрито съкровище, изчезнал
пейзаж, занемарена сграда, която се оказва капсула на времето. Така се случи с

Фиг. 3. Фасада на Музея Тейлерс (1783), Харлем.
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музея Тейлерс в холандския град Харлем (Фиг. 3.). Основан е през 1783 г. от частен
кръг образовани индустриалци, твърдо вярващи в Просвещението като приключение
за любители откриватели. Точно преди пълното му изличаване през 80-те години на
20 век музеят е преоткрит, така да се каже, от хора, които оценили неповторимата
автентика и ценност на практически непроменения интериор, представителен за
това светско течение от края на 18 век. Сега музеят Тейлерс е смятан за незаменимо и ценно свидетелство на Просвещението в Нидерландия, радващо се на статута
и привилегиите на Национален музей.2
И физическите измерения на онова, което наричаме “носител на културно наследство” са също твърде разнообразни. Може да са произведения на изкуството, но също и всекидневни предмети от далечното минало — Дейвид Льовентал
предупреждава, че “миналото е чужда държава”3 — които увеличават културната
стойност на историческите сгради, на свой ред все повече разбирани и оценявани в
“екологичната си ниша” с обграждащите ги градини и дори цели градски пейзажи.
Най-накрая, това може да е и постоянно променливата, но различима и застрашена
историческа среда.
Дори се случва тягостни спомени от миналото или следи от още нееднозначното минало да се превърнат в неосъзнати знаци, в случайни мемориали с висока
стойност за културното наследство. Така стана с рядко срещаните надгробни паметници на членове на холандската нацистка партия, които само заради малкия си брой
днес се смятат за неповторимо свидетелство от една вече почти изтрита памет.4
Или пък нежелани остатъци от още спорното минало, като предизвикалата силни
разногласия бронзова статуя на Руския войн в Талин, която бе яростно оспорвана
при преместването си в началото на 2007 година. Пример за превръщането на един
травматичен период в “място на паметта”, най-вече с образователна стойност, е
музеят “Терор хаза” в Будапеща.5 Тази сграда на Гестапо, по-късно щабквартира
на тайните служби, наскоро бе превърната в мемориален център, чрез който се
улеснява процесът на преосмисляне на историята вместо тя да се пренебрегва, отрича или дори изтрива. И този случай не е лишен от противоречия: Само жертва
ли е била Унгария, до каква степен новият музей отразява съвременната политика
и т.н. Може да се запитаме дали тези примери представляват същински културни
паметници. Отговорът, струва ни се, е “да” стига хората да гледат на тези места
или обекти като част от идентичността — все едно дали положително, отрицателно
или неутрално.
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Форми на опазване на културното наследство
Съществуват толкова форми на “управление на културното наследство” или попросто “опазване на културното наследство” колкото форми имат и самите културни
паметници. Възможностите варират от твърде консервативното опазване, реставрация и консервация до внимателното изучаване, научно
или не; от възприемането
му като тема на вдъхновение до използването му като
средство за образование; от
културния паметник, представляващ празна фасада
сред иначе напълно реставриран градски ансамбъл или
пейзаж, до най-важен обект
на международния масов туризъм. Подобен пример за

Фиг. 4. Редица модерни фасади
в холандско предградие.

свободно вдъхновение са типичните за Амстердам фронтони, възприемани днес като
типична черта на модерната градска среда из цялата страна (Фиг. 4). Забележете,
че класическият изглед на холандските къщи край каналите е постигнат най-вече с
добавени през 19 век оригинални фронтони от 17 век, но от други места, или направо
с нови, изработени в историзиран ретро стил. Подходът, който най-успешно обобщава
всички методи и усилия, като наред с това изразява определена духовна нагласа, е
“промени, съпроводени с грижа”, което означава самостоятелен процес на изменение, ангажимент, откровеност и почит, както и съвместна работа с други деятели. И
малко носталгия е изиграла своята роля, можем да предположим.

Действащи лица
Един от най-важните въпроси е: кой трябва да действа? Чия е отговорността
да се грижи за всички тези скъпоценни останки със значими истории? Обичайно,
обществените и частните деятели са ясно разграничени, всеки подчинен на собствения си набор от твърде различни правила на ангажираност. В областта на културното наследство, обаче, става дума за стойности, неизразими само с икономически
или финансови мерки, нито със строго частни или лични. Тук, по уникален начин,
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има едно интересно припокриване, което бих нарекъл “обща” сфера, за да се разграничава от публичната и частната.6 В нея стойностите се измерват само чрез истински задължения, както е и в любовта, приятелството, общността, доверието. Не
ги ли поддържаш, те просто престават да съществуват.
Друга, често пренебрегвана страна на обичайното мислене за културното наследство като публично или частно е, че с хода на времето тези две сфери някак от
само себе си все повече ще се припокрият. Нещо изключително старо, само заради
неповторимостта си, ще изгуби индивидуалната си значимост, защото неповторимостта има смисъл единствено в колективна перспектива. Когато паметта се губи в
историята, индивидуалното притежание отстъпва пред публичното възприятие (или
пък не, но тогава обектът губи стойността си на културно наследство).
Трети важен момент е механизмът на оценяване, т.е. приписването на стойност. Онова, което често бива забравяно, е, че основанията, мирогледът на наследниците, на второто поколение притежатели, винаги се различават от тези на
предшествениците, на завещателите. Получавам от родителите си носители на споделена памет, защото съм споделял живота им. Но моите деца, техните внуци, не
са делили живота си с тях, с моите родители, техните баба и дядо. Смисълът, който
те, третото поколение, придават на наследените предмети, се различава неизбежно
от моето. Това става по два начина. Хората от третото поколение или пренебрегват
безпокойствата на предците си или стават техни още по-страстни защитници. Бих
препоръчал винаги да обръщаме особено внимание на тези механизми. Моралното
съображение, което изпитваме по отношение на това наблюдение, е, че всяко поколение трябва отново и отново да преосмисля отношението си към остатъците от
миналото, да го обновява като съотнася настоящата ценностна система към тази на
предшествениците си. Основанията да държим в музея определени експонати още
ли са в сила? Ако да, защо? Ако не, какво се е променило, с какво ще ги подменим?
Поразителен пример за липсата на подобно последователно преоценяване е
Националната галерия за чуждестранно изкуство в София. Набързо събрана през
70-те и 80-те години на миналия век като “музей на световната култура” от Людмила
Живкова, дъщеря на тогавашния държавен ръководител, колекцията представлява
крайно еклектична сбирка на европейски, индийски, африкански, полинезийски и
японски творби, налични по това време на пазара. Потулването на този съществен
момент от биографията му прави музея трудно разбираем в контекста на съвременното българско общество.
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Културното наследство като разговор
Бих обобщил нуждата от непрестанна дискусия по следния начин: Динамиката
на културното наследство показва, че става дума за изменчив процес, тъй като
обществото и ценностите му постоянно се развиват. Затова, всеки свързан с проблема трябва да е непрекъснато и дейно зает, като често отчита връзката между
променената си същност и културното наследство, за да е способен да прави правилни избори и накрая да управлява (“Да, това ни принадлежи и ще се погрижим
за него по най-добрия начин.”). Най-важното условие, струва ми се, е този процес
да бъде съпроводен с разговор, в който постоянно се обсъждат ценностите на групата, дори се утвърждават в самия разговор. Важна също е идеята за “ние”: кого
допускаме да се произнесе, да участва в процеса, да бъде чут гласът му?

Мрежа археологически паркове в Италия
Ето два примера. Грижата са седем археологически, монументални и природни парка в централна Италия, в долината Корния край залива Пиомбино, в
крайбрежния пейзаж на древна Етрурия, е поета от смесено обществено и частно сдружение, обхващащо пет общини, провинциалната администрация, няколко
търговски камари, две асоциации на културни експерти и поне тридесет и три
малки частни предприятия.7 Отне им много време подготовка и инвестиция от
близо 20 милиона евро, повече от половината предоставена от ЕС, докато системата проработи през 1993 г. Тя има изключителен успех. Давам този пример,
защото случайно посетих един от парковете през лятото на 2005 г. и съм напълно
очарован. Водещата идея е поразително съвременна: скромно, с много доброволци, с постоянство и интеграция на всички служби, свързани с посетителите.
Има школа за археологически разкопки, център за посетители, красиво крайбрежие наблизо, грижа за околната среда, изключително високо квалифицирани,
млади експерти за музейни гидове, със заразително отношение към парка като
към свой, оттам и ваш. Това е забележително, доколкото Италия, която за много
културни институции в България служи като модел, дълго време беше не особено положително настроена към частното участие в националното наследство.
Може би знаете, че в резултат на това голяма част от културното наследство не
беше използвана по особено добър начин, дори, още по-лошо, беше занемарявана често до крайна степен. Но дори италианските власти с времето осъзнаха, че
тяхната администрация е не само неспособна да се грижи, но дори е нежелател99

но да влиза в роля, която обществото може да изпълни самό, на място, в малък
мащаб и с чувство на истинска отговорност.

Холандска служба за поддръжка на културните паметници
Вторият ми пример е от моята страна, Кралство Нидерландия. От 1973 г. съществува непрекъснато развиваща се система от частни инициативи, които помагат
на собствениците на културни паметници, и обществени и частни собственици, да
се грижат сами за своята собственост. Системата се нарича Монументенвахт (охрана на паметниците). Службата извършва периодични инспекции, дава съвети и на
практика се грижи за поддръжката, всичко това основано на членски внос. Това е
доброволна организация, в смисъл, че никой собственик не е задължен да става
неин член. Но собствениците на вписаните в регистъра на паметниците на културата
сгради са, от друга страна, задължени да поддържат собствеността си в добро състояние. Добрата страна на службата Монументенвахт е, че тя действа на принципа
на застраховката. На някои собственици им липсва времето, на други познанията,
на някои и двете, необходими за извършването на висококачествени реставрационни или консервационни работи. Освен това дългосрочните разходи за реставрация могат да бъдат съществено занижени чрез постоянна и честа поддръжка. Днес
12 500 (28,5 процента) от всички регистрирани в страната паметници на културата се
инспектират от тази частна служба. От няколко години се развиват два нови клона:
един за археологически паметници, които в повечето случаи се нуждаят от същата
степен на грижа като архитектурните паметници, и втори, специализиран в опазването на произведения на изкуството в градска среда (КунстВахт)8. Вторият обръща
внимание на части от сгради с уникални архитектурни черти, например, но когато
самите сгради не са регистрирани паметници на архитектурата. И тук особеността
е: малък мащаб, доброволни начала и вяра в необходимостта от включването на
експерти от множество различни дисциплини.

Възможности и предизвикателства: Гражданското общество
В тази светлина не е изненадващо, че България като току-що присъединила
се към ЕС страна може да бъде разглеждана като застанала на прага на множество вълнуващи нови възможности. Макар и това често да изглежда трудно достижимо, гражданското общество е единственият път в дългия процес на трайна
грижа за културното наследство. Двата горепосочени примера илюстрират след100

ното: Групи от активни граждани взимат дейно участие в грижата, използването
и интерпретирането на онова, което възприемат като културно наследство. И под
гражданско общество не разбирам част от обществото, а вид общество, което не
се изчерпва с доброволчески организации и подобни. По-скоро “публична сфера,
в която гражданите спорят помежду си по важните въпроси на настоящето и постоянно постигат споразумения в духа на “общия” или “публичния” интерес.”9
Предизвикателствата са много. Ето само някои: Трудно е да се създадат общите условия, при които ангажираността на гражданите да расте и да дава резултат, когато гражданите на една страна се чувстват крайно нещастни и социално
изолирани.10 И може да се окаже трудно да не се поддадеш на изкушението за съревнование или с администрацията или с частния бизнес, вместо всеки да работи
в своята област. За предпочитане е да не се опитваме да се държим нито като политическа партия, нито като държавна организация, нито отново като организация
с идеална цел. Подобни битки се губят и на трите фронта, ако гражданите забравят онова, което им е вътрешно присъщо: личната им безкористна ангажираност
като гражданско общество, неповторимата роля на застъпници. В някои държави
застъпничеството е сякаш единственият ресурс, останал на гражданските асоциации, ефективната пречка за иначе недостъпната игра на власт на корпоративния
живот и администрацията.11 Не е лесно бързо да намерите общ език с останалите
играчи, но ако не го сторите, никой няма да ви приеме за свой партньор. Най-добрите ви съюзници са може би вече някъде до вас. Българският сектор, който вече
е доказал силата си в гражданското застъпничество, е този на множество общества, асоциации и фондации, свързани трайно с околната среда и природата.
Възможностите са огледален образ на предизвикателствата. Струва ми се,
че България има забележителни възможности: историческото, културното и природното наследство са огромни и все още до голяма степен непокътнати, и, което е още по-важно, относително непознати на света. Изоставането на страната
заради политическата ситуация в десетилетията след Втората световна война
може да се превърне в предимство. Сега можете да се възползвате от множество добри практики, до които другите са стигнали лутайки се години наред,
задавайки си въпроса кое е правилно, кое не (и защо). Сигурен съм, още повече,
че Европейският съюз е способен и има волята да подкрепи много инициативи в тази посока. В случай, че се предприемат цялостни — не широкомащабни!
— подходи, обхващащи и природата и културата, с мисъл и за опазването и за
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използването им. Най-лошият начин да се опитваш да съхраниш нещо живо е да
не го използваш.
________________
1 Настоящият текст е преработен вариант на доклада, изнесен на международния семинар “Европейските национални тръстове и успешната формула за съхранение на историческата градска
среда в България”, организиран на 4 май 2007 г. в София от сдружение Българско национално
наследство — Фердинандеум, като част от програмата “Културни празници: България — Нидерландия”. Текстът на този доклад бе публикуван на български език във вестник “Култура”, брой
23 (2462), 13 юни 2007.
2 Музей Тейлерс, Харлем (Кралство Нидерландия): www.teylersmuseum.nl
3 Вж. класическото изследване на Дейвид Льовентал The Past is a Foreign Country (1985). За
кратка и осъвременена систематизация на културното наследство: https://tspace.library.
utoronto.ca/citd/holtorf/2.9.html
4 Contested WW II heritage (Холандски културен съвет, на английски): www.cultuur.nl/files/pdf/
advies/mon-2003.5604.2_engels.pdf
5 Терор Хаза, Будапеща (Унгария): www.terrorhaza.hu/index3.html
6 Позволявам си да взаимствам понятието “обща” сфера, за да я разгранича от публичната и
частната икономически сфери, от въводителната лекция на професор Арьо Кламер към Конференцията за дигиталното наследство, проведена през 2004 г. в Хага, по време на Холандското
председателство на ЕС: http://eu2004.digitaliseringerfgoed.nl/sites/cultuurtechnologie/
contents/i000264/digital%20cultural%20area.ppt
7 Археологически и природни паркове Вал ди Корния: www.parchivaldicornia.it
8 Защита на паметниците: www.monumentenwacht.nl. Защита на археологическите паметници:
http://www.archeomw.nl/. КунстВахт: www.KunstWacht.nl
9 Цитатът е от М. Едуардс, ‘Civil society’ (гражданско общество), The Еncyclopedia of Informal
Education, (2005): www.infed.org/association/civil_society.htm, който дискутира този понякога неясен термин. Вж. също съответните статии на портала за демокрация Demos (www.
demos.co.uk).
10 Специалният Евробарометър 273 European Social Reality (2007) се позовава на масово изследване, обхващащо близо 27 000 анкети през 2005-2006 г., в което от жителите на 75 големи
европейски градове тези на два града са се оказали най-малко щастливи — София и Бургас.
От всички страни в ЕС най-ниска степен на удовлетворение е отчетена в България, където
гражданите се чувстват най-малко сигурни, оценяват най-зле околната си среда и са недоволни
от работата си. Що се отнася до гражданското общество, в България процентът на заетите с
доброволен труд е най-ниският в Европа. Същото изследване категорично сочи, че българските
очаквания за бъдещето са сред най-високите в ЕС.
11 www.nationaltrust.org: (Американският) Национален тръст и партньорите му се стремят към
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обществени политики, които че допринесат полза за културното наследство чрез: (1) прокарване на закони и прилагане на политики, които опазват историческата и културна основа на
националните ни общности; (2) опазване на историческите и културни ресурси от неуместни
законови и регулаторни разпоредби, от съдебни решения, които възпрепятстват опазването
им; (3) съхранение на приноса на общността в процеса на взимане на решения; (4) проучване и
документиране на добрите практики и образцовите политики на защита.”
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ДЕЙНОСТИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО
НАСЛЕДСТВО В КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ
Маря ван Хейсе

След 1951 г. Европейският съюз пое по дългия път към един по-силен, по-демократичен и по-стабилен континент, където човек показва уважение към конституционната държава и човешките права и където вътрешният пазар може да предложи
много икономически предимства на всичките 450 милиона жители. В последните
десет години просперитетът в ЕС нарастна, също както и работните места. Разширението повлия не само на стандарта на живот, на регионалното и социалното развитие, но също и на (опазването на) културното наследство. Един разширен вътрешен
пазар създава също така по-широко разнообразие от културни ценности и културни
стандарти, както толкова добре обясни Ян Фигел, член на Европейската комисия по
въпросите на образованието, обучението, културата и младежта от 2004 г.: културата е “стандарт за човешко достойнство; тя не включва само картини или сгради,
културата е средство, което може да бъде използвано, за да създава хармония”.1
Културата има материални и духовни измерения. Някои виждат изкуството в
неговата конституираща роля за културата изобщо, “като част от един континуум
и екосистема на креативност и новаторство […][със способност] да достига далеч
отвъд техните присъщи стойности и да засяга проблеми и политически сфери като
общественото сцепление, икономическото новаторство, обновлението, креативната
икономика и икономиката на знанието, насочените навътре инвестиционни стратегии, туризма и качеството на живот”.2 ЮНЕСКО предлага съизмеримо широка дефиниция.3 Други биха искали да сведат изкуството до отделни сектори, като културните
ценности, които най-общо могат да бъдат дефинирани като “преносим обект, който
има историческа, художествена, научна или религиозна стойност и чието запазване
е важно за определена група хора”.4 В ЕС се полагат големи усилия за опазването
на културните ценности. Това се вижда от големия брой проекти, ръководени от
известни европейски изследователски институти, и от продължителното търсене
на решения за законовите пречки, като например инициативата за мобилност на
културните колекции.
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Опазване на културното наследство
на национално и на европейско ниво
Неотдавна площта на ЕС нарастна, за да включи още дванадесет страни от Централна Европа5, и заедно с Кипър и Малта, сега наброява 27 държави членки. Пред
други седем страни6 стои перспективата за присъединяване. Все пак нарастването
на културния трафик между държавите членки съдържа също така риск за безопасността и сигурността на културните ценности. Обемът на кражбите на произведения
на изкуството и на нелегалната търговия с културни ценности представлява сериозен проблем в Европа. Въпреки, че се оказва трудно да се представят точни данни,
тъй като много от транзакциите са извън нашия обсег, е добре известно, че много
археологически обекти в Италия, Гърция и България са подложени на ограбване и
че много произведения на изкуството се крадат от музеи, частни домове, архиви и
библиотеки в страни като Италия, Франция, Обединеното Кралство, Испания, Полша, Унгария и Чешката република.7 В Кралство Нидерландия тези проблеми също
са налице. Прогнозата е, че (организираната) престъпност в сферата на културните
ценности в момента нараства и се очаква да продължи да го прави. Това се дължи
главно на глобализацията на икономическите отношения, възможностите за пране
на пари и доходоносния пазар на изкуството, растежа в туризма, нарастването на
секуларизацията и загубата на уважение към култовите места.
Най-належащите проблеми на новите държави-членки и на европейските страни, които (още) не са членки на ЕС, са незадоволителната регистрация на културни
ценности и липсата на достатъчен контрол по външните граници на ЕС, въпреки
инвестициите и подобренията в безопасността и сигурността, в частност, по източните граници. Все още има да се върши много работа в полето на сътрудничество
между контролиращи и надзираващи агенции с оглед на вноса и износа на културни
ценности, подобряването на мерките за сигурност и надлежното регистриране на
архиви, библиотеки, църковно наследство и археологически обекти, както и централизирана регистрация на откраднати произведения на изкуството и регистрацията на (движимо) защитено културно наследство.

Холандският Държавен инспекторат за културно наследство
В Кралство Нидерландия Държавният инспекторат за културно наследство надзирава опазването и защитата на културното наследство, представляващо национално богатство. Държавният инспекторат за културно наследство в Хага е отдел
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на Министерството на образованието, културата и науката. На национално ниво той
надзирава опазването и защитата на националното културно наследство: (1) колекции от изобразително изкуство, естествена история, етнология и нумизматика, (2)
археологически находки от разкопки, (3) държавни архиви и (4) архитектурни паметници. Инспекторатът гарантира спазването на закона и предлага подобрения в
управлението на и грижата за културното наследство и неговото подходящо ръководство. Когато е необходимо, Инспекторатът се намесва в случай на инциденти и
бедствия. Що се отнася до Европейското културно законодателство, Инспекторатът
е компетентната власт. Инспекторатът работи в тясно сътрудничество с холандските Митници от влизането в сила на Европейското законодателство през 1993 г.8 и
способства за професионалното обучение на лица за културни контакти, тъй като
повишава тяхната осведоменост за значението на националното и международното
опазване на културни ценности, за културното законодателство и начините за установяване на възможен незаконен износ от ЕС. Влязло е в сила Рамково споразумение9 между Министерството на финансите и Министерството на образованието, културата и науката, в което са записани споразумения в сферата на законодателството
и прилагането на закона.10

Проблеми, засягащи вноса
През последните десет години Кралство Нидерландия редовно се сблъсква с
незаконния трафик на културни ценности. Най-общо, може да се каже, че повечето
културни ценности обикновено се откриват на международното летище Шипхол в
Амстердам и на пристанището на Ротердам. Повечето обекти са открити по време
на обичайния митнически контрол. Най-значимите случаи на нелегален внос в Кралство Нидерландия са скулптури, откраднати от храма Банти Чмар, част от храмовия
комплекс Ангкор Ват, Камбоджа, атласи, откраднати от библиотеки в Русия и Украйна, и културни ценности, откраднати от Тайланд и Камбоджа. Освен това, бяха
заловени предмети от Аржентина, Молдова, Пакистан и Афганистан. Всяка година
Инспекторатът се сблъсква с приблизително от 15 до 20 случая на нелегален внос на
културни ценности, откривани от Митниците по време на рутинни проверки.
В някои случаи конфискуваните културни ценности са върнати на техните законни притежатели. Но не във всеки случай е възможно да се докаже незаконен
износ от страната на произход (макар понякога да е ясно, че обектите не може да
са напуснали легално страната без разрешението на властите). Освен проблемите
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с установяване на произхода на предметите, също така стана ясно, че нито Инспекторатът, нито Митниците имат законовите средства и компетенции, за да действат
адекватно. С одобрението на прокурор в някои случаи е възможно да се върнат
заловените културни ценности в страната на произхода им, ако е възможно да бъде
доказана кражба или търговия с крадени вещи. В такива случаи това се осъществява на базата на нашия национален наказателен закон, а не на базата на специален
културен закон. Освен това, възникнаха и други проблеми в борбата с незаконния
трафик. Тези проблеми ни подтикнаха да организираме конференция по този въпрос по време на Холандското председателство на ЕС през 2004 година.

Ротердамската конференция от 2004 г.
по въпросите на незаконната търговия
Конференцията “Незаконна търговия: борбата с незаконния трафик на културни ценности в рамките на ЕС” в Ротердам (8–9 ноември 2004) беше съвместно
организирана от Министерството на финансите, Министерството на правосъдието и
Министерството на образованието, културата и науката. По време на конференцията
на участниците (100 души от 29 европейски страни) и на представителя на Европейската комисия бе представен изследователският доклад Незаконен трафик на културни ценности в Кралство Нидерландия. Причината за публикуването на изследователския доклад бе растящата загриженост в Кралство Нидерландия (а също и в
други държави членки на ЕС и в Европейския парламент) относно нарастването на
глобалната незаконна търговия с културни ценности. Това причинява непоправими
щети не само на западните страни, но особено на икономически по-слабо развитите
страни по целия свят. Докладът се опита да осветли по-добре характера, обема и
различните форми на незаконна търговия към и от Кралство Нидерландия, служейки за отправна точка на много дискусии по време на Конференцията. Поканени
бяха колеги от Полицията, Митниците и различни културни институции, за да обсъдят възможните подобрения в сътрудничеството между всички засегнати агенции и
ефективното прилагане на законови средства. Основните заключения и препоръки
бяха11:
• необходимостта от централен регистър на откраднати културни ценности
във всяка държава членка на ЕС, достъпен за служителите на изпълнителната власт във всички държави членки;
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• увеличаване на властта на Митниците на държавите членки да проверяват и
проучват всеки внос на културни ценности и да го задържат за разпознаване;
• задължаване на европейските и национални институции да създадат унифициран начин на процедиране по отношение на усилията за контрол;
• по-добра координация на европейско ниво относно установяването на “право на собственост”;
• нуждата от общонационални разследвания на характера и мащаба на незаконната търговия с културни ценности във всяка от държавите членки;
• необходимостта от координирана борба с организираната престъпност.
Последствия от конференцията
В Кралство Нидерландия заключенията и препоръките от конференцията доведоха до нови дейности в това поле, не само на програмно, но и на изпълнително ниво (Държавен Инспекторат, Митници), а също и във връзка с прилагането на
закона (Полицията). Бе създаден междуведомствен ръководен комитет, който да
разработва варианти за подобрение на сегашното състояние. Членовете на комитета включват старши служители от Министерството на правосъдието, Вътрешното и
Външното министерство, Министерството на финансите и Министерството на образованието, културата и науката. Целта на комитета е да допринесе за подобряването
на сътрудничеството между всички институции, включени в борбата с незаконната
търговия на културни ценности. Първостепенна задача на комитета е да съгласува
разнообразните инициативи и да реализира препоръките от конференцията.
Освен това, бе поставен конкретният и важен въпрос как да добием по-добра представа за нелегалните потоци на културни ценности към и от Кралство Нидерландия.
Министерството на правосъдието финансира проучване на търговията с предмети на изкуството като продължение на резултатите от изследователския доклад
и като последствие от заключенията на Конференцията. Целта на проучването (ноември 2006–юли 2007) беше:
1)	да изследва уязвимите места за инфилтрирането на (организираната) престъпност (особено финансово-икономическа) в търговията с предмети на
изкуството в Кралство Нидерландия и
2)	да направи анализ на актуалните аспекти на закона и на практиката на прилагането му.
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Консултативна комисия от високопоставени служители от сферите на музеите, правосъдието, Полицията, Митниците и търговията с предмети на изкуството
подкрепиха изследователското бюро. Проучването се състоеше в изследване на
литературата по въпроса, интервюта с представители на търговията с предмети на
изкуството и на изпълнителната власт. Също така бяха посетени търгове и панаири
на изкуството и за оценяването бяха използвани протоколи от Данъчната и Митническата администрация и Търговската палата. На 20 ноември 2007 г. резултатите от
изследването “Изящните изкуства, Превантивен преглед на холандското изкуство и
търговията с антики”12 бяха представени на специална среща по време на панаира
за изящно изкуство и антики ‘pAn’ в Амстердам на представители от света на изкуството, музеите, държавни чиновници и съдебни служители.
Проучването показа, че в Кралство Нидерландия играчите на пазара на изкуство и антики са купувачи, продавачи и посредници; търговците се появяват във
всяка една от тези роли. Посредниците са предимно аукционни къщи и панаири на
изкуството, като интернет аукционите печелят популярност.13 Холандският пазар на
изкуство и антики може да бъде характеризиран като доста хетерогенен, съставен
от по-големи и по-малки ниши, всяка от които има свой свои собствени икономически регион. По-големите аукционни къщи като Кристис и Сотбис са клонове на големи организации и международен обхват. Няма главна търговска асоциация; ролята
на организациите-чадъри е относително малка.14 Броят на организациите в сектора
на изкуството и антиките в Кралство Нидерландия е между 4 000 и 6 500. Съдейки
по данните от Данъчната и Митническата администрация, търговията с изкуство има
годишен оборот между 500 и 700 милиона евро.
Що се отнася до прегледа, проучването доказа, че ценните стоки са по дефиниция застрашени от престъпността; следователно произведенията на изкуството и антиките са уязвими за кражба, незаконна търговия и фалшификация; тази уязвимост
е отчасти причинена от ограничените мерки за безопасност и сигурност. Цените не
се поставят обективно; предположението е, че прането на пари е особено улеснено
благодарение на манипулирането на пазарната стойност на вещите. Нелегалната
търговия засяга предимно търговията с откраднати стоки или незаконния износ;
висок риск е фактът, че често е трудно да се установи дали вещта е била открадната или нелегално изнесена. Заради международния трафик и престижните търговски панаири Кралство Нидерландия се възприема като страна, предлагаща удобна
структура за транзита на нелегални произведения на изкуство и антики.15
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В крайна сметка бе направено заключението, че холандският пазар на изкуство
и антики не изглежда твърде уязвим за инфилтриране от страна на организираната престъпност. Структурата на сектора и задължителната експертиза затрудняват престъпниците да спечелят лесна печалба. Но шансовете да бъдат заловени
изглеждат сравнително ниски поради съществуването на различни приоритети на
право прилагащите органи относно използването на необходимите средства и експертно знание. И това са съществени уязвими места на изпълнителните агенции.
Следователно, спешно са необходими: сътрудничество на структурно ниво и обмен
на информация, знание и опит, законови средства, както и задълбочено проучване
за анализ на риска.
По-доброто разбиране, което проучването даде за уязвимите места на аспектите на изработване и прилагане на закона, имаше последици също така за дългосрочния програмен план (2008–2011 г.) на Държавния инспекторат по отношение
на надзора на вноса и износа на културни ценности. Дългосрочният програмен план
формулира цели и насоки на програмиране около четири точки на интерес:
1) сътрудничество;
2) образование и обмен на информация;
3) законоприлагане и
4) повишаване на осведомеността.
Планът трябва да бъде изпълнен заедно с новите цели на холандската администрация, включващи сигурна система на взаимен контрол и равновесие и повишена ефективност и сътрудничество между различните надзираващи институции
в комбинация със собствената отговорност на институциите, пазара на изкуството
и частните лица. По отношение на последното: задоволителен напредък беше, че
незабавно след представянето на обзорния доклад през ноември 2007 г. застрахователният клон пое отговорността да създаде уебсайт, за да информира както своите
акционери, така и обществеността за необходимостта от и начините за регистрация
и документация на произведения на изкуството.16
За Държавния инспекторат, Митниците и Националната агенция за развитие,
също както и за ръководния комитет най-важните приоритети и предизвикателства
за идните години в Кралство Нидерландия, които се очертаха, са:
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• да се създаде система за сътрудничество на структурно ниво и обмен на
информация, знание и опит между изпълнителните агенции;
• проучване за анализ на риска; анализът на риска е поставен напред в дневния ред от 2006 г. насам. Необходимо е да се добие по-добра представа за
мащаба, характера и потоците на културни ценности, за да може да се осъществява контрол по-добре и по-ефикасно;
• да се информира за тенденциите и развитието; необходимо е по-задълбочено проучване, за да се попълнят празнотите в знанието, както и да се
съберат данни по систематичен начин чрез наблюдение;
• да се създадат програми за обучение на лица за контакт по “Културните
ценности” в Митницата и в полицейските управления;
• да се създаде комуникационна стратегия за повишаване на осведомеността
за стойността на културното наследство на всички обществени нива;
• да се реинсталира база данни за откраднати художествени творби и за надлежно установяване на произхода им; 17
• да се разработят законови средства, за да спре незаконния внос.18
Препоръки на европейско ниво
В Европа кражбата на произведения на изкуството и незаконната търговия с
културни ценности са належащи проблеми. Има добър пазар за тези предмети на
културата в (богатите) западни страни. Следователно е необходимо да се комбинират усилията на европейско ниво и да се вземат мерки, за да бъде спряна незаконната търговия. В Кралство Нидерландия се смята, че решения могат да бъдат
намерени чрез реализирането на:
• сътрудничество, комуникация и обмен на информация; те са от жизненоважно значение между Полицията, Митниците, компетентните власти и културните институции;
• унифицирана политика на ниво ЕС Генерален Директорат; няколко генерални директората са включени в борбата срещу незаконния трафик на културни ценности; това означава, че сътрудничеството, обменът на информация и
координацията по този въпрос са крайно необходими;
• изследвания върху характера и мащаба на незаконния трафик на културни
ценности; анализът на риска е ключово средство в митническия контрол на
111

културните ценности; тези анализи трябва да бъдат развивани, използвани и
постоянно обновявани;
• документация за произхода на стоките; това е необходимо за митническия
контрол и за издаването на лицензи за износ от компетентните власти;
• централен регистър за откраднати културни ценности; такава централна
база данни за откраднати културни ценности трябва да бъде достъпна за
служителите на изпълнителната власт;
• подобряване на мерките за сигурност и безопасност и на регистрацията на
колекциите в архиви, библиотеки, църковни институции и на археологически обекти, също както и подобряване на регистрацията на национално защитени културни ценности;
• увеличаване на компетенциите на Митниците и на Инспектората или на Министерството на културата, като им се предостави власт да прилагат законови мерки, за да действат адекватно.
Заключение
От 2004 г. Кралство Нидерландия се опитва да съчетава усилията на законодателите и надзорните органи на изпълнително ниво от различните министерства, за
да открие нови начини да спре незаконния трафик на културни ценности. Надяваме
се миналите и предстоящите дейности и резултатите от всички тези усилия да ни
дадат средства и възможности в близко бъдеще да бъдем по-ефективни в борбата
с кражбите на произведения на изкуството, незаконната търговия с предмети на
изкуството и незаконния трафик на културни ценности. Можем да се надяваме, че
тези мерки ще бъдат последвани и в други държави-членки на ЕС.19
________________
1 Интервю в NRC Handelsblad, Април 23/24, 2005.
2 Hong Kong Arts Development Council, Hong Kong Arts & Cultural Indicators, International Intelligence
on Culture and Cultural Capital Ltd. and Partners, 2005, p. 15.
3 Културата като “цялата система от отличителни духовни, материални, интелектуални и емоционални черти, която характеризира едно общество или социална група включва не само изкуството и книжнината, но също и начините на живот, фундаменталните права на човешкото
същество, ценностните системи, традициите и вярванията”, ЮНЕСКО, Rethinking Development:
World Decade for Cultural Development 1988-08 (1994), Paris, UNESCO, p. 6.
4 P. Sjouke, Het behoud van cultuurgoederen, twee werelden, twee visies, Rotterdam 1999, p. 13.
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5 Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Словения, Словакия и Чешката република през 2004
г., Румъния и България през 2007 г..
6 Турция, Хърватия, Македония, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна Гора и Албания.
7 One Hundred Missing Objects, Looting in Europe, ICOM, Maison de l’UNESCO, Paris 2000.
8 Регламент на ЕС № 3911/92 от 9 декември 1992 г. относно износа на културни ценности, Директива на ЕС 93/7/Европейска икономическа комисия от 15 март 1993 г. относно връщането на
културни обекти, незаконно преместени от територията на държава членка и Регламент на ЕС
№ 1210/2003 от 7 юли 2003 г. относно някои специфични ограничения и финансови отношения с
Ирак и анулирането на Регламент на ЕС № 2465/96 (с ограничения върху търговията с културно
наследство от Ирак).
9 Рамково споразумение между Министерството на образованието, културата и науката и Министерството на финансите за сътрудничество при надзираването на вноса и износа на културни
ценности (2000, 2007).
10 Повече информация относно Държавния инспекторат за културно наследство може да бъде
открита в: M. van Heese: “The Fight against Illicit Traffic in Cultural Goods: The Dutch Approach”,
Art Antiquity and Law, Vol. XI, Issue 1, pp. 85-91 (2006) и на уебсайта на Държавния инспекторат:
www.erfgoedinspectie.nl.
11 Illegal Trade, Fighting Illicit Traffic in Cultural Goods within the European Union, The Hague, 22
February 2005. Препоръките бяха съсредоточени върху: 1) Застрахователни въпроси, 2) Законодателство, 3) Бази данни, 4) Прилагане на закона и 5) Превантивни мерки.
12 B. Bieleman, R. van der Stoep, H. Naayer (Intraval), Schone Kunsten, Preventieve doorlichting
kunst- en antiekhandel, Groningen-Rotterdam, September 2007. През 2008 г. английска версия на
доклада ще бъде налице.
13 През 2007 г. ЮНЕСКО, АЙКОМ и Интерпол на няколко пъти показаха своята растяща загриженост
с оглед на това, че културни обекти биват предлагани за продажба по интернет. Следвайки
препоръката, предложена на третата годишна среща на Експертната група на Интерпол за откраднати културни ценности (7–8 март 2006 т.), организациите разработиха списък от Основни
действия, за да се противопоставят на нарастващата незаконна търговия на културни обекти по
интернет.
14 Някои примери за организации-чадъри са: Society of Dutch Antiques Dealers (1968, www.vnag.
nl), Fine Art & Antique Dealers Association of the Netherlands (1911, www.fineartdealers.info),
Registered Valuers/Appraisers, Registered Brokers and the Registered Auctioneers (1951, www.
federatie-tmv.nl), Dutch Antiquarian Booksellers’ Association (1935, www.nvva.nl).
15 Базирано на Schone Kunsten, op cit, ‘Summary’, pp. V-VIII.
16 По примера на Office Central de lutte contre le traffic des Biens Culturels (OCBC), Paris.
17 Изучаването на базата данни започна през 2006 г.; бяха направени ориентировъчни посещения
на колегите във Франция и Италия. През 2008 г. базата данни трябва да работи и в Кралство
Нидерландия.
18 През 2007 г. Конвенцията за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт
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(Хага, 14 май 1954 г.) влезе в сила; процесът на осъществяване на Конвенцията за мерките,
насочени към забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото
на собственост на културни ценности (Париж, 14 ноември 1970 г.) напредва.
19 Части от тази статия бяха по-рано публикувани от М. ван Хейсе в: ‘De Erfgoedinspectie en de
bescherming van het (Europese) cultureel erfgoed’, Erfgoedverhalen voor Charlotte van RappardBoon, Den Haag 2007, pp 157-162 и ‘Recent Developments in the Netherlands after the Conference
Illegal Trade Rotterdam 2004’, Доклади, представени на CSSIM/ICOM-LIC Meeting, Cairo, 25 Febr- 1
March 2007, Strategies for Saving our Cultural Heritage, Athens, 2007.

114

ЕТИЧНА АНГАЖИРАНОСТ
И РИСКОВЕ ОТ КОНФИСКУВАНЕ
Маря ван Хейсе

Историята показва как музеите успяват да се адаптират към външни политически и социо-икономически условия и към тяхната вътрешна динамика. Музеите
трябва да успяват да предпоставят промени в обществото. Тази статия представя
няколко етични проблема, свързани с разпореждането с музейна колекция, движението на музейните колекции и проблемите, които могат да възникнат във връзка с
неясния произход на предмети на изкуството.

Етични аспекти в музеите в Кралство Нидерландия
Не съществува закон за музеите в Кралство Нидерландия. При отсъствието на
такъв закон, от музеите и хората, работещи в тях, се очаква да се придържат към
Етичния кодекс за музеите на международния Съвет на музеите (МСМ)1. Стандартите, включени в Етичния кодекс, целят да помогнат на музеите при съблюдаване и
подобряване на качеството и функционирането им и с придържането към техните
задължения по отношение на обществената отговорност. В Кралство Нидерландия
Комитетът по етичния кодекс отговаря за съблюдаването на прилагането му и изготвя предложенията за промени. Мнозинството от професионално управляваните
музеи са членове на Асоциацията на музеите (Museum Vereiniging — NMV), организацията на холандските музеи. Асоциацията защитава интересите на музейния сектор,
колективно стимулира посещаване на музеи и развитието както на сектора, така и
на знания и умения за професионалисти в музеите. Освен Асоциацията на музеите
още няколко други организации са свързани с музейната сфера; по отношение на
поддръжката на колекции трябва да бъдат споменати Холандският институт за културно наследство (Instituut Collectie Nedeland, ICN) и наскоро основаното Холандско
наследство (Erfgoed Nederland).2
Макар и малка страна, Нидерландия е богата на музеи. През миналия век бе
забелязан бърз растеж в броя на музеите и силна специализация: музей за всяка обществена група и музей за всяка тема.3 През 2005 г. в Кралство Нидерландия е има115

ло 775 музея; тъй като 395 от тях нямат постоянен професионален персонал, броят
на професионално управляваните музеи е 380.4 През декември 2007 г. Холандската
фондация за регистрация на музеи включваше 382 музея, от които 20 — с временна
регистрация. Регистрираните музеи получават сертификация, ако изпълнят няколко
основни изисквания, базирани на дефинициите на МСМ. Системата за регистрация
е въведена през 1997 г. и сега играе важна роля в различни аспекти. Идеята е да
се изясни, следи и подобри качеството на холандските музеи и така да се осигури
отговорен мениджмънт на културното наследство на страната. Системата е моделирана по образец на Регистрационната схема, използвана от Комисията по музеите
и галериите във Великобритания. Логото, използвано и в Кралство Нидерландия, и
във Великобритания, бе легално регистрирано в цяла Европа.
Въпреки че в Кралство Нидерландия5 най-общо приета е дефиницията за “музей” на МСМ, употребяват се и някои други определения. Холандският клон на приватизираните национални музеи, например, е въвел следната дефиниция: “Музеят
е част от колективното съзнание на обществото. Музеят придобива, документира, запазва и показва обекти и други свидетелства за човешката култура
и среда. Той развива и стимулира знание и предлага преживявания, които са
приятни за всички наши сетива. Отворен е за хората и допринася за развитието на обществото. Целта на музеите е да предлагат знания на гражданите.”
Холандската рамка за музейната политика е по-всеобхватна от международната дефиниция на “музей”, която просто изброява различните задачи на музеите. Според
холандското правителство, една жизненоважна функция на музеите е да придават
смисъл на изкуството и културното наследство и да визуализират историята на развитието и сцеплението на обществото.6
Министърът на културата е отговорен за създаването на предварителни условия за поддръжката, управлението, развитието, социалното и географското разпределение или друго разпространение на културни ценности. Съвети за политиката
се търсят от Холандския съвет на културата [Raad voor Cultuur] — независимото
правно–консултативно тяло на правителството и парламента по въпросите на културната политика. Държавният инспекторат за културното наследство е натоварен
с наблюдението на холандското културно наследство на национално ниво. Отдел
Колекции в рамките на инспектората се съсредоточава върху движимите културни
паметници, главно колекции, които са държавна собственост, в (приватизираните)
национални музеи и същевременно надзирава експонати, защитени от Националния
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акт за културно наследство. Инспекторатът следи по-специално за качеството на
регистриране на колекциите и условията на съхранение и представяне: климатични
условия, процедури и т.н. Главната сфера на интерес засяга начина, по който музеите се справят с управлението на риска (безопасност и сигурност).

Мобилност на колекциите
В Европа има около 30 хил. музея, от които само 300 редовно организират международни изложби на дадени под наем експонати или части от колекции, включващи
взаимен обмен между холандски и чужди музеи. Това отговаря на националните цели
в тази сфера7, т.е. изтъкване на богатото културно наследство на една страна извън
нейните граници. Целта е да се даде възможност на обществеността, както в страната
така и в чужбина, да разбере историята и материалните продукти на други култури и
общества и по този начин да бъде способна да поставя обектите в техния исторически
контекст и да вижда историята в друга перспектива. Ето защо, съвместната работа между музеите трябва само да се окуражава. Ние чувстваме, че е вдъхновяващо да придобиваме нов опит, да се запознаваме с други методи за работа и културни различия, да
основаваме мрежи и да увеличаваме обхвата, в който работят музеите. Трябва да се
отбележи, че музеите не заемат експонати само за изложби. Културни предмети могат
да бъдат изнесени в чужбина за реставрация, за научно изследване (нещо стандартно за колекции на естествените науки), за демонстрации или за проекти в контекста
на съвместна разработка. В Нидерландия “мобилността” на културните паметници се
възприема като много актуален въпрос, поради потенциала, заключен в движението на
колекционни експонати и желанието ни да имаме музеи, които го осигуряват.
Затова “мобилността на колекциите” бе поставена сред първите точки от дневния ред по време на холандското председателство в ЕС през 2004 г., в последствие
беше пуснат докладът Наемането в Европа (Lending to Europe) 8. Една от главните препоръки на доклада е, че музейните специалисти трябва да действат според
Етичния кодекс за Музеите на МСМ. Музеите са отговорни за изследването на всички
предмети и колекции, които притежават или които са им поверени, и за проверката
на етимологията на планирани придобивки или дарения. Да се действа така е в същото време важна стъпка в борбата с незаконния трафик на културни ценности.9 Информацията за произхода трябва също да е на разположение на трети лица, защото
институции, които приемат предмети назаем, трябва да са известени за евентуални
съпътстващи рискове. Това изисква правилна регистрация (за произхода) на всички
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предмети. Постиженията в областта на цифровите технологии създават множество
нови възможности за това. Темата за мобилността на колекциите беше дискутирана
и развита също и по време на председателството на Обединеното кралство, Финландия и Германия. По време на Финландското председателство през 2006 г. влезе
в сила Планът за действие за подпомагане мобилността на музейните колекции от
ЕС. Този план цели да облекчава достъпа до културното наследство на Европа, да го
направи достъпно за всички граждани и да намери нови начини за съвместна работа
и добри практики за заемане между музеите.
Европейската мрежа на музейните организации (Network of European Museum
Organisations — NEMO)10 предостави полезен инструмент. През 2007 г. тя изработва
Стандартно споразумение за даване под наем, документ, приложим за всички видове музеи, което ги насърчава да увеличат даването под наем и заемането на произведения на изкуството навсякъде в Европа. Споразумението за даване под наем
(с обща информация за заемащия и наемателя) е придружено с Условия за даване
под наем (свързани с общи условия, разходи, опаковане и транспорт, куриери, но
също и сигурност и безопасност, прекъсване на имунитет от конфискация, действащи закони и юрисдикция). Документът е на разположение on-line за всеки музей в
Европа; освен стандартната английска версия има преводи на документа на всички
европейски езици.

Мобилност и произход
Разширението на ЕС и бумът на пазарите за изкуство в такива страни като Китай, не само увеличиха обемa размени на произведения на изкуството, но също
доведоха до проблеми в законодателството и видимо несъответствие с културни
регулации (на ЕС). Често музеите не са наясно със законовите рискове, свързани с
даване под наем, сложните разлики между законодателствата в държавите и възможността някои предмети да бъдат конфискувани от чужда държава, ако там има
предявено искане за собственост.

Холандските музеи като наемащи: декларации за имунитет
Мобилността на колекциите изисква прецизно и понякога времепоглъщащо администриране на заемането и на договорите за наем. Холандското правителство подпомага музеите като издава, при поискване, декларации за имунитет спрямо чужди институции, които може да изискват такава декларация поради всякакви причини преди
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отдаване под наем. Това е от полза за международната мобилност на колекциите, тъй
като музеите са по-склонни да заемат своите експонати ако им бъде издадена декларация. Това има положително влияние също и на ниво застрахователна премия. Затова
музеите придават голяма важност на декларациите за имунитет. Годишно се издават
средно четиринадесет декларации за имунитет от Министерството на външните работи
на чуждестранни музеи, които са били поканени да дадат под наем произведения на
изкуството на холандски музеи с цел изложба. В тази декларация се твърди, че холандските власти ще направят всичко възможно, в рамките на законовите ограничения, за
да осигурят безпроблемното връщане на заетите прозиведения на институцията или лицето — техен собственик. Но декларациите не могат да бъдат разглеждани като “строг
закон”. Когато става въпрос за културна собственост, която е публично притежание,
декларацията се отнася до серия от правила, дефинирани в Конвенцията на ООН от
2004 г. за имунитет от юрисдикция на държавите и тяхната собственост. В случай на
ограничителни мерки, логично, културната собственост, която е публично притежание,
се ползва с повече защита от частните притежания. В някои случаи се издава повече от
една декларация за имунитет за една изложба — през 2005 г., например, бяха издадени
фактически шест декларации за една определена изложба — но броят на самите експонати е естествено много по-голям. Става въпрос предимно за живопис и в по-малка
степен за произведения на хартия (т.е. графики и щампи). Досега в Кралство Нидерландия не е имало проблем в тази сфера.11

Холандските музеи като отдаващи под наем: някои примери
Музеите могат да откажат да дадат под наем важни експонати не поради веществени причини или от съображения за съхраняване (например чупливост), но
просто, защото не искат да се излагат на риск от предявяване на иск за собственост
и последващо взимане на експонати. Когато експонати станат обект на иск, докато
са в чужбина и след това са конфискувани, често е неясно къде и как ще бъдат
съхранявани, със съпътстващия риск от повреда, благодарение на неподходящи
условия на съхранение. Също така е възможно да минат години, преди музеят да
си върне въпросния експонат или експонати. Не е трудно да се досетим, че това би
могло да попречи на засегнатия музей да отдава под наем в бъдеще, както и, че в
такива случаи ще увеличи стойността на дължимата застрахователна премия.
Приблизително 60 или 70 холандски музея отдават експонати за изложби в чужбина. Интерес за чуждите институции са главно произведения на холандското из119

ящно изкуство (живопис, скулптури, графики и гравюри) от 17 и 18 век, а също
съвременна мода, фотография и холандски дизайн.
Обикновено експонати се изключва да бъдат заемани на институции в чужбина,
ако предметът има известна военна история12 или ако името на въпросната творба
или творби е обект на спор в някакъв друг аспект, както е в случая с колекцията
Малевич, която се държи от музея Стеделик в Амстердам.13 Много от тези творби нарочно не са на разположение за заемане на чужди музеи, поради съществуващи или
потенциални искове за конфискуване ако бъдат изнесени в чужбина. Всъщност тези
ограничения означават, че въпросните творби са “затворник”, в смисъл, че не са на
разположение на международната публичност в контекста на изложби. До някаква
степен този проблем може да бъде преодолян чрез осигуряване на декларации за
имунитет, въпреки че такива декларации не носят абсолютно никакви гаранции против конфискуване (например в Съединените щати).
Провеждането на изложби в други държави, които включват експонати с неясен произход, също могат да причинят проблем, както за музея, от който идва
изложбата, така и за музея, в който тя се провежда. Това може да навреди на доброто име на тези музеи. Такъв, например, е случаят с Националния музей за антики [Rijksmuseum van Oudheden] в Лайден, когато там бе изложена колекция от
японския MIHO музей през 1999. Изложбата предизвика огромно вълнение, поради
предполагаемия съмнителен произход на излаганите предмети. При подготовката
на изложбата Националният музей за антики нямаше индикация за това (и вероятно
също е обърнал твърде малко внимание на въпроса за произхода), вярвайки, че
действа изцяло на добра воля.

Произход на колекциите: опит в сферата на етнологията
Закупуването на културни предмети може да създаде проблеми за един музей,
ако произходът на въпросните предмети е неясен и ако музеят не е проявил необходимото старание при проверяването на произхода. Добре са ни познати действащите
искове от Италия и Гърция към известни музеи в САЩ. По-малко познати са, обаче,
потенциални искове, по целия свят, от “първите народи” като маори, местни американци, живаро (Еквадор) и австралийски аборигени за различни културни предмети,
често датиращи от колониалното минало. Пример е връщането на човешки останки
от Националния етнографски музей [Rijksmuseum voor Volkenkunde] в Лайден на
музея Те Па в Уелингтън (Нова Зеландия) на 8 Ноември 2005.14 Въпросните останки
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са “тои моко”, татуирана и мумифицирана глава на човек от маори. Такива глави
често били продавани на колекционери през 19 век.15 В отговор на искането на музея Те Па за връщане на тои моко Етичният комитет на Холандската фондация за
етнографски колекции [Stichting Volkenkundige Collectie Nederland, SVCN]16 заедно
с директорите на Националния етнографски музей разгледаха въпроса как трябва
да се действа с човешки останки от исторически интерес. Признатите права на директните потомци над човешките останки на техните предци изиграха важна роля
при достигането до решение. Както каза държавния секретар за култура и медии,
когато тои моко беше върнат: “Менящите се отношения между музеите и първоизточниците на експонатите ни принуждава да се замислим за ново законодателство,
основаване на комитети за музейна етика и развиване на ръководни принципи за
международна политика”.17 Процедурата и разглеждането на въпроса за връщането
на тои моко дават пример за други категории музеи.

Заключителни бележки
Важно е музеите да разбират, че: (а) проблемите, свързани с произхода на
експонатите може да възпрепятства заемането между тях (б) при създаването на
колекция могат да възникнат етични въпроси.
Не всички музеи са еднакво наясно с тези рискове, често им липсват адекватни
правни познания за осъществяване и съгласуване на процедурите относно декларациите за имунитет с техните партньори и различните отговорни институции.
Но от музеите може също да се очаква сами да предприемат адекватни стъпки.
Една главна предпазна мярка включва проучване на произхода на всички експонати
в колекцията. Ако един музей открие, че експонат, който е станал част от неговата колекция преди повече от 20 години, например, според днешните стандарти е
бил придобит неправилно, тогава музеят би трябвало да коригира въпроса по своя
собствена инициатива. При изучаването в дълбочина може да стане така, че музеят да придобие нова, различна информация за собствеността на експоната. Това
може също да се случи в светлината на социалните промени и събития. Дискусии,
които засягат собствеността на експонатите, могат да станат сложни и може да си
струва да се потърсят различни подходи, например сътрудничество със страните на
произход. Затова очевидна стъпка за етнографските музеи е да сътрудничат в поголяма степен с общностите, откъдето произхождат или се смята, че произхождат
експонатите. Установените правила за действие, що се отнася до това как такива
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музеи би трябвало да третират човешки останки, е добре да бъдат стандартизирани
на международно ниво; така биха се превърнали в модел за други категории музеи.
Доверието и взаимността са важни въпроси за разглеждане: музеите не само заемат, но също и отдават под наем експонати.18
________________
1 Последната поправка на Кодекса беше приета по време на 21-то Общо събрание на 8 Октомври
2004 г. в Сеул. През 2006 г. излезе в превод на холандски. За повече информация: http://icom.
museum/ethics.html
2 Изследователският институт МСМ предлага услуги и информация на целия музеен свят, www.icn.
nl; Erfgoed Кралство Нидерландия стимулира позицията и иновацията на културното наследство в
обществото и функциите му като платформа за обмен на знания и опит, www.erfgoednederland.nl
3 Музеите много се различават по отношение на техните размер, юридическо състояние (национално, регионално, общинско, фондации и асоциации или частни) и типа колекция (пет категории: изкуство; история; наука; индустрия и технологии; етнология и смесени). Зоологическите
градини, изложбените пространства, планетариумите, научните центрове и природните резервати не се включват в статистиките за музеи.
4 По данни от Statistics Netherlands [Centraal Bureau voor de Statistiek], 2005.
5 Постановление на МСМ, статия 2, параграф 1. Дефиницията на МСМ, датираща от 1974 г., понастоящем се преработва.
6 Kunst van Leven, Hoofdlijnen Cultuurbeleid, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Den
Haag Juni 2007.
7 По време на холандското председателство на ЕС, през втората половина на 2004 г., Департаментът за културно наследство към министерството бе домакин на конференциятa “Мобилност на
колекциите”. Такава мобилност — обмяната на културни и исторически предмети от музейните
колекции в ЕС — има за цел да даде възможност на различната публика навсякъде в Европа да
се ползва от общото Европейско културно наследство.
8 Заемане в Европа, Препоръки за мобилност на колекции за европейски музеи, доклад, направен
от независима група експерти, организирана през април 2005 г. , съгласувана с Решение 13839/04
на Съвета на ЕС. За повече информация: www.collectionsonthemove.org и www.ne-mo.org.
9 Освен МСМ, няколко институции, както правителствени, така и неправителствени, са приели
Етичен кодекс или ръководни принципи, за да се борят с незаконната търговия: Международен
етичен кодекс за търговци на културно имущество; (този кодекс е близък до образцовото постановление на Музейните политики за придобивки, заложено в Етичния кодекс на МСМ, www.unesco.
org ), Борбата с незаконната търговия: Ръководни принципи за задълженията на музеите, библиотеките и архивите при колекциониране и наемане на културни принадлежности (Департамент
за култура, медия и спорт, www.culture.gov.uk), Кодекс за задълженията на търговците (Съвет за
превенция на кражби на произведения на изкуството, www.culturalpropertyadvice.gov.uk).
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10 МЕМО осигурява информация на музеите относно практични инициативи на ЕС и други важни
въпроси; лобира пред европейските институции, по-специално ЕС, по всички въпроси, свързани
с музеите; утвърждава ролята и значението на музеите пред създателите на европейската политика и насърчава обмена на информация между музеите и музейните организации навсякъде
в Европа. www.ne-mo.org
11 Информацията се основава на сведения, дадени от Министерството на външните работи. Благодарна съм за тази информация на Нуут ван Вуденберг (Отдел международно право) и Дженифър
Ерингаард (Отдел Международна културна политика).
12 Консултативният комитет за реституционни искания за предмети с културна ценност и Втората
световна война [Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog]
беше основан през късната 2001 г. от Министерство на образованието, културата и науката. Той
е независим съветник за министъра на културата, относно индивидуални искания за реституция. Това засяга искания за предмети, чиито притежател принудително е загубил владение,
благодарение на обстоятелства, пряко свързани с режима на нацистите. Повече информация е
налична на www.restitutiecommissie.nl или www.herkomstgezocht.nl за изследване произхода на
произведения на изкуството в националните колекции.
13 Нуут ван Вуденберг, Декларации за имунитет срещу конфискуване на чуждестранни произведения на изкуството и правна позиция на суверени наематели на изкуство пред американските: Случаят Малевич, Кралство Нидерландия в съда, Есета в чест на Йохан Г. Ламмерс, Лайден
2006, стр. 223-245; Л. Хейтинг, De verdwaalde collectie. De schilder Kazimir Malevitsj en de strijd
om zijn erfenis, Амстердам/Ротердам 2006
14 Благодарна съм за информацията на директора на Националния етимологичен музей, Стивън
Енгелсман.
15 С. Вринте, Обменяне на ценности, De repatriлring van een Maori hoofd uit het Rijksmuseum voor
Volkenkunde in Leiden, Амстердам, април 2006 г.; приветствие по време на дебат при връщането
на музейни експонати, държани в Новата Църква в Амстердам на 6 април 2006 г.
16 Седем етнологични музея в Кралство Нидерландия създадоха Етичен комитет през 2004 г.
(www.svcn.nl). Той записва техните колекции: музеите са задължени всяка година да предоставят списък със своите придобивки и продажби. Комитетът не предприема санкции, с изключение на отстраняване. Комитетът съветва музеите също и по въпроси относно човешки останки,
предмети или колекции с възможен нелегален произход и потенциални възвръщане или репатриране.
17 Държавният секретар за култура и медия в приветствие по случай церемониалното връщане на
тои моко, ноември 2005.
18 Тази статия е съставена на основата на лекцията Противодействие на конфискации и етични
ангажименти, изнесена по време на конференцията “Противодействие на конфискации и правен имунитет” в Будапеща (5-6 октомври 2006).
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Общата ни грижа
за религиозното наследство:
Фондацията за църковни художествени
имущества в Нидерландия
Март ван дер Стере

Общи сведения за фондацията
В резултат на вълната от интензивни обновления, насърчени от Втория Ватикански събор, от втората половина на 60-те години на 20 век насам, множество
предмети от църковното наследство започнаха да се разглеждат като отживели времето си, и затова от римокатолическите църкви навсякъде в страната се изваждаха
от употреба все повече култови и ритуални обекти. Но тъй като преди това не им
бяха съставени инвентарии, никой нямаше ясно понятие за количеството и качеството на съвкупните притежания на всички църкви и манастири в страната. Вследствие на това, както и поради все по-широко разпространяващото се изчезване на
църковно имущество, се породи необходимостта от създаване на институционален
орган, който да регистрира тези имущества.
В отговор на тази ситуация през 1977 г. бе основана “Фондацията за църковни
художествени имущества в Нидерландия”, в съкращение ФЦХИН (‘Stichting Kerkelijk
Kunstbezit in Nederland’, SKKN), като частна кооперация между няколко църковни
деноминации и Министерството на културата. Освен Римокатолическата Църква, в
начинанието се включиха още няколко протестантски изповедания, като например
Холандската Реформирана Църква и Лутеранската Църква. Това бе, и си остава до
ден днешен, уникално явление в световен мащаб. Наред с умножаващите се издънки на разните клонове на църковните изповедания, към плодоносната почва на
фондацията в днешно време вече се насочват дори и не-християнски институции.
Основната работа на фондацията е да регистрира всички движими обекти с
културно и ритуално значение, от името на църковните управителни органи, като
отделя нужното внимание и на интегралното им оценяване и възможностите за междуцърковен обмен. Усилията на фондацията доведоха до създаването на напълно
завършен регистър на всички църковни имущества (тоест, онова, което наричаме
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“еклезиастичното наследство”), и този регистър понастоящем приема формата на
електронна база данни, валидизирани и доведени до вътрешна взаимосвързаност.
По този начин, когато някоя църква или енория желае отново да получи достъп до
или да придобие, да кажем, дадено произведение на изкуството, килим, или пък
ритуална съдина (от по-рано извадените от употреба), тя може да ползва инвентария на ФЦХИН като платформа за обмен. В същото време, инвентарият служи и като
регистър на изгубените (или откраднати) произведения на изкуството, и в тази посока ценността му се увеличава все повече, като имаме предвид значителния ръст
на обирите на църкви през последните няколко десетилетия.
Днес, след 31 години непрекъсната дейност, архивите на фондацията съдържат регистри на имуществата от 4500 отделни църкви и манастири, с общо 175 000
инвентаризирани обекта, почти всичките съпроводени с фотографии, а около половината от тези фотографии — налични също и в дигитална форма. Тези архиви са
достъпни за публично ползване — като произходът/местонахождението на архивираните предмети не се оповестява поради съображения за сигурност. Броят на обектите, квалифицирани за включване в така инвентаризираното на високо равнище
църковно наследство, чувствително се различава при различните типове църкви:
Тип институция
Римокатолически енории
Римокатолически манастири и конвенти *
( *девически манастири — бел. Пр.)

Приблизителен брой на инвентаризирани обекти
113
394

Протестантски енории

67

Стари католически енории

166

Що се отнася до съотношението между вече свършената и предстоящата работа, от позициите на една добра осведоменост можем да предвидим, че гореспоменатите цифри представят около половината от обема на всички еклезиастични
обекти, подлежащи на инвентаризиране. Оттук следва, че хоризонтът на дейност на
фондацията се проектира във времето за още 30 години напред.
Бюджетът на фондацията, годишно достигащ до около половин милион евро, се
осигурява на взаимно допълващ се принцип (наполовина от правителството, наполовина
от църквите). Църквите и манастирите заплащат за извършването на инвентаризацията
на място, докато Министерството на културата финансира научната работа и обработ125

ката и поддържането на самата инвентарна база данни. Националната администрация
има интерес от това, както енорийските църкви, така и управляващите ги (в национален
мащаб) религиозни организации да са добре запознати с културната стойност на своите
имущества, за да я подпомагат в изпълнението на задълженията й по разпореждане с
паметниците на културното наследство на колкото може по-високо ниво. Затова правителството участва във финансирането на дейността на фондацията.

Политика
На всеки четири години Министерството на културата изисква от фондацията да
представи план за своята политика, базиран на количествена оценка на дейността
през изминалия период. Този план трябва да взема предвид, освен собствените приоритети на фондацията, също и проблемите, върху които правителството иска да постави ударение, като например, образователните програми, публичната прозрачност
и така нататък. Едва след този план бъде резгледан, и след необходимите консултации със Съвета по културата, се стига до сключване на договор между правителството
и фондацията, в който са описани изискващите се от нея усилия и резултати. Например, към настоящия момент ФЦХИН се е договорила с Министерството на културата
да представи данни за 7500 обекта в рамките на следващите четири години.
Понякога държавната власт поставя някои по-специфични задачи, като ги съпровожда с допълнително финансиране. Един такъв случай беше свързан с повишеното
внимание към дигитализацията на фотографии и други данни, архивирани на хартиен
носител. За ФЦХИН е важно да пренесе данните на електронен носител, защото е
много по-лесно да се работи с тях в такава форма, позволяваща ни също да засичаме
и данните от регистри, чието съставяне е започнало във времето, когато все още
не се ползваха дигитални технологии. Тази техническа революция, обаче, все пак е
доста скъпо начинание от гледна точка на необходимите усилия, пари и време. Почти
всички институции, работещи в областта на културното наследство у нас, в момента
дигитализират своите бази данни. За наше щастие, правителството ще продължи да
подкрепя този скъпо-струващ процес и през следващите четири години.

Последствия за правните отношения
През 1984 г. държавното управление на Кралство Нидерландия регламентира националната защита на културни блага в Закона за културната собственост
(Wbc). Този закон специално обособява еклезиастичните колекции, включвайки
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възможността за превръщането им в национално защитени единици, в случай,
че те са регистирани по надлежния начин. Такава защита беше подкрепена и от
Директива 93/7 на Европейския съюз, отнасяща се до връщането на незаконно
изнесени зад граница културни блага в границите на Съюза. Според регламентите на ЕС, процедурите по възвръщане са възможни, само ако и когато е налична
документация, доказваща, че идентифицируеми обекти са били легална собственост на страната, претендираща за възвръщането им. При това положение регистрите на ФЦХИН могат да се използват също и като доказателствени документи
за законна собственост при евентуални административни мерки, предприети помежду страни-членки на ЕС.

Начин на функциониране
Фондацията разполага с малък централен офис в Утрехт, и с наемен екип,
състоящ се от дузина експерти по история на изкуството и специалисти по електронни технологии. Освен с дейностите по архивиране и регистрация, екипът
се занимава и със следните четири полета на дейност: експертна консултация,
обучение, изследователска практика и обществено информиране. Фондацията
осигурява на църквите и манастирите възможността да се консултират с нея
по въпроси, свързани с управлението на колекции, с консервацията на ценности и с контрола над рискови ситуации. Екипът на ФЦХИН може да организира
специализирани курсове за обучение за онези лица от църковните институти,
които отговарят за постоянната поддръжка на предмети от тяхното наследство.
Данните от регистрите са отворени за научни изследвания, предприети както от
нас самите, така и от академичната общност извън фондацията. И накрая, чрез
публично достъпните секции на нашия уебсайт www.skkn.nl ние предоставяме на
цялото общество информация за публично изобщо недостъпни обекти, строго пазени под ключ в църквите и манастирите. Тук е мястото отново да отбележим, че
местонахождението на предметите, които показваме публично по този начин, не
е изнесено. И разбира се, в случаи на кражба, работим съвместно с Холандската
полиция или с Интерпол. Ако собственик или учен подаде необходимата молба
за достъп до защитената част от уебсайта, тя може да бъде отворена за него в
срока на определения за това процедурен ред.
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Метод на работа
Специалистите историци на изкуството от нашата фондация работят in situ с
помощта на информационни бази, налични им чрез преносими компютри, и на дигитални фотоапарати. Резултатът от работата на терен — описания и снимки — се обработва и изучава в офиса, където
се извършва допълнителна научна
работа с цел да се довърши експертното описание на всеки предмет. Накрая, всички данни за него
се въвеждат електронно в крайната
база данни. Опитът показва, че научната работа, извършвана в офиса
за обработката на суров материал,
Фиг. 1. Старши експертът на ФЦХИН Вим
Мьоленкамп, в Холандската протестантска
църква в Медемблик, Нидерландия.

изисква приблизително двойно повече време от онова за теренното
проучване.

Контекст
В качеството си на независима институция, нашата фондация има за цел да
дава на собственика съвет (дефиниция, оценка, интерпретация) до степента, в която това е възможно, относно най-важните обекти, известни като “ключовата колекция” на определена църква или манастир, като по принцип тази консултация се
формулира в контекста на съответното им църковно изповедание или религиозен
орден. Също така, ние удостоверяваме значимостта на паметника в контекста на т.
нар. “Религиозна колекция на Нидерландия”.

Потребители
Можем да обособим няколко таргет групи, ползващи данните, осигурявани от
ФЦХИН. Освен собствениците на отделни църкви и манастири, можем да отчетем
като ползватели на нашия продукт също и църковните организации, държавните
органи на управление, учените, широката публика, полицията, Интерпол и застрахователните компании.
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Сътрудничество
С цел да поддържа възможно най-високия стандарт, ФЦХИН има отношения с всички основни холандски институции за културно наследство, със специализирани музеи и
университети. В интернационален план, ние сме асоцииран член на Международния съвет на музеите (ICOM), на Папската комисия за културното наследство на църквата (Рим),
както и на Фламандския център за религиозно изкуство и култура (Лувен, Белгия).

Инвентарият по отношение на архитектурата
Инвентарият на ФЦХИН фокусира вниманието си върху две измерения на църковните имущества: сградите и движимите паметници. Във връзка със сградите ние поддържаме само най-основните данни, изчерпващи се с датата на построяване, архитекта
и някои допълнителни сведения. Основната ни грижа е насочена към обектите на движимото наследство, които са включени в регистъра посредством следната система.
Църковна мебел:

Олтар / олтарна маса
Амвон / аналой, или катедра за четците
Други типове мебели

Скулптура:

Мемориални плочи
Надгробни паметници
Релефи
Специфична култова скулптура

Статуи на светци
Разпятия

Църковна живопис:

Стенопис и сводова живопис
Стъклопис; прозоречни витражи от цветно
стъкло; симулативна стъклопис, изпълнена в
техниката на стъкло-бетона
Рисувани керамични плочи и стенни облицовки от рисувана керамика
Изображения на светци
Кавалетна живопис

Портрети на енорийски свещеници
Стари църковни екстериори и
интериори

Гравюри и рисунки
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Култови богослужебни предмети:

Потири, патери, проскомидийни блюда,
ампули, кандила, съдове за светена вода,
реликварии, литургични камбанки, подноси
за евхаристийните дарове, олтарни лампи, и
други подобни

Богослужебни книги:

Библии, католически требници, евангелия,
тропари
Псалтири
Мемориални книги
Исторически архивен материал: харти, документи и други подобни

Дървени табла за
надписи:

Табла за специални надписи
Табла за обявления
Мемориални пана

Осветителни тела:

Свещници
Полиелеи

Приспособления за
събиране на дарове
от поклонници:

Торбички за поклоннически дарове

Текстилни култови
изделия:

Лаудани (щандарти с образи на светци за
прослава) и балдахини

Подноси за поклоннически дарове

Облекло: филони, далматики, покрови
Гоблени
Знамена
Музикални инструменти:

Орган
Хармониум
Пиано
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МЕЖДУНАРОДНИ ОТГОВОРИ
НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА,
ОТПРАВЕНИ ОТ НЕЗАКОННИЯ ИЗНОС
НА КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ
Норман Палмър

Отначало този доклад очертава правния статут на нелегално изнесените културни
ценности според общите принципи на международното частно право. В частност, тук
се проследяват съществуващите възможности за повдигане на успешни частноправни
искове по повод такива ценности, в случаите, когато претенцията е предявена от (а)
страната на произхода на паметника на културата , или от някакво юридическо лице в
страната на произход на обекта и (б) независимо от и без да се прибягва до някой колективен международен регламент, било то на Европейската общност, или пък ангажимент по силата международен договор, обвързващ правните системи на две държави.
След като проследим основната позиция на международното частно право по
въпроса, посочвайки по-специално недостатъците й като инструмент за защита или
възстановяване на собственост върху движимо национално наследство, ще разгледаме ефекта от едно реформиране на Общността и другите международни обединения върху специфичното поле на културните ценности.

1. Международното частно право: принципът lex situs
1.1 Водещият принцип
Когато две или повече страни предявяват претенция за собственост върху предмет, който като частно притежание е бил незаконно изнесен от една държава и след
това откупен и продаден в друга държава, обичайно водещият принцип, определящ
на коя от страните трябва да се отдаде право, опира до правилото lex situs [“прилагане на закона по местонахождение” — бел. пр.]. Този принцип беше много точно
заявен от лорд Никълъс Бъркинхед в делото Корпорация “Кувейтски авиолинии”
срещу Корпорация “Иракски авиолинии” (2002):
“Съобразно английските стълкновителни правни норми придобиването на правото на собственост върху движими вещи обикновено се определя от правилото lex
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situs, правото на държавата, в която вещта се е намирала към момента на извършване на сделката. Английски съдилища ще преценяват валидността на чуждестранните
процесуални действия или официални документи съобразно правото на държавата,
в която вещта се е намирала, докато те са били извършени или издадени.”

1.2 Негативните ефекти на това правило
върху искове за възвръщане на откраднати културни ценности
Прилагането на lex situs като основно правило в множество съвременни дела
лишава от права първоначалните собственици на паметници на културата . Стриктното прилагане на правилото означава, че оригинерното право на собственост, което частно лице, корпорация, или държавата в Страната А притежава върху незаконно изнесен от тази страна паметник на културата, може да бъде обезсилено или
погасено от сделка, извършена с обекта, докато той се е намирал в Страната Б, ако
законът на Страната Б предписва такъв резултат на въпросната сделка. Вследствие
на това оригиналният собственик в Страната А губи всякакво право върху това движимо имущество. Ако става дума за културни ценности, оригинално притежавани от
английски собственици, и откраднати от тях в Англия, прилагането на правилото е
довело до силно неблагоприятни за тях правни последици в такива две дела, като
“Уинкуърт” срещу “Кристи, Менсън и Уудс” Ltd., както и в случая с енорийския
пастор на Стоулънгтът.
В делото “Уинкуърт” срещу “Кристи, Менсън и Уудс” подаденият пред Английския съд иск за връщане на културни ценности, откраднати от дома на г-н Уинкуърт
в Англия и изнесени в Италия, откупени там и после върнати в Англия за участие
в аукцион, бе отхвърлен през 1980 г. на основание, че ищецът не е могъл да докаже непосредственото си право на собственост по времето, когато предметите са
били върнати в Англия. Английският съд отхвърли претенцията за собственост на
Уинкуърт, защото съдът беше длъжен, по силата на обичайните принципи на международното частно право, да приложи италианския закон (действието на lex situs по
времето на последвалата продажба) в полза на добросъвестния купувач.
Подобни аргументи доведоха до отхвърлянето от Холандския съд на претенцията на енорийския пастор на Стоулънгтът, графство Съфолк, през 1987 г. В този
случай предметите, за които се водеше дело, бяха незаконно изнесени от Англия
в Кралство Нидерландия и продадени там. Холандският съд приложи холандския
закон и потвърди правото на холандския купувач, отхвърляйки претенцията на
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енорийския свещеник за връщане на църковните ценности, откраднати от неговата
църква в Англия [средновековната църква “Св. Георги” в Стоулънгтът — бел. пр.].

1.3 Независимост и универсалност
Правилото lex situs се прилага въпреки прилагането на основополагащото споразумение в Римска конвенция за приложимото право към договорните задължения
(1980), влязла в сила в Англия по силата на Закона за договорите (Приложимо право)
от 1990 г.1 , или на Конвенцията на ООН относно договорите за международна покупко-продажба на стоки (Виенска конвенция) от 1980 г.2 Като част от международните
правни норми на повечето страни, действието на правилото lex situs засяга предмети, откраднати от Англия и продадени в страни извън Англия, както и предмети,
откраднати от чужда страна (например, от България) и впоследствие станали обект
на търговски сделки в Англия или в някоя друга страна, различна от държавата на
техния произход. В Обединеното Кралство правилото се отнася към движими културни ценности по същия начин, както към всеки друг вид движимо имущество.

1.4 Двойствено или последващо приложение
В днешно време, в случаите, където се изисква прилагане на lex situs, за да
се присъди правото на собственост върху по-рано неразкрита ограбена от страната
на произхода й антика, претенцията за реституция на въпросния предмет най-често
(ако процедурата се състои в пълния си вид) включва две отделни приложения на
правилото lex situs:
• Първично: действието на правото на местния закон, което присъжда правото
на собственост на Държавата или на чуждестранния владелец/откривател
на предмета;
• Вторично: правните последици от действието на местния закон пораждат
право на собственост върху предмета за придобил го по-късно владелец и
лишават от правото на собственост предишния му собственик.
Първични приложения, основаващи се на оригинерното право на собственост,
узаконено в страната-ищец, на чиято територия вещта е била открита или изкопана,
се наблюдават в Закона за националното богатство от 1996 г. (Англия и Уелс); както
и в законите на Египет, Ирак и Италия; също и в Иран. Вторичните приложения, ба133

зиращи се на узаконена замяна на правото на собственост след незаконен износ от
първичната страна, в която се е намирала вещта, най-често се отнасят до продажбата и покупката й в страна, чийто закон поражда право на собственост за купувача
възоснова на неговата добросъвестност.

1.5 Изключения от правилото lex situs
Макар че английското право по принцип дава предимство на lex situs, когато се
отсъжда за валидността на прехвърлянето на собственост върху намиращ се извън
страната обект, то изключения се допускат в случаи, когато прилагането на lex situs
би се оказало в противоречие с английската публична политика.
Нещо повече, няма да се приложат правните последици на чуждестранен закон, който фаворизира недобросъвестен купувач или, ако прилагането му ще оневини сериозно посегателство срещу човешките права или ще наруши международните
правни норми. Също така, правилото lex situs се избягва, когато вещта е била в преход (пренасяна) по времето на извършване на разглежданата сделка, или пък — когато точното й местонахождение само се предполага или изобщо не е известно.
1.6 Lex situs като източник на владелчески права
Широкият обхват на правилото lex situs освен върху търговските договори за
покупко-продажба и случаите на официално потвърдено и признато право на собственост се простира и върху други сделки и действия с вещно правен ефект, които
обикновено се признават за правопораждащо основание и извън териториалните
предели на породилата ги и приложила lex situs юрисдикция. Пример за това са
правните последици на отказа от право на собственост и придобиването на правото
от нов собственик; или правните последици на намирането и владението на изгубен
предмет; или случаите, когато национален закон потвърждава по произход право на
владение върху паметници на културата с недоказано право на собственост.

2. УНИДРОА и конвенциите на ЮНЕСКО
2.1 Откраднати обекти
2.1.1 УНИДРОА 1995
Конвенцията УНИДРОА3 се занимава поотделно с откраднатите паметници на
културата и с незаконно изнесените такива (макар че даден обект би могъл да
попадне едновременно и под двете категории). За която и от двете категории да
става дума, УНИДРОА се прилага само към искове от “международен характер”.
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Правният режим на откраднати паметници на културата е уреден в Глава II, чиито
основни клаузи са:
• Владелецът на откраднат паметник на културата е задължен да го върне:
Чл. 3(1)
• Под термина ‘откраднати’ се разбират обекти, незаконно изкопани [при археологически разкопки — бел. пр.], или пък законно изкопани и после незаконно задържани от притежателя им : Чл. 3(2)
• Съществува общ ограничителен срок [за предявяване на иска — бел. пр.] до
3 години от датата, на която ищецът е узнал местоположението на обекта
и самоличността на неговия владелец и общ срок за 50 години давност от
датата на кражбата: Чл. 3(3); (забележете, обаче, и клаузите за специалните
ограничителни периоди в Членове 3(4)-3(8)).
• По силата на Чл. 4 компенсация се дължи [на владелеца — бел. пр.] в случаите, когато владелецът нито е знаел, нито по силата на разумни основания
се предполага да е знаел, че придобитият от него обект е бил преди това
откраднат, и е в състояние да докаже, че е проявил необходимата добросъвестност, за да го придобие по законен начин: Чл. 4(1), също вж. непосредствено следващите клаузи в Чл. 4(2), (3) и (5). При преценяването на факта дали той наистина е проявил необходимата добросъвестност, се вземат
предвид много фактори, включително дали владелецът е направил проверка
във всеки възможен достъпен му регистър на откраднати паметници на културата: Чл. 4(4).
• Тези предписания се прилагат само към обекти, откраднати след влизането
на Конвенцията в сила в страната, от която въпросният обект е откраднат.
Освен това, въпросният обект трябва да се намира в някоя от страните членки на Конвенцията, и то след като Конвенцията е влязла в сила в тази страна:
Чл.10(1).
Трябва да отбележим и още няколко специфични положения:
• Член 3(1) не определя конкретно лицето, на което обектът трябва да бъде
възвърнат: например, в Англия, дали това ще бъде лицето, държащо непосредственото право на владение?
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• Правото на възстановяване, отнасящо се до откраднати културни обекти, е
частно право, дадено на потърпевши индивиди и не изисква държавна намеса за упражняването му.
• Ищците могат винаги да пренебрегнат Конвенцията и да заведат дело срещу
незаконно присвояване; освен това Конвенцията ясно дава право на държавите да изработват регулативи, които са в по-голяма полза на реституцията
на откраднати културни ценности: Чл. 9(1).
• Член 9(2) изрично обезпечава алтернативно арбитражно споразумение
(ADR).
Клаузите относно откраднатите обекти биха могли на теория да засегнат колекционери или търговци, опериращи в страни, които не са подписали Конвенцията.
Фактът че, Великобритания, например, досега не прилага тази Конвенция, не означава непременно, че рентиращите [свои колекционни експонати — бел. пр.] музеи в
Англия и Уелс са останали неповлияни от нея.4
Един паметник на културата, отдаден под наем от Англия в чужда страна, все
пак е уязвим, ако навлезе в полето на контрол, установено между две други държави членки. Така може да се случи, например, когато някоя археологическа находка е била незаконно изкопана в страна, ратифицирала Конвенцията УНИДРОА
(първата страна по УНИДРОА), и после е придобита от английски музей, който пък
на свой ред е отдал предмета под наем в чужда страна, ратифицирала Конвенцията
УНИДРОА (втората страна по УНИДРОА). (Тъкмо с тази цел е предвидено, че първичен незаконен износ е произтеклият след като Конвенцията УНИДРОА е влязла в
сила и в двете страни: Конвенция УНИДРОА, Член 10.) В такива случаи искът, повдигнат от първата страна по УНИДРОА в съдилищата на втората страна по УНИДРОА,
може с голяма вероятност да доведе до връщането на паметника на първата страна
и загубата му от страна на английския музей, независимо от честността и добросъвестността на музея. Не е сигурно до каква степен клаузите за компенсация по Член
4 биха могли да подсигурят материално подпомагане [за щетите, които е понесъл
— бел. пр.] английският музей. Те са въпрос на риск, за който в идеалния случай
страните по договори за отдаване под наем трябва предварително да са се подсигурили. Засега тази конвенция се прилага на практика доста рядко и е ратифицирана
от дори по-малко от 30 държави,5 повечето от които при това не са сред основните
сили в търговията с произведения на изкуството.
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2.1.2 ЮНЕСКО 1970
Общи положения
Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г. 6 по силата на Чл. 7(b)(i) задължава подписалите я страни да забраняват вноса на определени типове крадено културно имущество. Става въпрос за културно имущество, което е било откраднато от музей, или
от религиозен или светски публичен паметник, или от подобна институция — при
условие, че то е документирано като принадлежно към инвентарния опис на тази
институция.
Смисълът на Член 7(b)(i) е подкрепен в Чл. 7(b)(ii), който налага на страните
задължение за възстановяване. Ако държава членка, от която произхожда такова
откраднато имущество, поиска възвръщането му от някоя от другите страни членки
на конвенцията, съответната държава трябва да предприеме необходимите стъпки
за откриването и връщането на всяко откраднато културно имущество, определено
по смисъла на Чл. 7(b)(ii) и внесено в тази държава след влизането в сила на Конвенцията и в двете засегнати страни.
Но задължението, наложено по Чл. 7(b)(ii), се квалифицира по два начина:
държавата-ищец трябва да заплати “справедлива компенсация” на добросъвестния
купувач или на лицето, което има законно право на собственост върху културното
имущество под въпрос; и държавата-ищец трябва да заплати разноските по връщането (но не се дължат митнически такси).
Специфични положения
Обратно на първите впечатления, Член 7(b)(i) не изисква стриктно от държавите членки да налагат контролни мерки върху вноса към момента на влизане на
предметите в страната. Според юридическия съвет, предложен от правителството
на Обединеното Кралство преди присъединяването му към ЮНЕСКО, (a) достатъчно
би било, ако законовите норми на Великобритания, “по подходящ начин възпират”
музеите от придобиване на откраднато културно имущество и (б) британското право
вече прави това (например, чрез придържането му към правилото nemo dat quod non
habet и чрез приетия от него принцип за стриктна отговорност при злоупотреби.
Клаузите, засягащи кражба, са много ограничени по обхват и много възможности изобщо не се разглеждат в тях, като например, ограбването на недокументиран археологически материал от местата на разкопките, или на характеризиращи
детайли, отделени от целостта на културните паметници. Заради това ищците в мно137

го случаи все пак биха предпочели да възбудят обикновено дело срещу незаконно
присвояване по реда на обичайното право.
Конвенцията налага задължения на базата на междудържавни отношения и не
поражда индивидуални частни права за възвръщане на откраднати обекти (срвн. с
Конвенцията УНИДРОА). ЮНЕСКО все пак позволява да се запазят някои резерви,
и това беше един от факторите, които склониха Надзорния съвет по незаконната
търговия (ITAP) в полза на членството на Великобритания, но членството на Великобритания е съпроводено с три ограничителни условия, а именно: (a) че Конвенцията
на ЮНЕСКО няма да се прилага в границите на ЕС (където преобладава действието
на Директива 93/7), (b) че категориите културни ценности, подлежащи на защита,
са предписаните в Директива 93/7) и (c) че предишните ограничителни периоди ще
продължават да се прилагат. Освен това Великобритания реши, че не се нуждае от
някакво специфично ново законодателство, за да изпълнява задълженията си към
ЮНЕСКО, въпреки че всъщност санкционира едно ново криминално деяние чрез
приемането на “Закона за разпореждане със защитените предмети на културата
(Нарушения)” от 2003 г. Австралия прие много по-широкообхватно законодателство
под формата на Закона за защита на движимото културно наследство от 1986 г. Присъединяването на Великобритания силно повлия за привличането към ЮНЕСКО и на
други търгуващи [с произведения на изкуството — бел. пр.] нации. Докато САЩ, макар че се присъединиха много по-рано, направиха това само по смисъла на Членове
7 и 9, “на парче” и на базата на една билатерална позиция спрямо Конвенцията.
ЮНЕСКО налага задължения на страните членки за защита на културно имущество, като също предвижда и права за възстановяване: вж. прочее Чл. 5.
Когато паметник на културата е предоставен под наем от страна на музей в Англия
или Уелс на чужда държава, в която е в сила Конвенцията на ЮНЕСКО, уязвимостта
на предмета за евентуални искове, отправени от трети страни, докато временно се
намира в чуждата държава, ще зависи в голяма степен от мерките, които тази държава
е предприела за изпълнението на Конвенцията. Различните страни са въвели Конвенцията с различни средства. Швейцарското право, например, понастоящем позволява
30-годишен период за възвръщане на незаконно изнесени културни ценности,7 докато
присъединяването на Великобритания към Конвенцията беше обвързано с условието,
че съществуващите местни ограничителни периоди, регулиращи делата за собственост
върху движими имущества, трябва да продължат да се прилагат и към културните ценности. В известен смисъл, това разнообразие може да се обясни с предпоставени раз138

личия между правните системи на ратифициралите Конвенцията и присъединяващите
се към нея държави, което предполагаше, че в отделните национални юрисдикции реформата е започната в различни положения. Един уместен съвет към музеите, които
отдават под наем или заемат експонати за своите колекции, е да се подсигурят спрямо
конкретните положения в законодателството на страната, от която ще заемат културни
обекти, и да предвидят в договорите си последствията от евентуална намеса на трети
лица, била тя от страна на индивидуални лица, или на държавни власти.

2.2 Незаконно изнесени паметници на културата
2.2.1 УНИДРОА 1995
Общи положения
Възвръщането на незаконно изнесени паметници на културата се урежда в Глава
III. Член 5(1) от тази глава дава пълномощия на договорилата се по смисъла на Конвенцията държава да изисква от съдилищата или други компетентни органи в други
договорили се по същата конвенция държави да разпоредят връщането на културен
обект, който е бил незаконно изнесен от територията на държавата, предявила претенция за връщането му. По силата на тези пълномощия неправомерното задържане
на обекта след изтичането на договорения срок на легален (временен) износ, с цел
експозиция и други подобни, се смята за незаконен износ: Чл. 5(2). Член 5(3) постановява, че държавата, към която е отправен иск, е длъжна да разпореди връщането
на поискания паметник, но само ако подалата иска държава докаже, че изнасянето на
този паметник значително нарушава едно или повече от следните неща:
• физическото съхраняване на паметника или неговия контекст;
• цялостното му качество на комплексен обект;
• съхраняването на научна/историческа и друга подобна информация; и/или
• употребата му от жива култура;
или потвърди, че обектът има значителна културна важност за държавата, поискала връщането му.
Специфични характеристики
По Член 5(5) се предвижда общ, 3- или 50-годишен ограничителен период, съответстващ на онзи за откраднатите паметници на културата в Глава II. Както и в
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Глава II, тригодишният период влиза в действие само при наличие на {актуално}
знание за местоположението на паметника и самоличността на неговия владелец.
По силата на Чл. 6(1) [на владелеца — бел. пр.] се дължи компенсация, а факторите,
които се вземат предвид, за да се определи дали по времето на придобиването на
културния паметник притежателят му е знаел, или по силата на разумни основания
се предполага да е знаел, че придобитият от него предмет е незаконно изнесен от
чужда държава, са посочени в Чл.6(2). Последващите провизии се съдържат в Член
6, алинеи (3) и (5). Държавата-ищец трябва да предостави определена информация,
необходима за влизането в действие на задължението за възвръщане: Чл. 5(4). Тя
трябва също да поеме общите разноски: Чл. 6(4). Задължението за възвръщане по
смисъла на Глава III, и изобщо предписанията на Глава III, общо погледнато, не се
прилагат в два случая:
• От Чл. 7(1)(a) там, където по време на искането за възвръщане износът на
предмета от държавата-ищец вече не е незаконен;
• От Чл. 7(1)(b) там, където предметът е бил изнесен приживе на лицето,
което го е създало, или в рамките на 50 години от смъртта на това лице:
освен че, дори в такъв случай Глава III ще се прилага там, където предметът
е направен от член или членове на племенна или родова общност за традиционална или ритуална употреба от общността, и предметът ще бъде върнат
на тази общност: Чл. 7(2).
Действието на Глава III се ограничава до онези незаконно изнесени паметници
на културата, които отговарят на един или повече от петте критерия, дефинирани
в Чл. 5(3). Последният от тези критерии беше добавен в последния момент на конференцията в Рим и, поне според един от коментаторите, разширява полето на възможностите за възвръщане дотам, че да направи УНИДРОА неприемлива за много
държави потенциални участнички в конвенцията.
Глава III също така се ограничава само до културните ценности, изнесени незаконно след като Конвенцията е влязла в сила и в двете страни — държавата-ищец и
държавата, от която е поискано възвръщане на паметника: Чл.10(2).
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2.2.2 ЮНЕСКО 1970
Главни пунктове
Конвенцията на ЮНЕСКО урежда незаконния износ в Чл.7(a). Главните положения са следните:
• Ратифициралите тази Конвенция страни се ангажират да вземат необходимите мерки за превенция срещу придобиването на незаконно изнесено от
чужда страна културно имущество от музеите и подобни институции, намиращи се на тяхна територия.
• Този ангажимент се разпростира само докъдето е в съответствие със законодателството на страната, и се прилага само към паметници, изнесени след
влизането в сила на Конвенцията и в двете заинтересувани държави.
• Членът предвижда и допълнително задължение (там, където това е възможно) за уведомяване на страната, от която то произхожда, за наличие на
предлагане на такова културно имущество, незаконно изнесено след като
Конвенцията е влязла в сила и в двете страни.
Вторични пунктове
Ембарго се прилага само към придобиване на незаконно изнесено от музеите и
подобни институции културно имущество.
• Според обичайното правно становище в Обединеното Кралство, страната
вече в достатъчна степен отговаря на този ангажимент чрез провежданата
в нея официална система за регистрация и акредитация — и произтичащия
надзор — на музеите, които са задължени да разполагат и да са запознати с
Етическия кодекс на Музейната асоциация от 2002 г.
• Нарушението на Кодекса може да доведе до санкции, включително и до загубата на акредитация и прекратяване на публичното финансиране.
Член 7(а) не съдържа провизия за компенсация и по същество не формулира
задължение за възвръщане: той се ограничава със задължението за превенция на
придобиване.
• Въпреки това се подразбира, че местният правен режим в страните, приемащи принципа nemo dat,8 в съчетание с поемането на строги отговорности
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спрямо неправомерно присвояване и с други правни елементи, от само себе
си допринася за необходимото възпиране на музеите от придобиване на незаконно изнесени културни имущества.
• Както изглежда, именно по такива причини, според позицията на Великобритания, не е необходимо приемането на някакви допълнителни мерки, с цел
да бъдат удовлетворени изискванията на Член 7(а).
Член 7 е подсилен чрез Чл. 9 (клаузата за извънредно положение), който дава
възможност на държава, чийто “културен патримониум” е застрашен от ограбване
на археологически или етнологически материали, да потърси съдействие от други
държави членки, които “могат да бъдат засегнати”.9
В отговор на такъв призив за съдействие, от съответните държави членки, които могат да бъдат засегнати, се изисква “да участват в съгласувано международно
усилие”.10
Член 9 също изисква от съответните държави членки да приемат “превантивни
мерки” за предотвратяване на невъзстановими посегателства върху културното наследство на потърсилата съдействие страна. Фактът, че такива превантивни мерки
следва да се вземат във вид на “висящо споразумение” (т.е., споразумение относно
необходимите конкретни мерки, съответни на по-горе споменатите) предполага, че
за една държава членка е необходимо да ги предприеме, само когато от нея е било
поискано съдействие от държавата членка, чийто културен патримониум е застрашен, и е започнало, или поне е положено началото на “съгласувано международно
усилие”. Дори Член 9 не налага специфично на някоя държава да наложи възбрана
на вноса или износа. Задължението се отнася до вземане на “превантивни мерки до
степента, която ефикасно би предотвратила невъзстановими посегателства”. Следователно, страните членки по Конвенцията разполагат с известно поле за собствена преценка как точно да изпълняват този Член. Тъй като целта на мерките, за които
този Член се отнася, трябва да са такива, че да предотвратят “невъзстановимото
посегателство”, сами по себе си те не трябва непременно да приемат формата на
забрана върху вноса или износа. Освен това задължението на страните членки се
квалифицира с термина “до степента, която е ефикасна”. Така една държава членка не би била задължена да предприема действия в случаите, когато тя няма правен
институт, по силата на който да направи това, или когато такива действия биха били
в противоречие с нейните международни задължения, т.е. нейните обвързаности
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със Световната търговска организация, Европейския съюз или Европейската конвенция за човешките права.
САЩ, както вече бе отбелязано, приеха само Чл. 7 и 9. По-нататък Конвенцията
на ЮНЕСКО се засилва от специалната клауза в Чл. 11 относно износа от окупирани
страни, извършен от окупационните сили (който в други обстоятелства не би бил
незаконен износ). Конвенцията съдържа и изобилие от други, крайно общи по характер — и почти реторически — провизии.

3. Европа
3.1 Директива на Съвета 93/7/ЕИО 11
Директивата от 15 март 1993 г. за възвръщане на незаконно изнесени предмети на културата от територията на държава членка на ЕС, и Регламентите от 1994
г., чрез които тя се изпълнява в Обединеното Кралство, задължават една държава
членка на ЕС, към която е предявена претенция от друга страна членка за възвръщане на такъв предмет, да се съобрази с тази претенция, при условие, че предметът отговаря на определени критерии 12 и че държавата ищец следва предписаните
за това процедури. Регламент 6(1) удостоява всяка държава членка с правото да
действа за възстановяването на така дефинираните предмети на културата, които
са били незаконно изнесени от нейната територия, при условие, че този износ не е
станал законен спрямо националната територия на тази държава членка по времето
на започване на действията й по възвръщането. Задължението за връщане се ограничава до предмети, незаконно изнесени от територията на страна членка на или
след 1 януари 1993 г.
Задължение за възвръщане на предмет на културата възниква само когато е отправен иск от една държава членка (Държавата-ищец) към друга държава членка.
Директивата и Регламентите не предоставят преки права за възвръщане на индивиди,
или пряко — на такива институции като музеите в границите на страните членки.
Тези клаузи се отнасят към отдадени под наем от музеите предмети на културата, защото правото на действие, предвидено от Регламент 6(1) е насочено срещу
притежателя или държателя на предмета. Следователно музей, който в момента е
държател на предмет, взет от него под наем в една държава членка на ЕС, е (в зависимост от условията) уязвим за повдигнати от друга държава членка искания за възвръщане на собствеността върху този предмет и може да му бъде отнето владението
на предмета в полза на държавата-ищец, преди да е изтекъл срокът на договорения
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наем. И в обратния случай — музей, който отдава под наем незаконно изнесен от
друга държава членка паметник на културата, подлежи на отправяне на иск от страна на тази друга държава членка, който (иск) би могъл да доведе до връщане на
предмета на държавата-ищец и произтичащата от това загуба на рентиращия музей
на владението върху него. Този резултат ще бъде приложен независимо от това
дали рентиращият музей се намира на територията на страна членка на ЕС.
Ако държавата ищец успее да си върне искания обект, но предишният му владелец е упражнил необходимата грижа и внимание, докато обектът е бил в негово
владение, на държавата ищец може да бъде отсъдено задължение да му изплати
компенсация.
Докато това положение предлага известни удобства на наемащите музеи, които по такъв начин се освобождават от задълженията си спрямо наетия предмет
на културата, то за тях получаването на компенсация може да се окаже трудно, а
и тя може да е в твърде малък размер, когато владелецът не е имал намерение да
придобива предмета чрез покупка или по някакъв друг окончателен начин, а просто
да го заеме за ограничен период или с ограничена цел. Оценката за стойността на
компенсацията може да зависи, например, от продължителността на наемния период, от потенциалните възможности на експонирания предмет да генерира приходи
за музея и от пропорционалния му дял за привличане на приходи от посетители в
рамките на общата експозиция, а също от това дали наемащият музей е имал валидно право на владение за периода на наемното отношение, или по същество е бил
просто държател без валидно правно основание.
Един заемащ експонати музей в тази позиция би имал по-голяма полза да наложи на своя наемодател онези гаранции за собственост или други права на обезщетение, които се съдържат в самия договор за наемане, при положение, че подобни
клаузи са предвидени в договора към момента на сключването му. Наемодателят
и предполагаем собственик на паметник, за връщането на който е удовлетворен
насрещен иск по силата на Регламентите, би могъл също така, ако е способен да
покаже, че е упражнявал необходимата грижа и внимание по време на владението му, да придобие право на компенсация. Разбира се, наемодателят ще трябва
да убеди съда, че е той е бил “владелецът” на паметника в правилния смисъл
на това юридическо понятие, независимо от физическото наличие на паметника у,
или непосредственото му владеене от, наемополучателя. Но евентуалното идентифициране на наемодателя като владелец не би било трудно да се потвърди, като
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държим сметка за гражданско-правния уклон на Директивата, и употребата в нея
на израза “владелеца или държателя” — израз, който имплицира, че “владението”
може да обозначава връзка с предмета, различаваща се от физическо владеене или
контрол. При подаване на обезщетителен иск от страна на наемодателя и предполагаем собственик, има силна вероятност присъдената компенсация да отразява (в
общи линии) стойността на предмета, или пък цената, платена за него, без, може
би, стойността на очакваната от наема му печалба.13
Компенсация
Трябва да обърнем нужното внимание на различните режими за компенсация,
приложими към задължените да върнат незаконно изнесени културни ценности.
— Директива 93/7 на Съвета на ЕС
Член 9: “В случаите, когато е разпоредено връщане на обект, компетентният
съд в държавата, от която това връщане е поискано, трябва да удостои владелеца
на предмета с такава компенсация, каквато се смята за справедлива съобразно обстоятелствата в конкретния случай, при условие, че съдът е преценил с удовлетворение, че притежателят е упражнил необходимата грижа и внимание, докато
обектът е бил в негово владение.”
— Срвн. Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г.:
Член 7(b)(ii): Държавите, които са страни по Конвенцията, се наемат да върнат
определено културно имущество “при условие, че държавата-ищец все пак ще заплати справедлива компенсация на добросъвестния купувач или на лицето, което
има признато право на собственост върху това имущество”.
— Срвн. Конвенцията УНИДРОА от 1995 г.:
Член 4(1): “Държателят на откраднат паметник на културата, от когото е поискано да го върне, има право към момента на реституцията на паметника да получи
справедлива и разумна компенсация, при условие, че държателят нито е знаел,
нито възоснова на разумни основания се предполага да е знаел, че предметът е
бил откраднат [от първичния му собственик — бел. пр.], и може да докаже, че е
проявил необходимата добросъвестност, когато е придобивал предмета.”
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Член 4(4): “При определянето дали държателят е проявил необходимата
добросъвестност, трябва да се отдаде дължимото внимание на всички обстоятелства по придобиването, включително характера на заинтересуваните по сделката страни, размера на заплатената цена, и дали държателят се е осведомил
от някой достатъчно общодостъпен регистър на откраднати културни
обекти, и е потърсил някаква друга релевантна информация и документация, която безпрепятствено би могъл да получи, и дали държателят се е
консултирал с обществено достъпни агенции или е предприел някаква друга
мярка, която едно разумно лице би предприело при такива обстоятелства.”

3.2 Регламент на Съвета (ЕИО) № 3911/92
Регламентът на Съвета № 3911/92 относно износа на материални културни
ценности задължава страните членки, на които предстои да изнасят извън граница
културни ценности, да предприемат проверки за идентификацията на онези обекти,
които са дошли от друга страна членка на ЕС, с цел да се уверят, че изнасянето на
обекта извън територията на държавата, от която произхожда, е било законно. Ако
се окаже противното, то Държавата членка, в която обектът понастоящем се намира, не може да оторизира неговия износ извън ЕС и такава оторизация може да бъде
дадена само от другата държава членка, от чиято територия въпросният обект е бил
незаконно изнесен.
Член 2 на Регламента постановява, че “Разрешение за износ трябва да бъде
издадено по молба на заинтересуваното лице:
• от компетентните власти в страната членка на ЕС, на чиято територия културният паметник се е намирал законно и окончателно на 1 януари 1993 г.,
• или след тази дата — от компетентните власти на страната членка, на чиято
територия паметникът се намира вследствие: или на законното му и окончателно изнасяне от друга държава членка, или на внос от трета страна, или
на реимпортиране от трета страна след законното му изпращане в нея от
държавата членка" (придружено с подчертаване).
Едно затруднение произтича от факта, че във втория абзац думите "законното
и окончателно [изнасяне]” се отнасят само за културните паметници, които са били
пренесени от една държава членка на ЕС в друга такава. Именно включването на
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тези думи поражда задължение на компетентните власти на страната членка, в която се намира предметът на културата, да обследват произхода му. Следователно,
ако се разкрие, че този предмет не е бил изпратен законно и окончателно от друга
държава членка, то компетентният орган, на чиято територия вещта се намира в
момента, няма право да издава разрешение за износа му.
Но този израз не се появява във връзка със случаи, при които обектът е бил
изнесен от страна, нечленуваща в ЕС (като, да речем, Китай). Вследствие на това се
оказва, че Член 2 от Регламента в действителност възпрепятства държавите членки
да предприемат подобни проверки за предмети с произход извън ЕС. за които се
изисква разрешение за експорт. Това е нежелателно от гледна точка на справянето
с нелегалната търговия и може да доведе до потенциални затруднения за ЕС като
цяло в отношенията му с трети страни.
Пропускането на думите “законно и окончателно” по отношение на случаите,
когато някакви културни ценности са били пренесени от трета страна означава, че
тази клауза изисква от компетентния орган чисто и просто да се задоволи с установяването на факта, че въпросния предмет е на негова територия. И ако това е така,
то компетентният орган е задължен [при наличие на подадена молба — бел. пр.]
да издаде разрешение за износа му. Единствената възможност за снемане на това
задължение се съдържа в трети параграф на Чл. 2, а именно: “когато въпросните
културни ценности са обезпечени от законодателни норми, защитаващи национални
богатства с художествена, историческа или археологическа стойност в засегнатата
държава членка”.
Изглежда ми вероятно, че тази очевидна разлика в третирането на културните
ценности, произхождащи от страни членки на ЕС, и на произхождащите от трети
страни, да е била мислена с цел да освободи страните членки от задължение да
извършват проверка по отношение на предмети, внесени от трети страни, както са
задължени да правят това по отношение на предмети, произхождащи от държави
членки на Съюза. Обаче, на практика, начинът на дефиниране на Член 2 по-скоро
поражда нежеланата последица, че една държава членка в действителност е възпрепятствана да контролира нелегалната търговия с културни ценности, произхождащи от трети страни.
Обединеното Кралство предложи една поправка на Регламента, имаща за цел
да създаде възможности за Великобритания и другите страни членки, ако те изберат — като своя политическа позиция — да предприемат проверки на предмети на
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културата, внесени в Европейския съюз от някоя нечленуваща в него страна, и които, по смисъла на Регламента подлежат на процедура за издаване на разрешение за
износ. Тази поправка е съобразена с препоръките на Надзорния съвет по незаконната търговия, който убеди британското правителство да:
• се присъедини към Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г. относно мерките за и
предотвратяване и забрана на незаконния внос, износ и трансфер на паметници на културата; и
• да обособи ново правно определение за престъпление, отнасящо се до безчестно разпореждане с предмет на културата, който е бил опорочен, при
наличието на знание или убеждение у субекта на деянието, че предметът е
бил опорочен.
Великобритания намира за решаващо, в светлината на цялостната й политическа ориентираност към справяне с незаконната търговия на културни ценности, държавната власт в Обединеното Кралство да бъде способна да проучва
историята/произхода на всеки предмет, подлежащ на процедура за издаване на
разрешение за износ по силата на Регламента, както и да бъде способна да реагира ефективно, когато е установено наличие на опорочени културни ценности,
и е обезпокоена, че ако въпросната поправка не бъде направена в Регламент
3911/92 на Съвета, това може да доведе до потенциално препятствие пред цялата Европейска общност да се справи с евентуални предизвикателства, отправени
й по законен път възоснова на сегашното дефиниране на Член 2. В настоящата
му форма Регламентът може да доведе до неволен, но заради това не по-малко
превратен, резултат в онази страна членка, която няма да има властта да преустанови движението на стоки, за които на властите във Великобритания, или
на отговорни за експорта органи в други страни е известно, че са опорочени.
Позицията на Великобритания е, че поправката в Член 2 е необходима с оглед на
правомощията, които ще даде на страните членки да избират дали да извършват
проверки на културни ценности, влизащи на територията им от трети страни и,
когато е необходимо, да отказват издаване на разрешения за износ по отношение
на такива предмети, ако те са били незаконно изтъргувани. Предложената от
Великобритания поправка е следната:
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Проект за поправка на Регламент на Съвета 3911/92
Да се промени предпоследният параграф на Член 2.2, така че да звучи по следния начин: “Разрешение за износ може да бъде отказано, в съгласие с целите на този
Регламент, когато въпросните културни ценности са обезпечени в засегнатата страна
членка с правни или административни процедури, предназначени за защитата на:
•

националните богатства на тази държава членка; или

•

културни ценности от трети страни."

________________
1 Giuliano-Lagarde, Report on the Convention on the law applicable to contractual obligations
(Official Journal of the European Communities, 1980 C282, p.1). Giuliano-Lagarde, Преглед на
конвенцията за приложимото право към договорните задължения (Официален бюлетин на Европейската общност, 1980 С282, с.1)
2 Виж Чл.4(б) на Конвенцията, съгласно който: “Конвенцията урежда само сключването на договор за покупко-продажба и правата и задълженията на продавача и купувача с източник в такъв
договор. С изключение на изрично уредените случаи, Конвенцията не урежда: (а) действителността на договора или на отделни негови клаузи и прилагане; (б) действието, което договор
може да има върху собствеността на продадените стоки.”
3 Unidroit Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects (Rome, 24 June 1995). Конвенция УНИДРОА относно откраднатите и незаконно изнесени културни ценности (Рима, 24 юни
1995 г.) [УНИДРОА урежда международните търговски договори — бел. пр.]
4 Report of the Ministerial Advisory Panel on Illicit Trade, December 2000, с. 22, параграф 45.
5 Към днешна дата те са 29 (21 януари 2008 г.).
6 Unesco Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer
of Cultural Property — 1970. ЮНЕСКО Конвенция за начините за възспиране и предотвратяване
на незаконен внос, износ и трансфер на културно имущество — 1970.
7 Federal Act on the International Transfer of Cultural Property (Cultural Property Transfer Act (CPTA))
dated 20th June 2003, s 9(4). Федерален закон за международния трансфер на културно имущество от 20 юни 2003 г., чл. 9(4).
8 Nemo dat quod non habet (“никой не може да даде нещо, което не притежава”): правен принцип,
който постановява, че откупуването на притежание от субект, който няма право на собственост
върху него, отменя всяко право на собственост и от купувача. Обикновено това правило остава
валидно, дори ако купувачът не знае, че продавачът няма правото да претендира за собственост върху предмета на сделката (на добра воля).
9 Член 9 не дава критериите, по които да се определи кои държави могат да бъдат “засегнати” от ситуацията, разглеждана в него. Така или иначе, разумно е да се предположи, че тази
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категория включва държавите, в които има пазар за въпросните материали. Вж.: P. O’Keefe
Commentary on the UNESCO 1970 Convention on Illicit Trade (Second edition, Institute of Art and
Law, 2007), с. 69-73.
10 Не е много ясно какво точно се има предвид под “съгласувано международно усилие” и кой
следва да поеме задачата да организира такова усилие. Разбираемо е, обаче, че Великобритания би очаквала тази задача да бъде поета от ЮНЕСКО, в качеството й на агенция на ООН с
първична отговорност по такива въпроси. Но Конвенцията все пак не изключва възможността с
това да се заемат и отделни държави или организации като Европейския съюз. “Съгласуваното
международно усилие”, за което става дума в Чл. 9, има за цел “да определи и да проведе
необходимите конкретни мерки, включително контрол върху вноса и износа и международното
търгуване на специфичните стоки под въпрос”. Доколкото ЕС носи общата компетенция по проблемите на международната търговия (въпреки че, както по-долу ще видим, отделните страни
членки запазват националната се компетенция да налагат ограничения на вноса или износа на
национални богатства, имащи художествена, историческа или археологическа стойност), Обединеното Кралство би очаквало от Европейската комисия да координира в рамките на ЕС конкретните мерки, предвидени по Чл. 9, и да предложи правните процедури, които да ги преведат
в действие. По този начин ще се постигне унифицирано приложение на мерките в рамките на ЕС
и ще бъде избегнато тяхното извращаване от евентуална конкуренция.
11 Влезли в действие в правната система на Обединеното Кралство посредством Регламентите за
връщане на културни ценности от 1994 г., в оригинал: Return of Cultural Objects Regulations 1994
SI No 501 of 1994, (с поправките) (14 Halsbury’s Statutory Instruments (2001 Issue) OPEN SPACES) (
‘The 1994 Regulations’)
12 Относно дефиницията и критериите за определяне на термина ‘cultural object’ [“предмет на
културата”, или “културна ценност” — в български контекст все още няма предприето дефинитивно съответствие, доколкото юридическото съдържание на съответното българско терминологично понятие “паметник на културата” доста се различава от онова по смисъла на цитираната Директива — бел. пр.] виж Член 1 и Приложението към Директивата от 1993 г.
13 Но, сравни и делата: The Winkfield [1902] P 42; O’Sullivan vs. Williams [1992] 3 All ER 385, CA; and
see Torts (Interference with Goods) Act 1977 s 8.
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Introduction

From fall 2005 until spring 2008, a Dutch team of consultants, including experts
from the Netherlands State Inspectorate for Cultural Heritage and Dutch Customs,
worked with Bulgarian partners to enhance the implementation of European approaches
concerning movable cultural heritage in Bulgaria. They acted in response to a request
from the Bulgarian Ministry of Culture and in close co-operation with staff of that Ministry, the National Customs Agency, other governmental bodies and representatives of
NGOs and other organizations. The project is part of the Dutch ‘Matra’ programme for
support of social transformation in EU accession countries.
On behalf of the Netherlands Ministry of Foreign Affairs, the EVD Agency in The
Hague implements the ‘Matra’ Pre-accession Projects Programme. This programme —
‘Matra’ stands for Maatschappelijke Transformatie (Social Transformation) — aims to
assist candidate and recent member states in Central Europe in meeting the criteria for
EU membership through projects dealing with the implementation and consequences
of European legislation. The main objective of the programme is twofold. First of all,
it tries to provide assistance to the public sector in the implementation of the acquis
communautaire, the body of common laws and obligations of the member states of the
European Union. It comprises Community (EC) law, acts adopted and the common objectives set down in the Treaties. The acquis is constantly evolving. In addition, through the
‘Matra’ programme Dutch government institutions wish to establish sustainable relationships with sister organisations in the recipient countries.
With its accession to the EU, Bulgaria is co-responsible for the protection of cultural
heritage objects from all member states. Bulgaria maintains the EU’s external borders
by land, air and sea. The open borders within the EU, on the other hand, have a particular significance for the identification and control over the movement of Bulgaria’s
nationally protected heritage.
The project is specifically aimed at assisting Bulgaria in the implementation of the
European Union’s rules on the export of cultural goods to destinations outside the EU and
on the return (within the Union) of cultural objects unlawfully removed from the territory of a member state. These rules are laid down in EEC Council Regulation 3911/92 of
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9 December 1992 and EEC Council Directive 93/7 of 15 March 1993, respectively, with
their later elaborations.
As existing procedures and knowledge did not yet comply, an intensive development in this field was felt to be necessary as an element in the accession of Bulgaria to
the European Union. This not only concerned the legal implementation but the development of a sound practice for executing measures as well. Also, experience in present EU
countries has shown that implementation of EU rules helps to promote awareness of the
importance of taking care of cultural heritage in the context of the European space. The
goals of the project were therefore not strictly confined to the implementation of the
EU acquis. It contributed also to the development of approaches and insights enabling
the Bulgarian authorities and others to function both within Bulgaria and internationally
at a European level of understanding.
We felt that publishing some essential conference materials, lectures and conclusions of the ‘Matra’ project would be a logical follow up for the project, fostering
the sustainability of its results. It was thought to be highly worthwhile to combine the
project intervention materials with some work done by Bulgarian authors who in various
ways were involved in it. We hope this publication may be of use for Bulgarian parties
developing cultural heritage governance policy in Bulgaria in the future and as a dossier
documenting a process of bilateral cultural cooperation between an old and a new EU
member state. Although the ‘Matra’ project focused on movable cultural heritage, most
contributions are relevant to the field of non-movable cultural heritage as well.
This publication presents three series of articles. The first group of articles, all
by Bulgarian authors, presents brief visions on and accounts of the present state of affairs in cultural heritage governance in Bulgaria. It clarifies what issues are relevant at
present and why more thorough attention to cultural heritage is needed in the eyes of
people involved in it in Bulgaria. The Director Museums, Galleries and Fine Art in the
Ministry of Culture, Mr Rusi Rusev, presents his visions on the development of heritage
governance from the point of view of his position in the Ministry of Culture, responsible
for the State’s role in the museums sector and movable heritage in general. Ms Diana
Andreeva, member of the Red House Centre for Debate and Culture in Sofia, reports
on two of the public debates on cultural heritage governance held there in 2007. Her
contribution offers a valuable insight into what stakeholders and involved citizens feel
to be the “hot issues”. Acting Head of the State Inspectorate for Moveable Heritage Mr
Borislav Pavlov next reports on one of the more pressing issues, presenting a detailed
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account of the development of the illegal market in cultural goods and the subsequent
development of the legal market in these goods. This section is concluded by Julia
Mineva-Milcheva and Lyubomir Milchev, representatives of the Bulgarian National Heritage ‘Ferdinandeum’ Association, who present an account of contemporary Bulgarian
engagement with cultural heritage in the perspective of modern European criteria and
practices, while analysing it from its origins in different periods in the history of Bulgaria. Theirs is a clear demonstration of the urgency for authorities and the general public
to better focus on the protection of urban heritage in order to avoid further disturbance
of the cultural quality of public space.
The second group of articles presents elements of the ‘Matra’ project in the light
of Bulgarian reality. It delineates basic visions, approaches and experiences that the
Dutch project team members presented and discussed with the Bulgarian partners in
the course of the project. These materials may well turn out to be useful contributions
to the on-going discussion in Bulgaria. In the first article in this group, Project Director
Renger Afman presents approaches followed and experiences encountered within the
project, and visions that have been helpful in the development of heritage governance.
The Project Co-Director, Dr Riemer Knoop then presents a synopsis of heritage policies
in Europe: examples and best practices that are very relevant for the further development of the protection of heritage objects; the possible roles of heritage inspection;
and, more basic yet, a reflection on why and how certain (categories of) objects are
protected and preserved, or not. These last questions are taken up in more depth in his
next contribution, dealing with several examples that may be useful for further policy
development in this field in Bulgaria. It also takes into account various discussions we
had in Bulgaria and that often were initiated by our Bulgarian interlocutors.
The third and last group of articles is dedicated to a selection of experiences,
‘tools’ and comments that may form useful food for thought in the further development
of practical approaches to preservation of and access to cultural heritage in Bulgaria.
Recent developments in the Netherlands regarding the protection of cultural heritage
are presented by Dutch Heritage Inspector Ms Marja van Heese. More than just an account of present discussions, it shows that the development of good governance in the
field of cultural heritage is an ongoing story. In her second contribution, Ms Van Heese
discusses in more detail several ethical issues in the field of the international movement of cultural objects. This subject will be increasingly relevant with the growing
exchange and openness between Bulgaria and other countries within and outside of the
153

European Union. Next, a specific area is illustrated that deserves special attention in
terms of ownership and care: ecclesiastical art. Director of the Dutch Foundation for
Ecclesiastical Arts and Artefacts Mr Mart van der Sterre briefly reviews how ecclesiastical
institutions can be supported in taking care of religious heritage. Finally, legal practices
are once again considered by Prof. Norman Palmer, discussing the legal possibilities for
the return of cultural objects when stolen or missing and then reappearing abroad. He
compares the civil procedures, international conventions and the specific EU Directive
on the return of unlawfully removed cultural objects. In general, such a return to the legal owner is not an easy affair. A conclusion is that further development of international
rules and practice is necessary.
As will be clear from this summary, the present publication is not intended as a comprehensive overview of the field. Various elements came up during the project but were
only superficially discussed; there are not covered at all here. Some examples are: the
significance of cultural tourism; the relation between heritage and present practices of
culture and the arts; methodologies for registration; digitisation as a means for registration and for access; methodologies for public-private co-operation; funding. Work is going
on in Bulgaria concerning all these issues and we expect the interested reader will be satisfied by new publications and discussion items in these fields on, for instance, the website
www.culturalheritagebg.net which is under development with the support by this project.
On the other hand, the very selection of contributions in this volume already bears out the
great variety of issues, all interlinked, that play a role in cultural heritage governance. We
do hope that the reader will enjoy this variety in movable heritage issues.
Please, note that most contributions are presented in English as well as in Bulgarian. In the cases where time did not allow for a full translation, a synopsis is available
in the other language. For a precise understanding of an author’s opinion, please, refer
to the version in their original language. The reader is kindly informed that in all cases
opinions as expressed in the contributions are those of the respective authors and do not
necessarily comply with those of the project team, the ‘Matra’ programme, the Bulgarian Ministry of Culture, or any other organization.
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BULGARIAN MUSEUMS IN EUROPEAN CONTEXT:
A DEVELOPMENT VISION
Rusi Rusev

Synopsis
Bulgaria is now part of the European Union and has many new opportunities for
cultural interaction and cultural exchange. In the European cultural policy museums
take special place. EU is organizing a new system of commercially oriented museum initiatives — mobility of collections, governmental guarantees for exhibitions, preparation
and distribution of museum information.
For the realization of the potential of these new ideas, the Bulgarian government
has to elaborate a new law that can guarantee the decentralization of museums’ activities and management, and their operation within horizontal networks rather than in
vertical hierarchical structures.
The realization of this idea imposes a new legislative framework, improvement of
education of museums’ employees, a commercially oriented museum management, and
a vision for the development of every museum in the country.
The need of improvement of the museum management and marketing, the exchange of information, the education of the employees, the participation in international museum forums, the increase of trust in the museum as an institution, improvement
of communications in horizontal and vertical level, enlargement of the cooperation between museums and the related institutions in Bulgaria and other countries, with the
academic institutions, with the local media and schools, with the government and the
non-governmental organizations and with the representatives of business are becoming
more and more important.
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CULTURAL HERITAGE —
PRESERVATION OR ACCESS?
A PUBLIC DEBATE ON THE DRAFT LAW
ON CULTURAL HERITAGE AT THE RED HOUSE
Diana Andreeva

Synopsis
On February 21st, 2007 (Wednesday) a debate on the philosophy and principles of
the future Law on Cultural Heritage took place at the Red House Centre for Culture and
Debate. The discussion was focused on the problem: Is a harmony between the state and
the business interest possible in the field of cultural heritage preservation?
Participants in the debate were: Rumyan Ganchev, director of Museums, Galleries
and Visual Arts Department, Ministry of Culture, Dr. Nikolay Mihaylov, member of The
Culture Committee, 40th National Assembly, Rumen Draganov, director of the Institute
for Analysis and Evaluations in Tourism, Todor Chobanov, chief inspector, Ministry of
Culture, Prof. Nikolay Ovcharov, archaeologist, Dr. Riemer Knoop, cultural expert of Her
Majesty The Queen of the Netherlands. Moderator was Mila Mineva.
The debate touched upon the mechanism of law making, the lack of open discussions with the civil society, the need of participation of interested and involved persons in the process of the preparation of the law. Other debatable questions were the
funding in the field of cultural heritage and the legalization of the private collections
of cultural goods.
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CULTURAL HERITAGE AS A FACTOR
FOR SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT:
A PUBLIC DEBATE AT THE RED HOUSE
Diana Andreeva

Synopsis
On October 16th (Tuesday), 2007 a debate about municipal policy concerning the
preservation, popularization and economical exploitation of cultural heritage took place
at the Red House Centre for Culture and Debate. The event was supported by ‘Matra’
Programme of the Dutch Ministry of Foreign Affairs.
The discussion was held with the participation of: Ivan Tokadjiev, deputy minister, Ministry of Culture, Dimcho Mihalevski, deputy minister, Ministry of Regional Development and Public Works, Rumen Draganov, director of Institute for Analysis and
Evaluations in Tourism, Jordanka Fandukova, regional politics expert, Ginka Chavdarova,
executive director, National Association of Municipalities in the Republic of Bulgaria,
Anelia Krushkova, chairman, State Agency of Tourism, Valentin Debochichki, director,
Kyustendil Regional History Museum. Moderator of the debate was Todor Chobanov.
The discussion was focused on the following questions: What are the possibilities
for public-private partnership for preservation of the cultural heritage? How will cultural
tourism transform cultural heritage into cultural industry? What are the possible legislative and institutional decisions?
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THE CULTURAL GOODS MARKET IN BULGARIA:
FROM ILLICIT TRADE TO CULTURAL INDUSTRIES
Borislav Pavlov

Synopsis
The end of the communist era in Bulgaria was a starting point for development of
mass criminality against archaeological sites and religious communities’ artefacts. In the
condition of mass unemployment and lack of economic stability the illicit activities concerning cultural goods provided the only income for a significant part of the Bulgarian
population. Thеsе activities create an illegal market for looted cultural goods inside the
country and a very intensive illicit export trade from Bulgaria to other EU countries, the
United States and Turkey. An entire subculture of looters and traficants was established
providing significant income for the persons controlling the illegal trade networks. Bulgarian government was out of resources to perform an efficient policy to fight mass
crimes against cultural goods.
The pre-accession period and the first year of Bulgaria EU membership have brought
significant changes in the field of offences related to cultural objects. The economic
development, the opportunity for economic emigration to the EU countries, and the
strengthening of the control by the Bulgarian private landowners over their own property cause a withdrawal from crimes related to cultural goods. The legal economic
activities become more attractive than looting churches and archaeological sites. The
persons in charge of illicit traffic scheme are still highly motivated to keep their incomes
increasing. Mass criminality in the field of cultural heritage is now being transformed
into notorious organised criminality, in similarity to other EU countries. The new threat
can bee treated with the existing resources of Bulgarian government, in close cooperation with other EU countries.
The Bulgarian legal market of cultural goods and cultural heritage has developed in
the situation of intensive illicit traffic. The exported cultural goods become a resource
for the cultural industries in other countries. The legal income from exhibitions, copies,
copyrights and publications benefits the new owners of the exported cultural objects.
The trafficants not only sell the cultural objects at a price lower than at the legal mar159

ket, but at the same time waist the opportunity to earn profits from legal explorations.
With the aim to prevent these losses they develop a new market space – that of the ‘new
collectors’. Collecting in Bulgaria has always been legal, provided the collectors have
declared their cultural properties. Some illicit dealers succeed to persuade persons of
financial resourse to invest in their own collections. After its registration a newly formed
collection can be managed as a private museum thus generating legal income. The new
collectors today get more interested in the legal than in the illicit market of cultural
goods, and in the cultural industries related to it
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Our heritage left at stake:
Between obsolete values
and contemporary engagement1
Julia Mineva-Milcheva, Lyubomir Milchev

In 1960, the leading Bulgarian cultural philosopher of the modern age, Stefan Popov
coined the phrase “Bulgaria miscarried the Kingdom”.2 Today, we can easily detect that
the vacuum left after the decay of a reliable and well-structured compound of cultural
values has been filled with Ersatz. Even the traditional cool-headedness of scientific
research has not been spared in the course of this substitution.
As Bulgaria dropped out, after the Second World War, of the circle of long held common European values, academic intentions became hypertrophied as they were made instruments of a particular ideology and of the exaggerations that came with it. These have
proved quite persistent even today, although now translated into the jargon of democratic
terms and usage. We can summarize these exaggerations in the following three points.

(1) Heritage and bourgeois culture
Artefacts connected with bourgeois culture before World War II have been excluded
from any organized and public cultural heritage discourse. Instead, they were relegated
to the sphere of ‘private affairs’, which until recently has been looked upon as semilegal, and ‘folklore’. The awkward term ‘urban customs folklore’ was coined to denote
the few examples of art from the bourgeois age that had accidentally been stored in
the state ethnographic (!) museums. The term ‘urban folklore’ was even adopted as
the official name of a state museum set up in the historic ‘House of Kalliope’ in Russe,
a monumental mansion dating from the 18th century and a gem of Levantine Baroque
architecture both for its exterior and interior. What can we say about the biased scattering among various state collections (such as the Polytechnic Museum) of an array of
court items, which even today remain without notes and descriptions in the inventories
of those museums? Or about the tucking away of pieces of palace art in museum storage
rooms without any descriptions, and of giving them away to theatres and cinema producers to be used as stage-props?
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The most remarkable example is, no doubt, the pitiful condition of the former
Royal Palace building in Sofia. Its integral architectural and decorative appearance has
been destroyed since the end of WW II. In addition, its usage was decisively degraded
as its spaces were given over to all sorts of functions over the past 60 years, all of them
inappropriate to the material qualities inherent in the building and its context.
During the last five decades, at difference with all other monuments of the past,
which were highly appreciated as representative of the national heritage, those branded
as ‘royal’ or ‘bourgeois’ were not. The accepted monuments consist of folk, rural or
ethnographic matter, or pertain to the so-called ‘National Revival’ age. Yet the latter, in
their turn, were hardly conceived as extraordinary aesthetic or cultural achievements
of the Bulgarians in the late 18th and the 19th centuries, which they indeed were, but
were simply labelled as emblematic of ‘the people’s patriotic fight against the crumbling
Turkish Empire’.

(2) The proto-Bulgarian dream
The post-war authorities also resorted to promoting speculations about the nation’s
‘proto-Bulgarian’ origins and civil pride in the remote beginnings of Bulgarian statehood.
The latter was usually exemplified by stories of the long route of the nomads led by Khan
Kubrat and Khan Asparuh from their Asian place of origin into the bosom of the Byzantine
Empire. Once arrived there, the official views would have ancient Bulgarian statesmanship celebrated in images like that of the victorious Bulgarian Khan Krum drinking wine
from a bowl made of the skull of Emperor Nicephorus. To us it seems that the sense of
creativity of the communist state, which was rather feeble compared with the European
cultural background, needed to be compensated by the celebration of the ancient Asian
roots of the proto-Bulgarian tribes.
This kind of adoration, focussing on the earliest medieval times, quickly degenerated into a common tendency to build ‘luxury’ taverns and residential mansions designed in the quasi-style of medieval castles. However, such valuation may have been
the only possible way to imbue some respect for the legacy of monarchic culture that
the Communist state ever showed. The authorities perceived the monarchy as sufficiently harmless due to the historical remoteness of the First and the Second Bulgarian
Kingdoms. It also provided them with an opportunity to ‘legitimize’ their marked hatred
for ‘the foreign dynasty’ of the Third Kingdom, i.e. for the legacy of Tsar Ferdinand I
Saxe-Coburg-Gotha and his successors to the throne.
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It was in this period that remarkable sums of money were invested in the restoration of the ‘great capitals’ Pliska, Preslav and Tarnovgrad, and that the Mount Tsarevets
was adorned with a reconstruction of the Patriarch’s cathedral, enhanced by a prominent ‘light and sound’ show prefiguring the pompous laser fireworks in Sofia on the occasion of Bulgaria’s recent EU accession.
And here we are in the present, when the leading pharmaceutical company Actavis
AD sponsored with 300,000 leva the production of a popular science film tracking the
long way of the proto-Bulgarians from their native lands in Asia to our present territory.
The recounting of these ‘discoveries’, presented in a semi-folk, semi-epic style, was
assigned to a TV reporter who, at the end of an emotional, ten episodes series, left
pending in the viewer’s mind the question: “why should this nomadic transit be extolled
as a matter of national pride or reverence?”

(3) Thrace rediscovered
Thus we come to the boom of excavations of ancient Thracian sites in the last few
years. This activity suddenly dominated many other priorities of Bulgarian state cultural
policy and set the foundation for the dominant image of Bulgaria presented to the world.
The care for protecting architectural ensembles of the National Revival period, which had
been eagerly restored and maintained in the 1970s, is not in fashion any more. Instead, it
has been ousted by our ‘unique contribution’ to European civilization, with heavily mediacovered icons as Perperikon and the Thracian tombs in the ‘Valley of the Kings’.
As a matter of fact, the ‘Thracian mystery’ in the form of golden treasures and
magic, once strictly guarded by the secret service of the Communist regime, were the
peak of Communist occultism, which flourished at the time of Lyudmila Zhivkova.3 Recently such treasures have begun to be rediscovered, but now surfacing on the black
market and engendering a pageant of public debate about treasure-hunting in general
and illegal origins of certain private collections in particular (the reference is to those
of Vasil Bozhkov and Dimitar Ivanov). However, what we observe in these recent cases
is merely a transcription of relics of old plots from the times of Zhivkov into a frankly
criminal affair of art collecting, now seasoned with a tempting ‘capitalist’ dressing.
Awkwardly, it is not the indisputable necessity to resolve in principle the problem of
legitimacy of private collecting that drives the wish to reintegrate legislative activities
in the sphere of culture (the new draft law on cultural heritage), but rather the resentment and competitive interests against certain private persons by their common politi163

cal and business rivals. Because of these never ending background fights of a couple of
mighty treasure-hunters’ lobbies in the parliamentary and ministerial commissions, the
drafting of a reasonable law is still in dire straits, and its future — wrapped in mystery.
A similar concern about amending the existing Law on Monuments of Culture raged until
the end of 2005 without leading to any results.
The frozen historical attitudes discussed above and formed in the communist period were so strong that the public imagination now retains a blurred picture of past
historical realities. The proper historical image was additionally fragmented during the
so-called ‘transition period’, under the impact of a wide range of spontaneous enthusiasm for ‘democratic changes’ and the ‘free market’, a market in fact dominated by
the free enterprise of the ‘grey economy’ and savage capitalism. The result is a cultural
wasteland that no-one cares about.

A call to arms
These three distortions have deeply influenced current views on Bulgarian cultural
heritage. Even worse, the clichès circulating in society lead to a total absence of (and
even to the apparent lack of a desire for designing) a qualified and efficiently working,
long-term vision at governmental level which could serve as a foundation for any practical steps and convincing public policies towards the protection of cultural heritage in
Bulgaria. Instead we witness continuing attempts at devising legal regulations based on
the same misinformed attitudes that already made Bulgarian society incapable of discerning art values, leading it to questionable abstractions, widespread negligence and a
total disregard for the quality of the built environment and cultural legacy in it.
We would not like to leave the impression that we are moved by some royalist (in
the political sense) pathos. We would like merely to turn the public attention to a systematically neglected issue. The worst result of the prolonged obliteration of the public
memory of the monarchy in modern Bulgaria has been a shift of values perception and a
widespread ignorance regarding the genuine character of Bulgarian urban culture, which
we believe is essentially derived from the architectural legacy of the Third Kingdom
(from the late 19th century to the 1930s). This is the legacy that has created the true
‘face’ of most Bulgarian cities, especially of our capital, Sofia. Obviously, we do not live
in Thracian tombs, though without any doubt we fully appreciate their high standing
culture. And one or two antique churches, even most precious ones like St. Sophia and
St. George Rotunda, do not give the city we dwell in its full appearance. Moreover, wher164

Fig. 1. The Royal Palace in Sofia in its original arrearance, view from the Eastern parade
entrance, around 1940; and a contemporary view.

ever in our cities some valuable architectural monument from before the modern age
(Antiquity or the Middle Ages) has been preserved, the contrast is all the more striking
between its beautiful and wise design and the usual, modern environment.
We find that it is the ignorance of, or perhaps even the deliberate failure to protect,
the historical layer of heritage descending from the age of the Third Bulgarian State, that
forms the main reason for the present deplorable quality of the urban architectural environment in Bulgaria. This effect is especially evident in the capital. We have to bear in
mind that, according to the official records kept at the National Institute for Monuments of
Culture, there are 15 550 registered architectural monuments in Bulgaria, majority of them
dating from the Third Kingdom, especially the large residential and public buildings. 4
We wish to underline the fact that, as a result of lack of priorities on the part of
the responsible government authorities to deal with the preservation of the cultural
heritage and due to a lasting public indifference, irretrievably lost for us and future
generations are a host of invaluable things. The following list tries to order them by time
of destruction and by nature.

(1) Former vandalism
The authentic appearance of the historic central part of the city of Sofia is deeply
comprised:
• the architectural complex of the Sofia Royal Palace is now deprived of its original
park surroundings and all its auxiliary buildings; the forefront of the remaining
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palace building is elevated on a counterfeited platform, and its interior is almost
entirely destroyed;
• the vista once opening from Alexander Square in the direction of Targovska
Street; the monumental Secession style complex formed by the grand buildings
of the Imperial Hotel (now dominated by the President's Offices and the now
ruined Union Palace Hotel;
• the space formed by the original composition of the decorative fences of the
Archaeological Museum and the Royal Palace;
• a range of other cityscapes, for example the one opening from the old city
cathedral of St. Nedlya towards Banya Bashi Mosque along Maria Luisa
Boulevard.

(2) Present-day vandalism
While all these losses of remarkable examples of the best urban architecture found
in Sofia were the result of the insane policy in the early phase of the Communist regime,
all the more painful are present day scandalous cases such as the wilful destruction of
the historically important ‘House of Yablanski’, a neo-Baroque masterpiece designed by
Friedrich Gruenanger in 1905, now sacrificed to the crude ambition to erect a multistorey office building in its place.5 In spite of continuing protests of citizens, and despite
the legal control and restrictive measures with which the NIMC is empowered, the authorities were not able to prevent the destruction of this edifice.
A similar situation regards the ‘old Jewish neighbourhood’, which today covers the
larger part of the Sredets Municipality of Sofia. Though for half a century considered

Fig. 2. A prospect (1935) to the former Targovska Street destroyed
after the Second World War; and a contemporary prospect to the same place.
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‘a bourgeois remnant’, it was not fully
erased due to lack of funds of the Communist regime. Now, left to fall naturally into
ruins, its impressive architectural remains
are an easy prey to aesthetically worthless
building investments, for which the Sofia
municipal authorities show no concern.

(3) Degraded public space
A key issue in the present development of Bulgarian cities is the degradation of public parks and gardens, which

Fig. 3. Knyaz Alexander Street in
1927: façade of the former building
of the Bulgarian National Bank and
a typical street lamp of the age.

until the war were well kept and flourished. Bulgaria was then internationally recognized for its art of gardening and the qualified services of its gardeners were fervently
sought by many employers in Austria and Central Europe. Here are some of the shameful
losses in Sofia.
• Almost all rare species of plants in the former Royal Palace Garden have
disappeared, while the nursery-gardens and bird-breeding pavilions, established
by Tsar Ferdinand in the beginning of the 20th century, have been entirely
destroyed.
• The City Garden now presents only humble remains of its original quality.
• The Boris Garden is disfigured by the gigantic monument to the Soviet Army,
and the garden facing the old Military Club is 'crushed' by the disproportionately
large and dismal monument to Stambolov.
• The main problem with all public gardens is the loss of their appearance of serene
abundance, which deprives the citizens of a source of delight and relaxation. The
exuberant vegetation, trees and flowers of various species, the alpineums, the
water mirrors and fountains, have long ago disappeared. The charming narrow
paths, once winding through the gardens, covered with red sand or tiny pebbles,
have been substituted by 4-5 meters wide asphalt alleys and scanty greenery.
• In addition, the gardens in Sofia today are a striking example of the intrusion of
larger business companies’ advertisement. The latter claim to be benefactors
to the city in erecting benches and street lamps, but their contribution rather
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consists of the 'authorization and privatisation' of ugliness at public sites.
• At the same time, Sofia city-planning authorities are ambitiously engaged in
matters of "vital importance", namely pinning a sky-scraper on the grounds of
another local garden. Such petty problems as the appearance of park benches
are far from the scale of their attention. Roughly the same can be said about
the condition of the historic parks in the cities of Varna, Stara Zagora, Pernik,
Silistra, Bourgas, though in the latter park at least some acceptable works of
sculpture have been set up.

The core principles of a new approach
If we were to set up a rescue offensive against our heritage’s mindless degradation, what would be the basic principles that would guarantee efficiency in a strategic and integrated programme for preservation of the historic urban environment
in Bulgaria?

1. An open eye for what is ours
First of all, we have to accept in principle that our ‘national heritage’ refers
to what we have indeed inherited, and to nothing else.
To make this principle clear, we may point out some snobbish judgments passed
by our contemporaries, most of them well-educated Bulgarians: for instance, that
compared with the Secession models of Vienna or Brussels, those in Sofia are mean examples. Supposedly we should infer
that the latter are easily expendable. No one seems to be aware that
the neo-Byzantine features of Secession architecture in Sofia make
it truly rare in Europe. The neoByzantine buildings in Sofia are no
less unique and valuable than those
which made Bristol Neo-Byzantine
a world-famous artistic and archiFig. 4. A contemporary view to the dome of St
Paraskeva Church designed by Anton Torniov (1922),
a brilliant example of ‘Sofia Neobyzantine’.
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tectural style. Yet nobody in Europe
speaks of Sofia Neo-Byzantine, for
lack of promotion at a national

Fig. 5. Various kinds of street lamps surrounding the building of the National Art
Gallery (the former Royal Palace), and advertisement panels.

scale. Furthermore, popular opinions about the former Royal Palace in Sofia undervalue it for its “humbleness” in comparison with such “true” palaces as Versailles or
the Hermitage. Indeed, the Sofia Palace has been brought by human intervention to its
present mean condition, which, viewed by people who are unaware of the building’s
original state, allows them to easily underestimate its genuine merit as a monument
of major national importance.

2. Appropriate reutilization
When deciding on modern functions of important historic buildings, too great a
discrepancy with its genuine monumental value should be avoided. We feel wrong decisions were made regarding such emblematic buildings like the Mineral Baths, and the
Sofia Palace.

3. Diversity and authenticity
A distinguishing mark of the maturity of a culture is that it protects the diversity
of forms represented in the historic tissue of its cities. The modern trend to renovate
historic buildings in the centre of Sofia by covering them with a glass superstructure
while preserving the restored, or reconstructed, original façade (following the example
of the renovated buildings of BNP Paribas, Crystal Palace Hotel, the House of Mushanov
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on Moskovska Street) will inevitable lead to the obliteration of the difference between
original styles of architectural patterns and their modernized variations.

4. Preserving knowledge
Where it is impossible to preserve entire architectural complexes of high historic
value, it is reasonable to apply the post-modern commemorative principle of the characteristic fragment. Though convincingly exemplified all over Europe, especially in many
other post-Communist countries, such architectural decisions are only rarely practiced
in Bulgaria. The one good example in Sofia is the Platinum Business Center (corner of Exarch Josef and Bacho Kiro Streets), now housing, i.a., the offices of four foreign embassies. After the design by Ivan Tonchev (2001), a Secession residential building was nicely
reintegrated into a modern ensemble characterized by the combination of innovative
technologies and decorative style elements inspired by the previous construction. In
order to be able to apply this principle more broadly it is urgently necessary to form a
reliable documentary archive of characteristic historic ornaments, which would prevent
losing the thread of the genuine architectural tradition.

5. Integral environment protection
There should be a fully protected area featuring the historical part of the city in
its authentic form. It is extremely important, when setting up a new building within the
limits of this area, to have an eye for the harmony with the environment in terms of
volume, design, colouring, building materials, and structures employed.
Appalling examples of disregard for this principle are: the building of the Ministry
of Transport on Dyakon Ignatiy Street, the building of Bulbank, the residential block with
‘mermaid’-like plastic decoration at the crossing of Maria Luisa Blvd. and Graf Ignatiev
Street. It is hard to understand why architectural designing firms have so far not made
modules at least of residential buildings, following the designs of the most successful
pre-war architects Georgi Fingov, Anton Torniov, Tseko Torbov. The best architectural decision would be to apply such modules while setting up a new building on a plot located
between preserved historic style buildings.

6. Reuse of old design
When new construction or modernisation of important public buildings is undertaken, the opportunity should not be missed to utilize the enormous cultural
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potential of architectural designs that were never implemented but still preserve a
high quality of design.
It is incomprehensible why this possibility was not utilized, nor was publicly discussed, when devising the recent plan (2005) for the reconstruction and extension of the
present building of the National Academy of Fine Arts, given that such an extension was
part of the original design by A. Smirnov (1904) well preserved in the national archives.
Two benefits have thus been lost: the renovation project would have been considerably
less costly (40 against 20 mln leva), while the building itself would have reacquired its
genuine appearance and scale. Thus, it would have formed a harmonious ensemble at
the eastern edge of St. Alexander Nevski Square together with the main façade of the
National Gallery for Foreign Arts. The Academy project was not completed at the time
only due to financial shortage as a result of a succession of wars that drained the national resources, from which also other public building projects suffered. It was conceived
by the city-planners as part of the ‘most sacred and solemn spiritual area of modern
Sofia’, marked by the grand memorial building of St. Alexander Nevski Cathedral, further
comprising the ancient St. Sophia Church, the Palace of the Holy Synod, the Parliament,
the National Library, and the Sofia University. The same area as an ensemble is now
nominated for the UNESCO World Heritage List.6

7. Context is everything
The public spaces around the buildings in the protected area are also of great
importance. Despite the interests of business enterprises and advertising, local authorities should rigidly apply regulations regarding the appearance of the facades. A full
co-ordination of the appropriate quality and material of all building accessories should
be introduced and maintained, with respect to the advertisement signs and tables, the
shop-fronts and their shutters, the awnings, banners, etc.
Streets, squares, gardens, i.e. all public places, should also be supplied with appropriate accessories. Special attention should be given to the design of the street lamps,
benches, direction signs, parking railings, which ought to correspond to the features of
the historic environment. Streets and areas with similar style features should be supplied with similar street accessories. The historic structure should be preserved and
arranged in a way that makes it recognizable for all.
Many negative examples in Sofia neglect this:

171

• Three different kinds of street lanterns within the small area between the Palace
and the National Theatre, in the very heart of the historic part of the city;
• In front of the TSUM building, a whole 'forest' of otherwise nicely designed street
lamps has been planted, but, alas, this retro-decoration does not at all suit the
design of the building itself;
• A variety of different benches in the City Garden and Boris Garden, according to
the spontaneous decisions of advertisement agents of various companies.
In the final account, if we do not want to waste all that is valuable and beautiful
in our urban heritage, it is high time to adopt a more civilized attitude to the historic
tissue of our cities, and to start viewing its protection in terms of a truly integrated approach. We have to make use of well-tried and reliable experiences from other European
countries in the management of the historic urban environment as a core priority of our
national heritage preservation policy.

________________
1 This is a slightly reworked version of a contribution to the international seminar on “The National Trusts
of Europe; and the successful formula for the preservation of historic urban environments in Bulgaria”
organized by the Bulgarian National Heritage ‘Ferdinandeum’ Association in Sofia, May 2007.
2 Stefan Popov (1906, Sofia — 1989, Munich). Bulgarian diplomat, journalist and writer. In the 1940s
he was appointed diplomatic official to the Bulgarian embassies of Vienna, Budapest and Berlin.
After the communist coup d’ètat in Bulgaria, he never returned to his native country and remained
a political refugee in Switzerland, staying by the exiled royal family in Madrid for a while as tutor to
the young Tsar Simeon II on request of his mother, Queen Giovanna. Disagreeing with her views on the
education of the young Tsar, he left the court in exile and settled in Munich. There he contributed to
the regular transmissions of the Voice of America radio programme. He wrote a series of remarkable
cultural-philosophic works edited in Germany: Wille zur Gestalt, The Bulgarian Idea, The Idea of
Europe, the autobiographic Sleepless Nights (published in Bulgarian).
3 Lyudmila Zhivkova — daughter of the communist leader Todor Zhivkov. Chairperson of the Committee
of Culture from the 1970s until her death in 1981. A contradictory person, usually regarded as a
reformer of communist dogma in the field of culture, she was torn between the official communist
doctrines and her personal inclination for Eastern mysticism, which she adopted via the teaching of
Petar Danov (Bulgarian mystic of the ‘White Brotherhood’).
4 The National Institute for Monuments of Culture (NIMC) is the one authorized institution which,
since the 1970s, lists at a national scale monuments of culture, maintains and restores the listed
monuments, and keeps dossiers of records on their cultural-historical significance and present
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condition, among other responsibilities such as issuing permissions for any kind of constructive
intervention to built monuments of culture.
5 ‘The House of Yablanski’ — a residential mansion that is a brilliant example of Austrian neo-Baroque
style, and is located in the most central part of Sofia, very close to the Parliament and Sofia University
buildings, and listed under the title of ‘a monument of culture of national significance’. It was fully
preserved until the end of 20-th century in its authentic interior (ornaments by Andreas Greis) and
exterior, together with an auxiliary building, and a garden embellished with a sculpted fountain and
fenced by precious ornamental iron-railing manufactured in Vienna by Waagner & Co. During the
communist period the property was nationalized and used to house the Chinese Embassy in Sofia.
It was later restituted to its original owner and further sold to a private company. In the recent 3-4
years the present owner illicitly deprived the property of elementary maintenance while at the same
time intentionally destroyed part of the sound roof construction and provided easy access for drug
addicts to the main building, with the aim to cause the premature ruining of the entire compound.
These ‘measures’ have been undertaken by the owner with the aim to get a permission issued by
the legal authority, NIMC, for a destruction of a monument of culture, on the ground of ‘being in
condition of ruining which deters any kind of restoration’, a provision set up in the Law on the
Monuments of Culture (1969), and to obtain the right to undertake a new construction on the site.
6 Presently, under the provisions of Annex 10 on Cultural Heritage to Article 9 (1) of the Law on the
lay-out and overbuilding of the Municipality of Sofia (2006), the legal status of the existing building
of the National Academy of Fine Arts is the following. It is a ‘monument of culture of national
significance’, determined under the category of ‘emblematic objects of the cultural-historical
heritage subject to specialized regime of maintenance and promotion; it belongs to a ‘protected
area of open-air cultural-historical spaces (subject to Regime T CH 4b)’ and to a ‘protected area
of built environment of high cultural-historical resource (subject to Regime T CH 4a)’; it is located
in a ‘protected area of underground public cultural-historical spaces’ (subject to Regime T CH 4c),
and in a ‘green memory of Sofia open-air public area’; it pertains to the ‘borderline zone of an
area assigned for a pending inclusion in the UNESCO World Heritage List’. For more details and
illustrations presenting the original design by A. Smirnov and further developments of the related
case, cf.: Гелева, Ралица. Метаморфозите на Художествена академия: конкурси и резултати, в:
София и нейното културно-историческо наследство, София, ИТУС, 2008, с. 75-83.
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Approach and experiences
in the ‘Cultural heritage: Bulgaria — EU’
project of the ‘Matra’ programME
Renger Afman

Introduction
The object of the ‘Matra’ project was to give support to development in Bulgaria in
the field of the governance and management of movable cultural heritage. The primary
focus was on basic European legislation on the movement of cultural objects. However,
seeing that sound practice in the field of EU rules presupposes sound practice with regard to cultural heritage in general, the project’s focus was wider than the field of the
EU Regulation and Directive only.
The following sections report on the approach by the Dutch project team and
present some findings, analyses and comments that may be relevant for further development in the future.1
We will elaborate on three areas of development where the project was involved.
(1) The first and main area for support was the development of public bodies with
a view to their EU-oriented tasks. This focused on:
• establishing organizational and institutional structures for the governance of
movable cultural heritage, so as to be able to work in accordance with European
rules. This includes the strengthening of the Inspectorate for movable heritage
and its position in the Ministry of Culture;
• capacity building within main public bodies, i.e., increasing ability to work in
compliance with the EU rules Regulation and Directive as well as to be able to
handle problems and to make use of opportunities after the accession of Bulgaria
to the EU;
• developing co-operation between authorities within Bulgaria and internationally;
this includes enabling to work on a level playing field with the competent
authorities in other EU member states.
174

(2) A second field of support was the development of the co-operation between
government and state bodies on the one hand and (organized) civil society on the
other. This was extended with activities aimed at supporting the development of
civil society towards taking on the role of counterpart partner of government (and
vice versa).
(3) The third field in which the project offered support was the development of
governmental policies and legislation in the field of cultural heritage.

(1) Preparing public bodies for EU-oriented tasks
Implementation of the European rules requires an institutional structure, in which
competent and well-equipped bodies work together both at a national and international
level. The project supported the Ministry of Culture, especially the Inspectorate for
(movable2) cultural heritage within the Directorate for Museums, Galleries and Fine Arts,
as well as the National Customs, these being the authorities most involved in the field of
the European rules regarding cultural heritage.
For a better understanding, let us start with a brief explanation of European
legislation in the field of cultural heritage. The EU have in fact formulated far fewer
rules in this field as compared to other areas such as agriculture or food safety, mainly
because of not wanting to impede national freedom in the fields of ‘cultural heritage’ and ‘culture’ more than strictly necessary. The rules in question are Regulation
3911/92 on export control (compulsory for Member states), Directive 93/7 on the return of unlawfully removed goods (which countries are strongly advised to implement),
including several later amendments, as well as Regulation 1210/2003 which includes
restrictions on the trade in cultural objects from Iraq. The project concentrated on
the first two (3911/92 and 93/7) as they are also basic to any implementation of the
Iraq Regulation.

The Regulation 3911/92 and the Directive 93/7
Since culture constitutes an autonomous area for each member state, each country
is free to protect whatever it chooses and adopt its own national protection regimes.
However, since 1 January 1993, with the abolition of physical checks at the Community’s
internal borders, a new situation arose. All member states became responsible for applying identical restrictions on the export of cultural goods, including those from other
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member states, to countries outside the Union. In order to effectively do so, it became
necessary at the same time to have a system enabling a member state to reclaim protected cultural heritage that had been unlawfully removed from its territory within the
Union. As such protection could neither be adequately guaranteed via the ratification of
the UNESCO Convention of 1970 to prevent the import, export and transfer of illegally
owned cultural goods, nor by the Convention of the Council of Europe of 1985 on offences relating to cultural property, it was deemed necessary by the EU to adopt special
measures at Community level. Thus, in the context of the operation of the single European market, Regulation (EEC) nº 3911/92 and Directive 93/7/EEC seek to reconcile the
fundamental principle of free movement of goods with that of the protection of national
cultural treasures.
The Regulation introduces uniform controls for the prevention of exports of
protected cultural goods at the external borders of the European Union. These allow
the competent authorities of the member state from which the cultural goods are to
be exported to a third, non-EU country to also take the interests of the other member states into account. The reason for this is that, in the absence of such controls,
abolishing checks at the borders within the Community would have meant that a protected cultural object removed from one member state could be presented at a customs office of another member state and be exported easily to a non-EU country.
The Directive complements this preventive instrument by providing mechanisms
and a procedure for returning protected cultural objects if these have been unlawfully
removed from the territory of a member state and are subsequently signalled in another
member state. So while the aim of the Regulation is to avoid national treasures being
taken out of Community territory without controls, the Directive, for its part, deals with
the arrangements for restoring such treasures to the member state of origin when they
have been unlawfully removed from it.
As for new member states, both Regulation and Directive come into force on their
various accession dates, which means a procedure according to the Directive may be
effective only if proof can be provided that the object in question crossed the border
after the date of accession.
These two legal instruments have in common a detailed list defining for which
categories of cultural goods and under which criteria in terms of age and financial value
an export licence is required or a under which conditions a return procedure according
to the Directive is possible. For applicability of the Directive, extra requirements are
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set out; chiefly stipulating that the object should be a ‘national treasure’ in the country
asking for its return.
A competent authority in a member state, assessing a request for an export licence,
should not only check if the object falls under the EU-list but should also consider the
provenance of the object and contact its counterpart in the member state of origin in
case of doubt.
In compliance with the wishes of the Council of Ministers, the European Commission
periodically evaluates the working of Regulation and Directive and has done so twice
since 19933. Experts signal that the number of cases in Europe that can be effectively
handled with the Directive is not very high and working with it in practice can sometimes
be disappointing. In fact an analysis is needed in order to develop of improved instruments and better practices.

Institutional structures
In order to implement both Regulation and Directive, member states have to appoint competent authorities to deal with them and act as contact points for the other
member states. For the Regulation this is in most cases a ministry of culture or a body
belonging to it (an Inspectorate for cultural heritage, or an agency, for instance). Decision-making on export licences is done in a variety of structures (a ministry, a council
for culture, a mixed group of experts, etc) but almost everywhere it is coordinated by
a body subject to a ministry of culture. In some countries, like The Netherlands, the
practical processing of export licence requests for cultural heritage objects has been
delegated to Customs offices, in consultation with the central competent authority,
being simply one activity in the great variety of roughly similar licence procedures that
they have to manage.
In most EU countries, the responsibility for the implementation of the Directive
on the return of unlawfully removed objects is assigned to the Ministry of Justice or a
body belonging to it, as it relates more to the work in the field of prosecution and penal
code. In the Netherlands the State Inspectorate for Cultural Heritage is the competent
authority for the Regulation and Directive as well; in the case of the Directive, there is
close co-operation with the Prosecutor’s Office.

177

Functions and embedding of a competent authority
We take it to be best practice (though not yet achieved in all EU member states)
that decision processes on export requests and the processing of cases concerning the
return of objects, should be assigned to state bodies that have a thorough knowledge
and understanding of policies and practices in the field of movable cultural heritage.
Indeed, it is advisable to combine these tasks with inspection functions concerning movable cultural heritage within the country.
In Bulgaria the competent authority responsible for the Regulation and Directive
is the Ministry of Culture and more specifically the Inspectorate for (movable) cultural
heritage within the Directorate for Museums, Galleries and Fine Arts. In addition, the
National Customs Agency, including regional staff, is responsible for border control (EU
outside borders only). In cases where there is alleged violation of laws and of the return
of unlawfully removed objects, the National Prosecutor’s office and the National Police
become involved. Co-operation agreements between the different bodies have been
signed or are drawn up.

Co-operation between authorities, nationally and internationally
In order to get results in the co-operation between various bodies, sound institutional structures and agreements are required, but the quality of co-operation
between the persons involved, no less essential, depends on other factors as well.
Co-operation takes place on an individual level by persons who have to know each
other, to trust each other, to understand what the other person needs, to put energy
in solving problems, and – the basic point – to understand the aim of the common
process they are engaged in. Some readers may think ‘well, a particular statement
like this may hold for Western Europe, but in Central Europe we are inclined to rely
more on precise procedures and rules’. Even should that be the case, an awareness
of this personal component is essential. This holds at national as well as international level.
The development of good person-to-person contacts in the network of competent
authorities will require continuous attention in the future. It will include travelling to
Brussels but, most of all, a lively exchange of information, knowledge and insights,
especially with the countries between which there is a good deal of traffic in cultural
goods. The project supported such exchange, especially of course between the competent authorities in Bulgaria and The Netherlands, but this could not represent more
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than a small step in the full development of the co-operation between corresponding
authorities in Europe.

Development of the Inspectorate for cultural heritage
The project has given support by means of consultancy, contributions to workshops, the provision of contacts, etc. With the Inspectorate for cultural heritage we
discussed all possible forms and functions of such an Inspectorate, including those in
the relationship with museums. An unfortunate setback in the development of the
Inspectorate is that so far, up to the moment of going to press, no approval has been
granted for the essential extension of its staff and budget. The main impact of this is
that the Inspectorate cannot yet implement and develop all the tasks assigned to it,
including co-operation with other relevant bodies at home and abroad. We must stress
again the necessity of a state inspectorate with full capacity as indispensable to the
implementation, enforcement, control and monitoring of state policies in the field of
cultural heritage.
Further development of the Inspectorate for (movable) cultural heritage is
strongly recommended. This is not only a question of numbers of (high level) staff,
but also of the development of agreed working policies (priorities, work programme
etc), communication facilities, and a necessary relative independence of operation.
This last element does not mean that the Inspectorate may not be a part of the Ministry or a Directorate, but that the professional approach, the communication with
other bodies inside and outside Bulgaria (including Brussels) and a quick reaction in
urgent cases (e.g. in the field of 93/7) require a certain level of discretionary power
which exceeds the freedom allowed by present procedures or traditional bureaucratic
procedures in general. In widely accepted models independence also implies a separation from policy-making units, in order to avoid the mixing-up of policy-making and
policy control. Professional independence as regards priorities and approach implies
that the Inspectorate must be the body to decide on the inspection programme and on
the way inspections are carried out. Professionalism also means that the Inspectorate
must itself define best ways for it to work, with a view to fostering good management
of cultural heritage by the inspected bodies (museums, private parties) in line with
the state’s policies. Of course, granting more independence should go hand in hand
with sound accountability to higher levels in the organization as well as feedback from
those levels.
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(2) Civil society and the public administration
In a survey held in Bulgaria in 20054 one of the questions was: ‘According to you,
who should be responsible for the preservation of the cultural heritage of Bulgaria?’
Given the option of 2 choices per participant, some 85 % of the interviewees named ‘the
State’ or the Ministry of Culture. 35 % of the respondents included municipalities, some
25 % chose ‘society/the community’ and 50 % specified all types of public and private
cultural institutes.5 In another survey in the same year6 with only 1 choice option per
respondent, the State and Ministry of Culture scored 65 % whereas the municipalities
got no more than 6 %. ‘All Bulgarians’ was chosen by almost 25 % of the respondents. In
the course of our project too, we came across a considerate proportion of spokespersons naming the State as the one and only body responsible for the preservation of cultural heritage, although there were also a number of people who felt that responsibility
should be spread more widely in society.
One difficulty in the interpretation of such opinions is that the issue is often more
complex than what might appear. In many cases people are satisfied if the state, on
behalf of society, does ensure that structures are in place and possibilities for taking
care of heritage are available and that people are sufficiently aware of its importance.
However, it would be a different matter if the state, again on behalf of society, had
the responsibility also for a direct implementation, if it were to organize all the work
directed towards preservation and access, if it were to exercise control over execution
by others in detail, or be the owner of all monuments of culture. Some respondents to
the aforementioned question would tend to burden the administration with this executive responsibility whereas others maybe would not go further than to give the state an
overall institutional and monitoring responsibility.
In this section we will discuss the issue of the responsibilities of the state in contrast to those of civil society and private citizens in general, as we saw much confusion
surrounding this issue, resulting in lack of co-operation and mutual trust between people
involved. More common understanding on this point is desirable indeed.

Some models
Let us start with some theory. In the governance of arts and culture in general, a
variety of roles is possible for the state. We present here a division into four main roles
as outlined by Hillman-Chartrand and McCaughey 7:
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brief name

role of the state

bodies implementing the

choices will be based on

role
Engineer

own, control and rule

political ‘commissars’

political standards

Architect

promote and fund

ministry/department

community development
standards, interpreted by
bureaucracy a)

Sponsor

fund

councils at arm’s length

evolving professional

with representatives of

standards, as acknowl-

society, the professions etc

edged by representatives
in the councils b)

Facilitator

create favourable condi-

variety of bodies/systems

no central choices; a tar-

tions: tax breaks, no legal

get might be promotion

impediments, etc

of a diversity of activities; individual priorities
of those who take initiative/use facilities

) The policy dynamic of the Architect may be revolutionary, but inertia can lead to fixing standards resulting in
stagnation of creativity
b
) Working by arts councils at arm’s length, the government determines how much aggregate support to provide, but
not which organisations or artists should receive support.
a

The full scheme by Hillman-Chartrand cs is presented in the annex to this article.
In most Western state organizations at present we see a mix of ‘facilitator’ and
‘sponsor’ roles, sometimes ‘oscillating’ between the two depending on variations from
time to time in the political mainstream. Reasons for the avoidance of ‘engineer’ and
‘architect’ roles here include the arguments mentioned earlier that are opposed to a
decisive role of the state in matters of the arts and cultural heritage. ‘Architect’ views,
where desired, mostly embark on implementation by public awareness campaigns rather
than by formal rules or laws. In the ‘sponsor’ model, in order to avoid a certain lack of
democratic control in the case of councils at arm’s length, it is mostly (a member of)
government who has the power to take final decisions and who is accountable to parliament. This includes accountability for decisions taken against recommendations put
forward by the advisory councils. Furthermore, we should note that responsibilities for
heritage may differ from those for arts and contemporary culture; heritage is more often
seen as a matter for society as a whole, thus leading to a greater degree of involvement
by the state.
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Practice in Bulgaria
During our project we saw various misunderstandings concerning the role of the
State in Bulgaria in the field of cultural heritage, as well as incomplete analyses and
often rather theoretical points of view. This led to confusion, ineffectiveness and lack
of focus (real focus leading to action) on certain problems and on objects of national
heritage. It is essential to have consistency in governmental choices and a full appreciation of such by citizens as well as civil servants. And of course, before making choices,
a thorough analysis is necessary as to the impact of such choices in their practical application. For instance, if maintaining the executive state control of individual heritage
objects is being considered, an analysis should be made of the anticipated costs; the
necessary procedures; the negative effects of insufficient capacity for timely processing of requests; the avoidance and dodging by citizens if procedures turn out to be too
difficult or time-consuming; the realistic possibilities for enforcement (i.e. including a
realizable and acceptable enforcement plan); etc. All this should be taken into account
before making such policy decisions.
In our opinion, the variety of opinions concerning the role of the state in the Bulgarian situation is such that we strongly recommend that there should be an explicit
and open discussion concerning the desired role of the state, based on correct impact
analyses, whenever policy-making processes take place. It is necessary at the very least
to create a better awareness of this issue with the stakeholders involved, this being a
prerequisite for mutual understanding in concrete cases.8

Experiences elsewhere
Common implementation of cultural heritage governance in other countries shows
that it is practically impossible for state authorities or even local governments to take
care at the executive level for all cultural monuments and objects; and it is widely felt
that such is not even desirable.
It is practically speaking simply impossible to assign to the state the comprehensive responsibility for all heritage because of the huge numbers of objects and built
monuments involved, the lack of staff and budget for the central State and – linked
to this – a lack of power to enforce policies. To burden public authorities with tasks
which they cannot implement leads to loss of quality and of confidence. In Bulgaria
many examples are evident which illustrate a gap between policies (and often responsibilities) laid down in legal rules and actual practice. We may think of the poor state
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of preservation of many architectural monuments, where neither the owners nor the
state have money for preservation and restoration. Another example is the large scale
of looting and theft from archaeological sites as well as churches, which to no small
extent is facilitated by the very low levels of control over this extensive patrimony. In
both cases, solutions to these complex problems cannot be found by pointing only to
the public authorities, even if they were to be given more budget, power, etc. Again,
we must conclude that co-operation between authorities, organized civil society and
citizens is absolutely essential.
Also, giving the state executive responsibility for all monuments is in our opinion
not desirable because of what we believe to be the essential nature of cultural heritage.
For it is society at large which has to attribute significance to it in order for material
remains of the past to qualify as heritage in a true sense. And it is individual members
of society, organised in civil bodies and associations, who constitute the main source of
interest and energy for the preservation and access of monuments. If society, that is ordinary citizens, do not show interest in, or morally as it were appropriate, a given ‘monument’, a decision by the public administration to protect it loses much of its meaning.
Assigning executive responsibilities to the state, especially central government, keeps
citizens uninterested. In Bulgaria too, in the discussions we attended, a large number
of cases were mentioned in which state involvement in monument preservation control
led to avoidance on the part of private initiative. So it would not be advisable for a state
bureaucracy to take over all executive management, or even supervise too closely, by
deciding on each and every particular. 9
On the other hand, however, in the context of the State’s overall responsibility as
mentioned in the first paragraph of this section, it is certainly recommended that the
public administration at national and/or local level, on behalf of society as a whole,
should at least facilitate and create circumstances in which good care may be taken
of objects which society sees as significant heritage, and that they should monitor this
caretaking.
A main conclusion from the above is that sustainable cultural heritage governance
requires a co-operative attitude and that authorities and citizens need to work together.
It will be clear that the development of such an approach will take time, although some
good examples already are in evidence. An important instrument is to effect genuine
decentralisation of state responsibilities to regional and local levels. The development
of a balanced approach requires mutual trust and the linking of energy in public and
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private initiatives. How to get there requires specific policy-making: these are complex
processes as such, involving a great deal of communication and the development of new
ways of co-operation.

Strengthening civil society10
In order for the co-operation between administration and private engagement that
we advocate above to come into existence, it is extremely helpful if citizens organize
themselves into non-governmental and other bodies which create continuity in targets
and involvement. In the field of cultural heritage governance and management in Bulgaria, such an organized civil society is not as yet highly developed. However, a certain
development level of civil society is necessary for generating new initiatives, for having
the whole concept of heritage engagement take root in society and for contributing to
national and local administrative policies and programmes. For this reason the project
sought to contribute to the development of regular contacts and co-operation between
those organisations in civil society that we were able to identify. The way chosen was
in initiating and contributing to the set-up of a ‘community of practice’ in which interested and involved persons from the field of civil society exchange experiences, develop
approaches to problems identified and connect to players in their own networks with
regard to these ideas and discussions. This ‘community of practice’ is open to civil servants who also work in this field, fostering the communication between the private sector
and, in this case, the Ministry of Culture.

Citizens
Last but not least, a word concerning the roles of individual citizens. Together
they constitute ‘civil society’ in the way this term is used here11. But of course, individuals already have general individual responsibilities as well, such as taking proper
care of their own possessions, registering and documenting them for themselves (to
be able to prove ownership, e.g. vis-à-vis insurance companies, after loss or theft and
as a means of fighting crime). We may also expects individuals to comply with rules
and regulations with regard to protection and export control and to co-operate with
authorities in the protection and combat against illegal actions. To have citizens accepting such roles requires at least awareness raising, for which publicity campaigns
are a prerequisite. But, conversely, good coverage of the issues by the press and media
and continuous communication and openness on the part of authorities are conditions
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as well. As to concrete issues like the fight against looting, far more measures are of
course necessary if an effective joint approach by authorities and citizens is to be
achieved – but again, discussing that issue here would take us beyond the framework
of this article.

(3) Policy-making and law making
One task of the project team was to investigate the conformity of Bulgarian legislation with the EU Regulation and Directive (and their later amendments) and to put
forward recommendations if necessary. The Ministry of Culture has amended Bulgarian
law to be in accordance with the rules of the European Union.
Further development of policies and legislation for the governance of cultural heritage appears to be a rather problematic issue in Bulgaria, and not only because the
matter of how society deals with cultural heritage is extremely complex. In conversations with the project team a number of main problems were identified, which will be
discussed in this section.

Dialogue
The first problem is the wide variety of opinions concerning a series of issues. Even
if the serious character of issues like looting and illegal trade is widely recognised, a solution is kept at bay due to opposing positions on several issues about which a sustained
dialogue appears to be very difficult.
One of the measures in trying to solve this problem would be to start the discussion
by focussing on policy visions for the long term. Such a policy formulation as a point of
departure for the development of legal rules and other measures consists mainly of an
informed analysis of a problem issue and an accepted statement on desired results for
the future (in this area say in 10-15 years from now). It is more than likely that getting
agreement on general visions for the future would prove less difficult than agreeing on
practical measures for the short term. It is the eventual goal that counts, not the detailed nature of the first mile to go. After this, the elaboration of measures for the short
and medium term would be the next step. As one of the instruments in such a set of
measures, legislation may come into play, backing concrete measures. The development
of measures and legislation with reference to the agreed long-term policy would inspire
more confidence and be more acceptable and therefore viable than short-term measures
without the long-term agreement.
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A challenging example in this connection is how the state, museums and other
parties should or may behave in the field of private antiquities or, more generally, collections of cultural artefacts. The question is how the private or public acquisition of
such objects if of uncertain or illegal provenance should be dealt with. Rules, as far
as they are necessary, should be in accordance with a wider vision on how to behave
with regard to cultural heritage. One way to attain some consensus might be by focusing on a common vision for the long-term which subsequently would guide the way for
step-by-step measures that take into account the actual situation at any given time.
Another issue, related to this in several ways, is how to counteract widespread looting
of archaeological sites: the set of policies required is much wider in terms of timeframe and areas of approach than cultural and other legislation now might be able to
cover. It should, for example, encompass social-economic development, infrastructure
and sustainable tourism.

Socio-political context
Closely related to the point of dialogue, is the socio-political context in this
field of cultural heritage that influences assessment of proposals by quite other elements than their content, and in fact impedes wide acceptance of heritage governance proposals. In fact this problem has hindered the development and acceptance of
new legislation in this field in fact since the beginning of the 1990s. One element is
the relatively high degree of political volatility and the ensuing freezing of effective
progress: policy development in the field of cultural heritage requires a certain time
span and continuity. Apparently, it has not yet been possible to get this continuity
established. Other issues signalled are that of lack of mutual trust (or distrust when
based on relationships within the old regime) as well as insufficient democratic priorities and attitudes. Assessments made on personal grounds or as a result of party
political considerations impede constructive dialogue and results, even at technical
levels. This leads to a mechanism in which it is extremely difficult to create a shared
point of view by both political and civil stakeholders and a wide enough acceptance
of any policy proposal.
To find a way out of this vicious circle is a challenge for everyone concerned. Any
way out will need to include explicit attention for the embedding of proposed approaches and views so as to satisfy a variety of stakeholders. Such embedding of policy
development in the context of stakeholders and related activities should first and
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foremost focus on a minimum acceptance of the chosen approach to creating new policies. If stakeholders consent in principle to a particular approach, their acceptance
of the definition of problems, proposed policies and choice of instruments might be
less difficult. Embedding should be a permanent activity during the development process. It requires a sound stakeholder analysis, which is also necessary for the problem
analysis. And, more at a personal level, it requires acceptance and an open exchange
concerning the past as it is inherited in the minds of people involved and concerning
relevant values at present.

Implementation
Another problem signalled to us is the difficulty of implementation and enforcement of legislation; measures are needed for which practical and budgetary constraints as well as existing interests all form impediments. The most relevant example of a budgetary and priority problem in the ‘Matra’ project was the low budget
and staff capacity that were allocated by central government for the Inspectorate
function for movable cultural heritage. Since the date of accession especially (open
borders within the EU), the Inspectorate falls seriously short of the capacity needed
to develop and execute adequate control and monitoring tasks in the field of movement of cultural heritage objects and the protection of heritage objects in public
and private collections.12 A more general point is that during discussions, speakers
formulated their visions for the long term but expressed them in terms of proposed
solutions for the short term, but doing so, without consideration of budgetary or
practical impact or impediments. In such cases a step-by-step development in the
direction of the desired result in the long term would be preferable. Again, where
there are inconsistencies between laws and rules on the one hand and practical possibilities for their enforcement on the other, this tends to erode trust in the State and
diminish mutual trust in civil society, as some people will take the freedom to bypass
the rules and others will not.
Choosing effective instruments for policy implementation is a core activity in
policy-making. Examples of such instruments are: taxes, subsidies, provision of information, public awareness campaigns, education, infrastructures and, finally, laws
and regulations. An appropriate choice of instruments requires a sound analysis in
which the most relevant chains of causes and effects in the policy field are defined.
This provides the possibility to identify those elements that can be influenced most
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effectively. Impact analyses per instrument or measure have to be on hand to predict
effects and side-effects in other fields. Preparing impact analyses is the essential way
to establish the effectiveness and workability of proposals. In addition, the fiscal/
budgetary impact of proposals has to be fully analyzed before submitting a proposal to
Parliament. Realistic implementation plans should give an overview of what can and
should be organised, stimulated and so on in order to ensure the implementation of
a given policy in reality. Definitions should also be drawn up for conditions for implementation in other fields of policy, legislation, infrastructure etc should be defined.
Finally, coming back to a remark above, planning for compliance and enforcement is
an essential element in any implementation plan.

Complexity
Last but not least, we have to mention the complexity of the issue: policy-making concerning cultural heritage links a complex variety of measures (laws, bylaws,
publicity and other instruments in a wide range of public areas) to a very complex
field in terms of problems, visions and social and economic values. It is almost impossible to tackle the relevant issues in a single process of development. A law on cultural
heritage may cover a number of aspects, but legislation and implementation practice
in the fields of, say, the penal code, the legislation on property, the tax system, or
customs legislation, will have an essential impact as well. Visions in the field of cultural heritage do not stand alone but are influenced by developments in other areas.
For instance, finding an acceptable balance between public interest on the one hand
and individual freedom and legal security on the other, is an issue that figures in many
other fields as well, e.g. in environmental matters, natural and geological history,
urban planning, to name but a few.

Policy-making as a process
The realization of a policy-making programme, involving the analysis and further
development of a wide range of measures and activities within the competencies of
several ministries and other bodies, is a challenging task. An intensive and careful policy field analysis for cultural heritage, as mentioned above, is necessary in order to be
able to develop policies and instruments in a consistent way in terms of contents and
timing. Planning for effective monitoring and evaluation is also an important element
in policy-making, given the complexity of the field and the dynamics in society.13
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This last remark makes it clear that the process of policy-making for the governance of cultural heritage can never be completely finished. The observed dynamics
require a cycle of development, implementation and evaluation. For this reason, the
so-called ‘policy cycle’ approach has been generally accepted in Europe and elsewhere14. The following picture shows the full policy cycle, with some of the terminology as mentioned above.
agenda
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monitoring
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cycle
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The picture identifies the elements that are indispensable in any policy-making
programme or project. The purpose of working with the policy cycle is to create a systematic, consistent and complete approach in developing implementation measures,
including legislation. Note that the policy cycle is not a phase-model: all steps are
developed concurrently.
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From: Harry Hillman-Chartrand and Claire McCaughey, ‘The Arm’s Length Principle and the Arts: An International Perspective — Past, Present, and Future’ at

Annex
Hillman-Chartrand and McCaughey, Models for Supporting the Arts

________________
1 We have exchanged analyses and findings with the Bulgarian beneficiaries and counterparts, but
opinions as expressed in this text are those of the author.
2 This Inspectorate focuses on movable heritage only; immovable heritage is not in its field of
jurisdiction. In this text we mostly leave out the word ‘movable’ as it is not in the official name of
this unit.
3 See http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2000/com2000_0325en01.pdf
4 Национален център за изучаване на общественото мнение: изследване на нагласите в културния
процес. Проучване сред заети в сферата на културата по метода на пощенската анкета,
проведено в периода 17 август — 30 септември 2005 г, 398 анкетирани лица, октомври, 2005.
5 As tasks for the State, high scores came up for ‘develop partnerships with all stakeholders’, ‘develop
legislation’, ‘fund cultural projects’ and ‘ensure good access for all citizens to the culture’.
6 Национален център за изучаване на общественото мнение: културни нагласи и потребление
на културни продукти на българите. Национално представително проучване по метода на
полустандартизираното интервю. проведено в периода 06 — 15 февруари 2005 г., 1000 интервюта, в 86 населени места в цялата страна, февруари, 2005.
7 Harry Hillman-Chartrand and Claire McCaughey, “The Arm’s Length Principle and the Arts: An
International Perspective — Past, Present, and Future” at http://www.culturaleconomics.atfreeweb.
com/arm’s.htm
8 At present, a ‘liberal’ representative of an NGO will find it difficult to deal with a civil servant who
has been educated in an ‘engineering’ role of the state, and vice versa. And the civil servant will be
frustrated because of the lack of budget, people, rules and enforcement possibilities, after 1990, to
implement the ‘engineering’ role; because of all the private initiatives he cannot control anymore;
and, most important, because in so many cases nobody takes care for the heritage any more. We
could see these effects first hand in this project.
9 Note that the role of central and local authorities as legal owners or administrators of heritage
objects, collections, monuments and sites is of course a specific one. In such cases the authority has
to take care of the heritage in its role as an owner or administrator but with a public responsibility.
This topic touches on the issue of in which cases central or local authorities themselves should be the
owner or administrator of heritage objects. A general answer might be ‘if society otherwise cannot
take care of it but still finds it important heritage’ but discussing this issue here goes beyond the
framework of this article.
10 In this document, ‘civil society’ is understood as the collective, creative and values-driven activity
of citizens, with as prominent characteristics (definition by Michael Edwards): ‘collective action – in
associations, across society and through the public sphere; creative action, civil society provides a
much-needed antidote to the cynicism that infects so much of contemporary politics; and valuesbased action, civil society provides a balance to the otherwise-overbearing influence of state
authority and the temptations and incentives of the market’ see Edwards, M. (2005) ‘Civil society’,
The Encyclopedia of Informal Education, www.infed.org/association/civil_society.htm)

191

11 See note 10 above.
12 At the moment of writing of this text, this issue gets more attention at governmental levels, but
apparently there is still a long way to go.
13 The very establishment of an Inspectorate for movable cultural heritage is an important instrument
for control and monitoring of the implementation of state policies in the field of cultural heritage.
14 See, e.g.: http://www.geocities.com/~profwork/pp/agenda/index.html for a brief explanation;
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/evalsed/guide/development/
benefits/prog_improv_en.htm for an application in the context of the regional policy of the
European Union; http://lgi.osi.hu/publications_datasheet.php?id=112 for a good checklist for a
policy development process and a policy paper. It contains a brief description of a non-complex
policy cycle. The document (also available in Bulgarian) is useful but the reader should extend it
with the sound embedding in the actual political logic.
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Heritage policies in Europe1
Riemer Knoop

Introduction
With regard to culture, there are many taboo words within the EU. Prominent among
these is the notion ‘homogenous’. Every country, or preferably: every region and community, should have the utmost freedom to have and maintain its own specific character,
profile, colour, and shade. Homogenizing cultures is the last thing the member states
would wish to see as the outcome of the unifying process of the last decades. In a way,
“To be different makes a difference”, the EU’s famous feminist and diversity slogan,
could well be applied to cultural heritage as well. Yet Europe requires exact uniformity when prescribing its member states to apply EU Regulation 3911 (uniform control of
cultural exports to non-EU areas) and to invest in mutual co-operation with regard to EU
Directive 93/7 (the return of unlawfully removed, nationally protected cultural possessions). Does this create a problem? In general we would say it does not. Of course there
will be some due friction when implementing the necessary institutional adaptations and
means of communication for securing maximum conformity in carrying out checks and
controls on behalf on each other. But there remain several areas of large differences
that require attention. One of these is the widely varying ways in which countries may
decide on what and how they declare something a national cultural treasure.

National Heritage Protection Systems in Europe
The broad array of different national approaches to what constitutes a “national
treasure” ranges from extremely restrictive to almost negligently liberal. The diversity
of national answers to the question “what do we, as a nation, want to protect” can,
however, be brought back to three sets of opposing principles.2 These regard:
1. the moment: whether a country chooses to define a given object as a “national
cultural treasure”, i.e., a priori or ad hoc;
2. whether the result regards specified items or only by categories; and
3. whether a country wishes to put more weight to the collective interest or to the
private interest.
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Considered as variables, the combination of choices in these three areas results every
time in a unique, “national” position. Let us briefly consider the areas more closely.
An a priori designation applies to situations when government decides beforehand
what object or what categories of objects shall be nationally protected. Such decisions
are very much in the interest of the owner, creating a high degree of certainty in cases
of foreign sales and (temporary) exports. At the same time, it lets government incur
considerable financial risks in case the country’s law includes the possibility to exercise a pre-emptive right, or in some cases even the obligation to do so. Conversely, ad
hoc decisions about the question whether given objects should remain in the country
at the moment of sale or of exit, guarantee to governments that there will always
remain choices, but they inherently bring with them an increased uncertainty for the
owners. These will never be sure, until the moment of sale or of offering an object for
export, about the result of their intended transactions. The same kind of reasoning
goes for the choice between individual objects, usually complied in lists, and broader
categories. Lists consisting of concrete, individually named objects serve the interest
of the owner, providing maximum transparency about the status of their property,
but are at the same time costly to maintain in the long run. Lists simply have to be
checked, controlled and updated. Categories, on the other hand, using broad definitions like “all coins from such and such a mint, older that x years, and at least of this
or that”, are much easier to upkeep, but their constituent parts are at the same time
almost impossible to monitor let alone control. To give an idea of the sort of choices
some countries make: the UK uses an ad hoc designation system for individual objects.
Greece uses an a priori system based on categories. The Netherlands and Hungary also
use a priori designation systems, but apply them only to individual objects or collections, not categories, in private possession.
The tension resulting from the choice between privileging either the collective
interest or the private interest is brought out when one considers the following. In
some EU member states, the owner may loose the object altogether in an ad hoc
system which declares it nationally protected and hence inalienable; or else, in case
a permanent export license is given, the owner may find himself obliged to pay, in
compensation for what is considered a “loss to society”. Heritage in such cases is
eminently considered as something that regards the entire society; and government,
as the representative of the community of moral owners, therefore receives payment
in lieu from the private possessor. This may happen in some of the Mediterranean
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countries, such as Greece. Somewhat opposite is the situation in countries — mostly
the Northwest European ones — where the owner receives fair compensation in case of
pre-emptive purchase by the state. This may or may not be obligatory. In France, for
instance, the administration is held to act in this way. In the Netherlands, the state
is obliged to do so only when it is able to come up itself with the required financial
funds, while in the UK, government just has the obligation to try and raise the money
with third parties and within a restricted period.

Criteria
The big issue, of course, is answering the question “what constitutes a national
treasure of culture?” In practice this boils easily down to question of protection and
retention. This phrase is then qualified to: “what cultural heritage objects are to be
prevented from leaving the country?” In most countries, this is equivalent to: “what
objects deserve to be nationally protected?”
Where these criteria have been worked out (and naturally, in countries using category systems they are not), they mostly can be brought down to (i) a general societal
significance and (ii) a precise value function. We here give three examples: the Netherlands, Flanders and the UK.
By Dutch law of 1984, the Minister of Culture establishes a list of individually named
cultural goods that being irreplaceable and indispensable should be preserved, i.e. kept
in the country, as part of the “national Dutch cultural property” (the term heritage was
not yet in vogue). Additional criteria are used to assess their function as key objects in
a national perspective:
• symbolic: reminder of persons/events of evident importance to Dutch history
• link: essential element in a development of evident scholarly importance in the
Netherlands
• benchmark: essential contribution to research/knowledge of other objects.
A special committee working under the independent Council for Culture, appointed
by the Crown and advising the Minister of Culture, applies these criteria. Objects in
public collections are excluded from this list, since the professional museums' ethical
code is considered an adequate safeguard against unreasonable de-accessioning, while
at the same time there are very precise procedural constraints for selling government
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property. Every ten years, the whole list is discussed, evaluated and revised wherever
necessary. The report is then discussed in Parliament. The “protection” which is central
is this approach involves that the Minister designates an item (occasionally also an entire
collection) as protected, thus preventing it from export from the country without his
explicit prior permission, having heard both the owner and the Council for Culture. The
resulting list includes a description of the item, the reason for its designation, and the
owner’s name and location (both only with permission of the owner – whether a person
or an institution). The list is available for public inspection (with the owner’s name and
location omitted).
The protection system in Flanders, interestingly not a nation but a political and cultural community, was passed by parliament in 2002.It is roughly similar to the Dutch one,
with the difference that in addition to the three functions mentioned above, an object
may also be of outstanding artistic significance. This aspect was left out in the Dutch
system, as it was regarded too broad a criterion, leading to endless discussions on taste.
In addition, the Dutch notions “indispensable and irreplaceable” are slightly rephrased,
in the Flemish system, into “rare and irreplaceable”, to which quite significantly was
added a third notion “significant for the (Flemish) community”. The following flow chart
illustrates the procedure (Fig. 1).

1
1.
start

Is it of historical significance for
the Flemish
community?
Is it of scientific
significance
for
the
Flemish
community?
Is it of archaeological significance for
the Flemish community?
Is it of cultural significance for
the Flemish community?
Is it of artistic significance for
the Flemish community?

Yes

Rare

Yes 22.

and
irreplaceable?

of extraordinary value for the collective memory?
relevant link in development … art/history, archaeology, science?

4
4.
Candidate
for list!

Yes
3.

Important contribution to history of research … art,culture,
art culture
archaeology, history of science?
Exceptional artistical significance in relation with known art production?

Fig. 1. Flow chart illustrating the Flanders Topstukken Decreet (2002) procedure for
deciding national protection for cultural goods in private possession.
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It is noteworthy that the Flemish system does not follow the traditional distinctions
according to academic disciplines, but forces its heritage commission, similarly independent as in the Netherlands, to take steps that neatly cross the academic borders.
The committee instead has to focus on the meaning of an object in terms of the Flemish
community as a whole, its rank, so to speak, in a hierarchy of rarity and irreplaceability,
and in terms of its function for the collective memory, of understanding of developments, and of the history of research or artistic significance.
In the UK manner of dealing with cultural protection, as we saw above, no lists are
used but a decision is taken at the moment of an object’s impending movement abroad.
It is famous for the “Waverley” criteria, so called after the first chairperson of the Committee deciding on such matters.
The three broad lines of reasoning it uses are to consider whether an object, literally:
• “is so closely connected to history and national life that its departure would be
a misfortune, and
• is of outstanding aesthetic importance, or 3
• is of outstanding importance for the study of some particular branch of art,
learning or history.”
British practice in working with these criteria leads to frequent and fervent discussions in both parliament and the media, since objects meeting them more often than not
require huge funds which government has to make an effort to raise by turning to third
parties. Yet the wisdom of all this does not go unchallenged.4

But, who decides?
Having a mechanism for cultural decision-making is one thing — having it work in
a satisfying manner is quite something else. The question all EU member states are
facing is who should take decisions on the protection of cultural heritage? Now, ideally (and following the EU rules of good governance),5 there is a clear separation between policy-making, execution and advice. The added value of inspection, as part
of the evaluating process within the policy cycle, will increase the more it is carried
out by disinterested third parties.6 In normal situations of rule of law, society acts
within the legal frameworks, in this case on cultural preservation and protection,
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established by elected governments. This, both in the public and private spheres, is
usually monitored by an inspectorate, mostly formed by an independent authority
directly answerable to the (prime) minister or parliament. The choices about what
to protect, i.e. what precisely constitutes national heritage of such extraordinary
significance that it should be physically kept within a member state’s national borders, are prepared by experts.
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sharing
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controlling
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Fig. 2. Four models of expert advise on heritage protection

Ultimately it is government, i.e. the minister, who takes the decision, in order
for the democratic system of checks and balances to function. But where do the
experts reside? Interestingly, the EU member states show a wide range of solutions,
from totally independent experts to bodies indeed very close to or even inside government itself (Fig. 2). The experts are wholly independent in the Netherlands,
Belgium, Denmark, and the UK (and, it appears, also in Germany). They are state officials in Italy, Luxembourg, Spain, and Austria. It is museums that function as expert
bodies in Ireland, Portugal, and Hungary. Lastly, various forms of mixed bodies (i.e.
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museums and independent experts together) are found in France and Sweden. Each
solution has its advantages and drawbacks. Where the experts are civil servants, the
process can be easily managed but the transparency will not be very great. Where
museums take this role, there is a severe risk of self serving, since protected objects
may well end up, after some delay, in the very institutions that voted for their special status. And where the experts are completely independent, who will vouch for
the quality of the process and where is the public accountability other than in the
very end of the process? Every society, it seems, chooses also here the arrangement
that best suits its own history, tradition and particular needs. There is no one solution to suit all.

Inspecting: helping or punishing?
Also in the field of the execution of heritage inspection tasks, there is a rather
broad range of styles to choose from. Roughly, the choice is between a position of
engagement with the persons/institutions that are being inspected, and, at the other
end of the spectrum, a position of policing. Of course the attitude even of one given
inspectorate may vary according to specific situations. The quality of execution of
preservation tasks for national collections may in the case of an institution with an
unusually bad or even tainted track record, call for an extremely strict monitoring
regime by an inspectorate that otherwise might be known as lenient, understanding
and easy going.
The rule, however, will be that depending on the perceived risks of the matter at
hand, an inspectorate will take up a transparent and consequential attitude that is equal
for all institutions or persons subjected to the inspection task. If the inspectorate wishes
to enter in a long-lasting and sustainable relation with the inspected field, with a view
to a shared interest in sound procedures, mutual trust and reliability in order to serve
society’s right to enduring enjoyment of its cultural heritage, an inspection arrangement
based on engagement will be called for. On the other hand, it may be the case that the
field of inspection is infiltrated by organised crime, knows wide spread corruption and
is embedded in a culture also otherwise characterized by negligence of law and regulations. Then an inspectorate may initially wish to adopt a quite different profile. Again:
it all depends.
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A universe of variables
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Fig. 3. The Dutch moveable heritage protection arrangement as a game of choices

As we have tried to show, without advocating any single national arrangement, the
wide variety of solutions in heritage protection can be reduced to several configurations
made up of a quite limited set of variables. There are three basic choices for protection
principles:
• moment:

a priori

v.

on the spot;

• manner:

categories

v.

individual objects;

• interest:

collective/society

v.

private owners.

In addition, there are another three spectrums where choices are to be made between extremes:
• criteria:

from

general and one-sided

to

precise and interactive

• role of experts:

from

civil servants

to

independent advisors

• inspection style:

from

engagement

to

policing.

The point in presenting these various heritage protection arrangements as a “game
of choices”, illustrated in Fig. 3, is to bring out that there is probably no set system
which will be adequate for all EU countries alike; nor even that a single set will suffice
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at all times in one country. But each choice in these six domains (and there might well
be several more) has, we feel, to be an accountable one at all times. The principles underlying and leading to a particular choice should be periodically and publicly reviewed,
since that, again in our opinion, would do justice to the quintessence of cultural heritage: it is something to be discussed, all the time.

Food for thought
We should like to end with a more general observation. EU Regulation 3911 and
Directive 93/7 have been introduced in order to reconcile two opposing principles: free
movement of goods within the EU on the one hand and, on the other, respect for each
nation’s sovereignty in deciding what is truly its own and which should not, therefore,
be altogether free to leave the country.
Now this “protection” can be viewed retroactively, meaning that we have to understand the historical reasons for some societies to have established its protection in a
certain manner. But it can also be viewed in an anticipating way. To what end would a
society wish to protect its “national treasures”? The point is that in some countries, and
the Low Countries may well serve as an example, the costs for keeping extraordinary
art treasures within the nation, are just too high. If a private owner wishes to sell a
Cezanne painting from his own collection to a buyer abroad, the price alone for exerting
a pre-emptive right of buying can be forbidding. A government can decide it does not
want to come up, just like that, with an unforeseen couple of millions of euros.7 The
rather practical implication in the Netherlands has therefore been drawn that protective
measures alone may not be wholly adequate to keep particular objects in the country.
They do, however, allow for a moratorium that can be extremely useful to have a public
discussion about the values of society.
Issues like: “what is to be preferred: to let an undoubted example of world heritage
go to a public collection abroad, where it can be seen and enjoyed by countless many; or
to keep this same piece at home but in a private house with severely restricted access?”
deserve an ongoing public debate.
The motives for protection and a long term view of the desired situation, therefore,
should be part and parcel of the periodical evaluation of moveable cultural heritage protection systems. Do we intend to keep everything in the country (which may not always
be possible)? Do we just want to save objects for the nation (what is “the nation”, in an
ever increasing globalising context)? Do we dream of everything of value being turned
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into national property (and what then)? Or are we first and foremost looking for weapons
in the fight against ongoing criminal behaviour (and what when crime has been successfully fought)? Or are we engaged in fostering national pride (in what?) or else enabling
society to learn and enjoy (and how do we ensure that)?
It is these more fundamental questions that should be, we feel, at the heart of society’s discussions about heritage protection. Accession to the EU makes them urgent. The
Dutch-Bulgarian ‘Matra’ project we ran between 2005 and 2008 raised many of them,
but lacked sufficient time, means and institutional position to reap the full harvest. We
hope to have stimulated the discussions with some new perspectives.
________________
1 This is the revised text of a contribution to a workshop, held in the framework of the ‘Matra’ Project
“Cultural Heritage EU-Bulgaria”, at the Ministry of Culture, Sofia, on December 12, 2005. I wish to
thank Ms Gwendolyn Crawford for her kind correction of my English.
2 Here we gladly borrow from an evaluation made by the EC in 2000 on the Regulation and Directive,
known as the “Di Fonzo Report”, finalised in 2004, but sadly lost in the catacombs of the internet.
3 I am not sure whether this “or” should not be read as another “and”.
4 See the joint declaration of Europe’s leading art museums directors in 2003: “Saving Art for the
nation: a valid approach to 21st-century collecting?”, in The Art Newspaper, 142, Dec. 2003., 2326.
5 European Commission, European Governance, A White Paper, COM (2001) 428 final.
6 Supervision arrangements may consist, depending both on the degree of trust in a certain area and
the joined assessment by all parties (including the public) of risks involved of: internal inspection,
external inspection, self-evaluation, visitation, certification, and accreditation.
7 This happened in 1998, when the then Dutch Secretary for Culture decided not to use his preemptive right to buy the Cézanne painting ‘Paysage près d’ Aix avec la tour César’ for the price of
7.5 mln US dollars established in court. After three years of procedural difficulties and lengthy price
negotiations, the private owner was legally free, for the period of a year, to sell the piece abroad.
After that, the procedure would have to start all over again.
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Civil society and Cultural heritage:
Chances and Challenges1
Riemer Knoop

Memory, Identity
and Material Culture
Objects we truly care about, one might
say, are mostly of a private nature. They
have to do with our personal identity and
history. An example is the small Indonesian statuette (Fig. 1) my own parents
took with them from that former Dutch
colony when they emigrated to the Netherlands in 1955. It has adorned our Amsterdam coffee table ever since and became an icon for a past irretrievably lost,
while at the same time it was, literally,
an eye-witness of our subsequent family
history. In a general sense, heritage objects may start off as purely private possessions, but they will often turn gradually and over a long time into semi-public
property. In, say 800 years, the Javanese
princess may well end up in a museum,
Fig. 1. Sandalwood statuette
of a Javanese court dancer. H.15 cm.
Mid-20th century.

as by then, a rare and valued object.
Such is indeed the case with most items
in museum collections. A rare border-line

case is constituted by the portrait of Jan Six, painted in 1642 by Rembrandt but still in
the private Six family home in Amsterdam along the Amstel (Fig. 2). It just never left the
family. It is a curious example of partly private, partly public heritage, since the paint203

ing is now a nationally protected cultural
good whose conservation conditions and
every movement are under close government scrutiny.
The ways in which memory may materialise are numerous. One keeps a memento, receives an inheritance, becomes
possessor of booty or spoils taken from far
away battlefields or colonies, or one just
keeps family photos and memorabilia as
conversation pieces on the coffee table.
Perhaps a group of people even build a
Fig. 2. Portrait of Jan Six, Rembrandt van
Rijn (1642). 112 x 102 cm. Six Collection,
Amsterdam. Reproduction by kind permission
of Six Art Promotion Amsterdam BV.

memorial to an ancestor, a sympathetic
mayor and a hero of the resistance.
Sometimes society is not even aware of
anything unusual but may suddenly dis-

cover a hidden treasure, a forgotten landscape, a neglected building that turns out to
be a time capsule. This happened to the Teylers Museum in the Dutch city of Haarlem

Fig. 3. Facade and interior of Teylers Museum (1783), Haarlem.
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(Fig. 3) It was founded in 1783 by a private association of learned industrialists, firm
believers in the Enlightenment as a laity adventure of discovery. Just prior to its total
obliteration in the 1980’s the museum was rediscovered, by individuals who understood
the unique authenticity and the value its basically unchanged interior furnishings represented for appreciating this late 18th century civilian movement. Teylers Museum is now
considered a unique and invaluable first-hand eyewitness of the Enlightenment in the
Low Countries, enjoying the status and all the benefits of a National Museum.2
The physical form of what we shall here call ‘carriers of heritage significance’ may
also vary widely. These will no doubt include works of art but they may also be constituted by humble objects which are representative of a long past daily life – keep in mind
David Lowenthal’s admonition that “The Past is a Foreign Country”3. They often greatly
enhance the cultural value of historic houses which, in turn, are increasingly understood
and interpreted in as much of their ‘ecological niche’ as possible, including gardens
and even entire cityscapes. In the end it is the ever changing but basically recognizable
historical environment that is at stake.
It may even be the case that unwelcome reminders of the past, or remembrances of
a still disturbed past, turn out to be unconscious markers or haphazard memorials with
a high heritage function.
This occurred with some extremely rare tombstones of members of the Dutch
Nazi party NSB, which by their very scarcity are now considered unique testimonials
of an almost vanished memory.4 They may also include unwanted reminders of a not
yet quite acknowledged past, such as the bronze soldier statue which forms the Soviet
World War II memorial in Estonia’s Tallinn that became fiercely contested when it was
relocated in early 2007. A first step that a traumatic period is beginning to be turned
into a lieu de mémoire, especially for educational purposes, is exemplified by the
‘Terror Háza’ in Budapest.5 This former Gestapo and subsequent Secret Service HQ was
only recently refurbished as a memorial centre, thus facilitating the process by which
history can be appropriated instead of being neglected, denied or even erased. This
case has not been without controversy and has raised questions such as: Was Hungary
truly only a victim? To what extent does the new museum reflect contemporary politics? and so on. One may wonder whether these examples truly constitute heritage
objects. The answer, we feel, is ‘yes’ if and when people care about the significance
of such places, or objects, in terms of their own identities – whether positive, negative
or neutral.
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Forms of Heritage Care
There are as many forms of ‘heritage management’, or perhaps more loosely named
‘heritage care’ from the many forms its subject, the heritage object, can take. The array
ranges from hard-core protection, restoration and preservation to gentle study, scientific
or not. From taking as a model for inspiration to using as an educational tool; from being an
empty facade in an otherwise
completely rebuilt urban ensemble or landscape to serving
as the most valued asset of international mass tourism. One
such example of loose inspiration is the typical Amsterdam
gable shapes that are taken
over as markers in modern city
development elsewhere in the
Fig. 4. Row of modern facades
in suburban Dutch city.

country (Fig. 4). Note that the
classical appearance of Dutch
canal houses is constituted,

more often than not, by 19 -century additions of either 17 -century gables removed from
th

th

elsewhere, or else just new gables made in a historicising retro-style. The approach that
best summarises all these forms and efforts, and at the same time implies a particular
mental position, is ‘to lovingly accompany transitions’ – implying an autonomous process of
change; true engagement, sincerity and respect; and co-operation with a number of other
agents as well. Some nostalgia may have played its part, too, one suspects.

Actors
One of the key issues is: who is to act? Whose responsibility should it be to look
after all those precious remnants of somehow significant histories? Usually, public and
private agents are rigidly separated, each obeying their own set of quite different rules
of engagement. In the field of heritage however, values are at stake that can neither
be expressed in only financial or economic terms, nor in strictly private or individual
ones. Here, uniquely, there is an interesting overlap, which it has been suggested to call
a ‘common’ area, in contrast with the public and private ones.6 The point is that the
values in this common area, only exist by doing it, by active engagement, as is obviously
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the case in matters of love, friendship, community and trust. When you don’t do it, it
is simply not there.
Another often neglected aspect of standard ways of thinking about heritage in
terms of public and private is that given a long enough time, these spheres somehow will
start overlapping. Something extremely old will, by its very rarity, loose any individual
significance, since its rarity only makes sense in a collective perspective. When memory
recedes into history, the individual appropriation gives way to public appreciation (or
not, but then the object looses all heritage significance).
A third point of attention is the mechanism of valuation, i.e. the attribution of significance. What is often being forgotten is that the reasons and the frame of mind of the
inheritors, the second generation of proprietors, differ from that of their forerunners, the
testators. What I receive from my parents are the carriers of a shared memory, since I shared
their lives. My children, their grandchildren, did not share my parents’, their grandparents’
lives. The meaning they, the third generation, confer on the inherited objects will therefore,
by necessity, be different from mine. This can go two ways. Third generation groups may
either drop their predecessors’ anxieties, or become ever more fervent advocates for it. I
would like to underline the need for an increased awareness of these mechanisms. The moral admonition, we feel, of this observation is that every generation has to consider again and
again its own position vis-à-vis the remains of the past, to time and again check its present
value systems against those of its testators. Are the reasons for having these objects in the
museum still valid? If so, why? If not, what has changed? and what is our answer instead?
A startling example of the absence of this continual re-assessment is given by the
National Gallery of Foreign Art in Sofia. Speedily collected in the ‘70s and ‘80s of the
last century as a ‘Museum of World Cultures’ by Lyudmila Zhivkova, daughter to the then
political leader of the country, it reflects a highly eclectic choice of collections then
available on the market, constituted by cores of European, Indian, African, Polynesian,
and Japanese pieces. Suppressing this essential biographical fact would make the museum hard to understand in the context of today’s Bulgarian society.

Heritage as conversation
The need for ongoing discussion could be summarised in the following way. The dynamics of heritage imply that it is a changing process, since society and its value systems
constantly evolve. Anyone concerned should therefore be in a continuous process of active
engagement, in which the changed sense of self, with regard to heritage objects is fre207

quently to be acknowledged, in order to be able to select and finally to appropriate (‘Yes,
this is ours and we shall take properly care of it as best as we can’). The most essential
condition is perhaps that this process is being carried out through conversation, in which
the values a group hold are constantly being discussed, and by discussion even are brought
into being. Also the ‘we’ is crucial: who are permitted to speak up, to take part in the
process, to have his of her voice heard?

A network of archaeological parks in Italy
Here are two examples. The care of seven archaeological, monumental and natural
parks in Val di Cornia, central Italy around the Gulf of Piombino, the coastal landscape of
ancient Etruria, have been organised by a public-private partnership involving five municipalities, the provincial administration, several chambers of commerce, two associations
of cultural experts, and no less than 33 small private enterprises.7 It took a very long
time to prepare and a nearly €20 mln investment, over half of which provided by the EU,
before the system could open in 1993. It is a resounding success. I give this example since
I happened to visit one of the parks by chance, in the summer of 2005 – and I was totally
charmed. The basic idea is overwhelmingly present: small scale, many volunteers, a high
regard for sustainability, and integration with all kinds of visitor-friendly visitor services.
Thus there is an excavation school, a visitor centre, a nice beach in the neighbourhood,
respect for the environment, a number of extremely well qualified, young experts serving
as tour guides and museum operators, and a infectious conviction that the park in question is truly theirs and, by extension, yours. This is remarkable, since Italy, which to many
Bulgarian cultural authorities serves as a model, has for a very long time not been overly
inviting to private involvement in heritage. The result was, as may well be known, that for
the same very long time not much of the heritage was exploited in a highly engaging way,
and, worse, became neglected to an often high degree. But even Italian authorities appear
to have come to understand that their administration is not only incapable of delivering
such services, but should also consider it undesirable to step in the role of what society
can best perform itself, locally, small scale and with a sense of true engagement.

The Dutch Monument Upkeep Service
The second example is taken from the Netherlands. Since 1973, an ever growing system of private initiative helps owners of monumental buildings, both public and
private ones, to take care of their property themselves. It is called Monumentenwacht,
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or Monuments Guard. The service consists of offering periodic inspections, advice, and
the practical execution of the upkeep, all based on a subscription fee. It is a voluntary
service, in the sense that no one is obliged to subscribe. Owners of scheduled monuments, however, are expected by law to keep their property in good state. The nice
thing about this Monumentenwacht service is that it acts as an insurance. Some owners
just don’t have the time, others not the knowledge, others again neither, to carry out
high quality restoration or conservation works. Another argument is that the long-term
costs of restoration can be greatly reduced by constant, high frequency, but small upkeep. To date 12,500, or almost a third, of all scheduled monuments in the country are
being regularly inspected by this private initiative Monumentenwacht. Several years
ago, two new branches evolved: one for archaeological monuments, which in many cases
require a similar level of care, and a branch specialised in works of art in public spaces
(KunstWacht).8 The latter may include attention to parts of buildings with, for example,
unique architectural features but which are part of constructions that are themselves
not scheduled monuments. Also here the trick is: small scale, no-obligation based, and
a belief in the joining of experts from many different disciplines.

Chances and Challenges: a Civil Society
In this light it should not come as a surprise that, as a brand-new EU member, Bulgaria may be seen as standing on the threshold of a number of exciting new possibilities.
Even though it may, at times, seem hard to attain, a Civil Society might well be the only
way, in the long run to reach a sustainable situation of heritage management. The two
examples given above illustrate this: groups of engaged citizens actively partake in the
care, use, and interpretation of what they consider heritage. And with civil society we
do not mean a part of society, but a kind of society, not confined to voluntary associations or the like. It is more “the public sphere where citizens argue with one-another
about the great questions of the day and negotiate a constantly evolving sense of the
‘common’ or ‘public’ interest”.9
The challenges are many. Just to name a few: it will be difficult to create general
conditions for civil engagement to grow and blossom, when a country’s citizenry expresses
itself as markedly unhappy and socially isolated.10 And it may be hard for civil society
initiatives not to give in to the temptation of competing with either the administration or
with private business, instead of respecting one-another’s domains. It seems preferable to
try neither to act as a political party nor as a state official, nor again as a for-profit institu209

tion. Such battles are easily lost on all three sides when citizens forget what is theirs and
theirs only: their private, disinterested engagement as a civil society, and their unique
role in advocacy. In some countries advocacy seems even the only recourse left to civil associations, forming an effective hindrance factor in an otherwise inaccessible power play
of corporate life and administration.11 It may not be easy to quickly find common grounds
with other players, but failing to do so will lead to no-one being willing to accept you as a
partner. The best allies may in fact be already there. The one Bulgarian sector already successful in strong civil advocacy are the many societies, associations and foundations that
have organised themselves for the sustainable future of the environment and nature.
The chances form the mirror images to the challenges. To me it seems Bulgaria
has a remarkable opportunity: its historical, artistic and natural legacy is enormous in
many senses, still largely intact and, what is more, relatively unknown to the rest of the
world. The setback the country may have undergone in several areas due to the political
situation in the decades following WW II, may be turned to its advantage. It is now possible to make use of many best practices that others have had to struggle with for decades
in order to find out what works and what not (and why). I am sure, furthermore, that
there are many ways in the EU to support many initiatives in this direction. Provided,
that is, that an integral – not a large scale! – approach is taken, inclusive of both nature
and culture, and with in mind both preservation and exploitation. The worst way of trying to keep something alive is by not using it.
________________
1 This is a slightly elaborated version of a contribution to the seminar “The National Trusts of Europe
and the successful formula for preservation of historic urban environment in Bulgaria”, part of
the BG-NL Cultural Celebration 2007 programme of the Netherlands Embassy in Sofia, which was
organised by the Bulgarian National Heritage Ferdinandeum Association in Sofia, May 4, 2007. A
Bulgarian version was published in: в. “Култура”, Брой 23 (2462), 13 юни 2007 г. I wish to thank Mrs
Christina Ivanova for her translation into Bulgarian language, and to Ms Gwendolyn Crawford for her
kind correction of my English.
2 Teylers Museum, Haarlem (Netherlands): www.teylersmuseum.nl.
3 See the classical study by David Loewenthal, The Past is a Foreign Country (1985). For a short
and updated introduction to heritage systematics: https://tspace.library.utoronto.ca/citd/holtorf/
2.9.html.
4 Contested WW II heritage (Dutch Council for Culture Advise, in English): www.cultuur.nl/files/pdf/
advies/mon-2003.5604.2_engels.pdf.
5 Terror Haza, Budapest (Hungary): www.terrorhaza.hu/index3.html.
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6 I respectfully borrow the notion of a “Common” area, as opposed to both the private and public
economic spheres, from professor Arjo Klamer’s keynote lecture to the 2004 Digital Heritage
Conference held during the Dutch EU presidency in The Hague: http://eu2004.digitaliseringerfgoed.
nl/sites/cultuurtechnologie/contents/i000264/digital%20cultural%20area.ppt.
7 Archaeological and natural parks Val di Cornia: www.parchivaldicornia.it
8 Monuments Guard: www.monumentenwacht.nl. Archaeological Monuments Guard: http://www.
archeomw.nl/. KunstWacht: www.KunstWacht.nl.
9 The quote is from Edwards, M. (2005) ‘Civil society’, The encyclopaedia of informal education,
www.infed.org/association/civil_society.htm, who discusses the sometimes confusion term. See also
related articles through the Demos think tank (www.demos.co.uk).
10 The special Eurobarometer 273 European Social Reality (2007) reported on a mass survey involving
nearly 27,000 interviews held in 2005-2006. Out of 75 major European cities, the two whose
inhabitants expressed themselves as least happy were Sophia and Burgas. Of all EU countries,
furthermore, the rate of citizen satisfaction was reported lowest in Bulgaria, where people feel the
least safe, report living in the worst environmental conditions and having the least job satisfaction
and the most demanding jobs. With an eye to Civil Society, it is noteworthy that Bulgarians have the
lowest active participation in voluntary work in Europe. Admittedly, the same survey pointed out
that Bulgarian expectations for the future are among the highest in the EU.
11 www.nationaltrust.org: “The [US] National Trust and its partners advocate for public policies that
benefit historic preservation by: (1) passing legislation and implementing policies that preserve the
historic and cultural fabric of our nation’s communities; (2) protecting historic and cultural resources
from inappropriate legislation, regulatory rulings, or court decisions that hinder preservation; (3)
preserving community input in the policy-making process; and (4) researching and documenting best
practices and model preservation policies.”
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Activities in The Netherlands regarding
the protection of cultural heritage1
Marja van Heese

Since 1951, the European Union has travelled a long road towards a stronger, more
democratic and more stable continent, where one shows respect for the constitutional
state and human rights and where the internal market can offer many economic advantages to all 450 million inhabitants. In the last ten years, prosperity in the EU has
increased, as has employment. The enlargement has not only had consequences for the
standard of living and for regional and social development, but also for the (protection
of) cultural heritage.
An enlarged internal market creates also a larger variety of cultural goods and of
cultural standards, as Ján Figel, since 2004 a member of the European Commission for
Education, Training, Culture and Youth, explained so well: culture is ‘a standard for human dignity; it not only involves paintings or buildings, culture is an instrument which
can be used to create harmony’.2
Culture has tangible and intangible aspects. Some see the arts, in its constituent
role of culture in general, “as part of a continuum and ecosystem of creativity and innovation […] [with an ability] to reach far beyond their intrinsic values and [to] touch on
matters and policy domains such as social cohesion, economic innovation, regeneration,
the creative and knowledge economy, inward investment strategies, tourism and quality
of life”.3 UNESCO promotes a comparable wide definition.4 Others may want to restrict
the arts to different sectors, like cultural goods, which in general can be defined as “a
movable object which has a historical, artistic, scientific or religious value and of whose
preservation is of importance for a group of people.”5
In the European Union, a great deal of effort has been invested in the preservation
of cultural goods. This is shown by the large range of projects carried out by renowned
European research institutes and by the continuous search for solutions in legal obstructions, such as the mobility of cultural collections.
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The protection of cultural heritage,
on a national and on a European level
Recently, the European Union area has increased to include another twelve countries in central Europe6 and with Cyprus and Malta, now numbering 27 member states.
And there is another perspective of accession with seven countries.7 Yet the growth in
cultural traffic between the member states also involves risks concerning the safety and
security of cultural goods. The volume of art theft and illegal trade in cultural goods
constitute real problems in Europe. Even though it has proved difficult to present exact figures, with many transactions being out of our sight, it is well known that many
archaeological sites are looted in Italy, Greece and Bulgaria and many works of art are
stolen from museums, private houses, archives and libraries in countries as Italy, France,
United Kingdom, Spain, Poland, Hungary and the Czech Republic.8 In the Netherlands
these problems exist as well. The view is that (organized) crime in the area of cultural
goods is increasing and will continue to do so. This is mainly due to globalization of
economical relationships, possibilities of money laundering and profitable art market,
growth of tourism, increase of secularization and loss of respect for holy places.
The most urgent problems in the new member states and in the European countries
that are not (yet) EU members are inadequate registration of cultural goods and the
lack of sufficient control at the EU’s external borders, despite the investments in and
improvements of safety and security at, in particular, the eastern land borders. There is
still a lot of work to do in the field of cooperation between controlling and supervising
agencies with regard to the import and export of cultural goods, the improvement of
security measures and proper registration of archives, libraries, ecclesiastical heritage
and archaeological sites, as well as central registration of stolen works of art and registration of (movable) protected cultural heritage.

The Dutch State Inspectorate for Cultural Heritage
In the Netherlands, the State Inspectorate for Cultural Heritage supervises the preservation and safeguarding of nationally protected cultural heritage. The State Inspectorate
for Cultural Heritage in The Hague is a department of the Ministry of Education, Culture
and Science. On a national level it supervises the preservation and safeguarding of national
cultural heritage: (1) collections of visual arts, natural history, ethnology and numismatics,
(2) archaeological findings from excavations, (3) state archives, and (4) architectural monuments. The Inspectorate ensures compliance with the law and promotes improvements to
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the management and care of cultural heritage and its proper handling. When necessary,
the Inspectorate takes action in the event of incidents and calamities. Regarding the European cultural legislation the Inspectorate is the competent authority. The Inspectorate
works closely together with Dutch Customs since the implementation of the EU-legislation in
1993.9 The Inspectorate is instrumental in the professional training of cultural contact persons at Dutch Customs aimed at increasing their awareness of the importance of the national
and international protection of cultural goods, cultural legislation and ways of determining
possible illegal export out of the EU. A Framework Agreement has come into force between
the Ministry of Finance and the Ministry of Education, Culture and Science, in which agreements in the field of policy and implementation have been set down. 10 11

Problems concerning import
In the past ten years the Netherlands has regularly faced illicit traffic of cultural goods. It can be said that in general most of the cultural goods are discovered at
Schiphol International Airport in Amsterdam and at the port of Rotterdam. Most objects
were discovered during regular customs control. The most significant cases of ‘illegal
import’ in the Netherlands were sculptures stolen from the temple Banty Chmar (Angkhor Wat temple complex, Cambodia), atlases stolen from libraries in Russia and Ukraine
and cultural goods robbed from Thailand and Cambodia. In addition, objects from Argentina, Moldova, Pakistan and Afghanistan have been seized. Every year, the Inspectorate
is faced with some 15 to 20 cases of illegal import of cultural goods, discovered by the
Customs during routine checks.
In a number of cases, confiscated cultural goods were returned to their rightful
owners. But it was not always possible in every case to prove the unlawful export from
the country of origin (although sometimes it was clear that the objects could not have
legally left the country without the permission of the authorities). Besides problems
with determining the provenance of the objects, it also became clear that neither the
Inspectorate nor the Customs had the legal instruments and competences to act adequately. With the approval of the Public Prosecutor it was in some cases possible to
return the seized cultural goods to the country of origin if theft or fencing could be
proved. This then happened on the basis of our national criminal law, not on the basis of
specific cultural law. In addition, also other problems were encountered when fighting
illicit traffic. These induced us to organize a Conference on this issue during the Dutch
Presidency of the European Union in 2004.
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The Rotterdam 2004 Conference on illegal trade
The Conference Illegal Trade: Fighting Illicit Traffic in Cultural Goods within the
European Union in Rotterdam (8 — 9 November 2004) was jointly organized by the Ministries of Finance, Justice and Education, Culture and Science. During the Conference, the
Research Report Illicit Traffic in Cultural Goods in the Netherlands was presented to the
participants (100 people from 29 European countries) and to a representative of the European Commission. The reason for the publication of the Research Report was the growing concern in the Netherlands (but also in other EU member states and in the European
Parliament) about the increase in worldwide illegal trade in cultural goods. This causes
irreparable damage, not only to western countries, but especially to economically less
developed countries all over the world. The report tried to give more insight into the
nature, volume and various forms of illegal trade into and from the Netherlands, serving
as a starting point for many discussions during the Conference. Colleagues from Police,
Customs and various cultural institutions were invited to discuss possible improvements
in cooperation between all relevant agencies and the effective employment of legal
instruments. The main conclusions and recommendations were:12
• the need for a central register of stolen cultural goods in every EU member
state, accessible to law enforcement officials in all member states;
• increasing the power of the Customs authorities of the member states to inspect
and investigate all cultural imports and to hold them for verification;
• the obligation of European and national institutions to devise a uniform way of
operating in terms of control efforts;
• better coordination at European level concerning the determination of
‘ownership’;
• the desirability of nationally conducted studies into the nature and scope of
illicit traffic in cultural goods in each of the member states;
• the need for coordinated combat of organized crime.

Developments after the conference
In the Netherlands, the conclusions and recommendations of the Conference have
led to new activities in this field, not only on a policy level but also on the executive
level (State Inspectorate, Customs) as well as regarding law enforcement (Police). An
interdepartmental steering committee was installed to work on solutions for improve215

ment. Members of the committee include senior officials from the Ministries of Justice,
Interior and Kingdom Relations, Finance and the Ministry of Education, Culture and Science. The goal of the committee is to contribute to the improvement of the cooperation
between all institutions involved in the fight against illegal trade in cultural goods. It
is the task of the committee to tune the various initiatives and implement the recommendations of the Conference.
In addition, the concrete and important question has been addressed of how to
gain a better idea of illegal flows of cultural goods into and out of the Netherlands. The
Ministry of Justice financed an investigation into the art trade as a continuation of the
results of the Research Report and as a follow up of the conclusions of the Conference.
The aim of the investigation (November 2006-July 2007) was:
(1) to examine the vulnerabilities of the art trade in the Netherlands for the infiltration of (organized) crime (especially financial-economic crime); and
(2) to make an analysis of the current legal aspects and of the enforcement practice.
An advisory commission of high-ranking officials from the fields of museums, Justice, Police, Customs and the art trade supported the research bureau. The investigation consisted of literature search, interviews with representatives from the art trade
and law enforcement. Also, auctions and art fairs were visited and for the assessment
records were used from the Tax and Customs Administration and the Chamber of Commerce. On November 20, 2007 the results of the investigation Fine Arts, Preventive
Screening Dutch Art and Antiques Trade were presented at a special meeting during the
fine art and antiques fair ‘pAn’ in Amsterdam to representatives from the art world,
museums, civil servants and judicial officers.13
The investigation showed that in the Netherlands the players in the art and antiques trade are buyers, sellers and intermediaries; traders appear in any of these capacities. Intermediaries are mostly auction houses and art fairs, while internet auctions
are gaining in popularity.14 The Dutch art and antiques trade could be characterized as
quite heterogeneous, with larger and smaller niches that each have their own economic
circuits. The larger auction houses, like Christie’s and Sotheby’s are branches of worldwide organisations and are international in scope. There is no general trade association;
the role of the umbrella organisations is relatively small.15 The number of organisations
in the Dutch art and antiques sector is between 4,000 and 6,500. Judging by data from
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the Tax and Customs Administration, the art trade has an annual turnover of between
€500m and €700m.
Concerning the screening, the investigation proved that high-value goods are by
definition susceptible to crime; consequently, art and antiques are vulnerable to theft,
handling and forgery; this vulnerability is partly caused by limited safety and security
measures. Prices are not set objectively; the assumption is that money laundering is particularly enabled, through manipulating the market value of items. Illegal trade mostly
concerns the trade of stolen goods or illegal exports; a high risk is the fact that it is often
difficult to determine whether an item has been stolen or illegally exported. Because
of its international traffic and high profile trade fairs, the Netherlands is considered to
offer a convenient structure for the transit of illegal art and antiques.16
Overall, it was concluded that the Dutch art and antiques trade does not seem
extremely vulnerable to infiltration by organized crime. The structure of the sector and
the necessary expertise make it difficult for criminals to easily make a profit. But the
chances of being caught seem relatively low since, due to different priorities of enforcing authorities, the necessary capacities and expertise are lacking. And these are important vulnerabilities for the enforcement agencies. Structural cooperation and exchange
of information, knowledge and experience, legal instruments, as well as comprehensive
research for risk analysis are therefore felt to be urgently necessary.
The insight demonstrated by the investigation into the vulnerabilities in legal and
enforcement aspects also has consequences for the long-range policy plan (2008-2011)
of the State Inspectorate on the supervision of the import and export of cultural goods.
This long-range policy plan formulates targets and lines of programming around four
points of interest:
(1) co-operation;
(2) education and exchange of information;
(3) enforcement; and
(4) awareness-raising.
The plan must be executed along the new targets of the Dutch administration, entailing a secure system of checks and balances, and increased efficiency and cooperation
between the different supervising institutions in affiliation with the own responsibility
of institutions, the art trade and private persons. With regard to the latter: it was a
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satisfying development that immediately after the presentation of the Screening Report
in November 2007, the insurance branch took up the responsibility to set up a website
to inform both their policyholders and the public about the necessity and the ways of
registration and documentation of works of art.17
For the State Inspectorate, the Customs and the National Policy Agency, as well as
the steering committee, the most important priorities and challenges for the coming
years in the Netherlands are:
• to set up a system of structural cooperation and exchange of information,
knowledge and experience between the enforcement agencies;
• research for risk analysis — risk analysis has been placed high on the agendas
since 2006. It is necessary to get a better idea of the volume, nature and flows
of cultural goods in order to better and more efficiently control;
• to signal trends and developments; more profound research is necessary to fill in the
gaps in knowledge as well as collecting data in a systematic way by monitoring;
• to set up a training programme for contact persons Cultural goods in Customs
and at Police agencies;
• to set up a communication strategy for awareness-raising of the values of cultural
heritage at all society levels;
• to reinstall a database for stolen artworks for proper verification of provenance;18
• to develop legal instruments in order to stop illegal import19.
Recommendations on a European level
In Europe, art theft and illegal trade in cultural goods are urgent problems. There
is a good market for these cultural objects in the (rich) western European countries. It
is therefore essential to combine efforts on a European level and to take measures in
order to stop the illegal trade. In The Netherlands, it is believed that solutions can be
found by effecting:
• co-operation, communication and the exchange of information; these are of
vital importance between Police, Customs, competent authorities and cultural
institutions;
• a uniform policy at the EU DG-level; several Directorates general are involved
in the fight against illicit traffic of cultural goods; this means that cooperation,
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exchange of information and coordination on this subject are urgently necessary;
• studies on the nature and scope of illicit traffic in cultural goods; risk analysis is
an essential tool in customs control of cultural goods; these analyses have to be
developed, used and continually updated;
• documentation on the provenance of objects; this is necessary for customs
control and for the issuing of export licences by the competent authorities;
• a central register for stolen cultural goods; such a central database for stolen
cultural goods should be accessible by all law enforcement officials;
• improvement of safety and security measures and of registration of the collections
in archives, libraries, ecclesiastical institutions and of archaeological sites, as
well as of registration of nationally protected cultural goods;
• enlargement of the competences of Customs and the Inspectorate or Ministry of
Culture with the authority to execute legal measures in order to act adequately.

Conclusion
Since 2004, The Netherlands has tried to combine efforts between policy makers
and supervisors at the executive level of different Ministries to find new ways to stop
illicit traffic of cultural goods. The recent and forthcoming activities and the results of
all these efforts will hopefully give us the means and possibilities in the near future to be
more effective in the fight against art theft, illegal art trade and illicit traffic of cultural
goods. Hopefully, these measures will be followed in other member states of the EU.
________________
1 Parts of this article were earlier published by M. van Heese in: ‘De Erfgoedinspectie en de bescherming
van het (Europese) cultureel erfgoed’, Erfgoedverhalen voor Charlotte van Rappard-Boon, Den Haag
2007, pp 157-162 and ‘Recent Developments in the Netherlands after the Conference Illegal Trade
Rotterdam 2004’, Papers presented at the CSSIM/ICOM-LIC Meeting, Cairo, 25 Febr — 1 March 2007,
Strategies for Saving our Cultural Heritage, Athens, 2007
2 Interview in NRC Handelsblad, April 23/24, 2005.
3 Hong Kong Arts Development Council, Hong Kong Arts & Cultural Indicators, International Intelligence
on Culture and Cultural Capital Ltd. and Partners, 2005, p. 15.
4 Culture as ‘the whole complex of distinctive spiritual, material, intellectual and emotional
features that characterize a society or social group. It includes not only the arts and letters,
but also modes of life, the fundamental rights of the human being, value systems, traditions
and beliefs’, UNESCO, Rethinking Development: World Decade for Cultural Development 1988-08
(1994), Paris, UNESCO, p. 6.
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5 P. Sjouke, Het behoud van cultuurgoederen, twee werelden, twee visies, Rotterdam 1999, p. 13
6 Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Slovenia, Slovakia and Czech Republic in 2004, Romania
and Bulgaria in 2007.
7 Turkey, Croatia, Macedonia, Bosnia-Hercegovina, Serbia, Montenegro and Albania.
8 One Hundred Missing Objects, Looting in Europe, ICOM, Maison de l’UNESCO, Paris 2000
9 Council Regulation (EEC) No. 3911/92 of 9 December 1992 on the export of cultural goods, Council
Directive 93/7/EEC of 15 March 1993 on the return of cultural objects unlawfully removed from the
territory of a Member State and Council Regulation (EC) No. 1210/2003 of 7 July 2003 concerning
certain specific restrictions and financial relations with Iraq and repealing Regulation (EC) No.
2465/96 (with restrictions on the trade in the cultural heritage of Iraq).
10 Framework Agreement concerning the cooperation between the Ministry of Education, Culture and
Science and the Ministry of Finance when supervising the import and export of cultural goods (2000,
2007).
11 Further information about the State Inspectorate for Cultural Heritage can be found in: M. van Heese:
“The Fight against Illicit Traffic in Cultural Goods: The Dutch Approach”, Art Antiquity and Law, Vol. XI,
Issue 1, pp. 85-91 (2006) and via the website of the State Inspectorate: www.erfgoedinspectie.nl.
12 Illegal Trade, Fighting Illicit Traffic in Cultural Goods within the European Union, The Hague, 22
February 2005. The recommendations were focused on: 1) Policy issues, 2) Legislation, 3) Databases,
4) Law enforcement and 5) Preventive measures.
13 B. Bieleman, R. van der Stoep, H. Naayer (Intraval), Schone Kunsten, Preventieve doorlichting kunsten antiekhandel, Groningen-Rotterdam, September 2007. In 2008 an English version of the report
will be available.
14 In 2007, UNESCO, ICOM and Interpol have on several occasions shown their growing concern with
regard to cultural objects being offered for sale over the internet. Following a recommendation
adopted at the third annual meeting of the INTERPOL Expert Group on Stolen Cultural Property
(7-8 March 2006), the organizations have therefore developed a list of Basic Actions to counter the
Increasing Illicit Sale of Cultural Objects through the Internet.
15 Some examples of umbrella organisations are: Society of Dutch Antiques Dealers (1968, www.vnag.
nl), Fine Art & Antique Dealers Association of the Netherlands (1911, www.fineartdealers.info),
Registered Valuers/Appraisers, Registered Brokers and the Registered Auctioneers (1951, www.
federatie-tmv.nl), Dutch Antiquarian Booksellers’ Association (1935, www.nvva.nl).
16 Based on Schone Kunsten, op cit, ‘Summary’, pp V-VIII.
17 After the example of the Office Central de lutte contre le traffic des Biens Culturels (OCBC), Paris.
18 The database studies started in 2006; orientation visits have been paid to the colleagues in France
and in Italy. In 2008 the database must be operative in the Netherlands.
19 In 2007 the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (The
Hague, 14 May 1954) came into force; the implementation process of the Convention on the Means
of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property
(Paris, 14 November 1970) is in progress.
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Ethical commitments and seizure risks1
Marja van Heese

History shows how museums can adapt to external political and social-economic
circumstances and to their internal dynamics. Museums must satisfactorily anticipate
changes in society. This article presents some ethical issues around the handling of a
collection, the mobility of collections and problems which might arise where there is
unclear provenance of works of art.

Ethical aspects in museums in the Netherlands
There is no museum law in the Netherlands. In the absence of a law, the museums
themselves and their employees are expected to comply with the International Council
of Museums (ICOM) Code of Ethics for Museums.2 The standards which the Code of Ethics comprises are intended to enable museums to monitor and improve their quality
and functioning and to comply with their obligations regarding public accountability.
In the Netherlands, the Ethical Code Committee is responsible for the supervision on
the maintenance and for proposals for changes. The vast majority of the professionally
run museums is a member of the Museums Association [Museum Vereniging — NMV],
the branch organisation of Dutch museums. The Association lobbies for the interests
of the museum sector, collectively promotes museum attendance and stimulates the
development of knowledge and skills for museum professionals. Besides the Museums
Association several organisations are related to the museum field; regarding the handling of collections, the Netherlands Institute for Cultural Heritage [Instituut Collectie
Nederland, ICN] and the recently founded Netherlands Heritage [Erfgoed Nederland]
are worth mentioning.3
Though the Netherlands is a small country, it has a vital museum landscape. The
last century saw an explosive growth of museums and a sweeping specialisation: a
museum for every community and a museum for every subject.4 In 2005, there were
775 museums in the Netherlands; as 395 museums do not have a permanent staff, the
number of professionally run museums is 380.5 The Dutch Museum Register Foundation
[Stichting Het Nederlands Museumregister] included 382 museums as of December
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2007, with 26 provisional registrations. The registered ones receive certification if
they comply with a number of basic requirements, based on the ICOM-definitions. The
registration system was introduced in 1997 and now plays an important role in various
respects. The intention is to clarify, monitor and improve the quality of Dutch museums and thus to ensure responsible management of the country’s cultural heritage.
The system is modelled on the Registration Scheme used by the Museums and Galleries
Commission in the UK. The logo used both in the Netherlands and the UK has now been
legally registered throughout Europe.
Although the definition of a museum by ICOM is generally accepted in The Netherlands, other definitions are also used. 6 For example, the Dutch branch organisation of
the privatised national museums has introduced the following mission statement: “A museum is part of society’s collective memory. A museum acquires, documents, preserves
and communicates objects and other evidence of human culture and environment. It
develops and promotes knowledge and offers experiences appealing to all our senses. It
is open to the public and contributes to the development of society. The purpose of the
museum is knowledge for the citizens.” The Dutch framework of museums policy is also
broader than the international definition of a museum, which just outlines the different
tasks of a museum. From the Dutch governmental point of view, an important function
of a museum is that it gives meaning to art and cultural heritage and that it visualizes
the history of the development and the cohesion of a society.7
The Minister of Culture is responsible for the creation of prerequisites for the
maintenance, management, development, social and geographical distribution or other dissemination of cultural expressions. Advice on the policy is sought from The Netherlands’ Council for Culture [Raad voor Cultuur], the independent statutory advisory
body to government and parliament on issues of cultural policy. The State Inspectorate
for Cultural Heritage is charged with supervising Dutch cultural heritage at a national
level. The sector Collections within that Inspectorate concentrates on movable cultural objects, mainly the state-owned collections in the (privatised) national museums,
while it also supervises items protected under the National Cultural Heritage Act. The
Inspectorate looks particularly at the quality of the registration of the collections and
the conditions of storage and presentation: climatic conditions, procedures, etc. A
major area of interest regards the way in which risk management (safety and security)
is handled by the museums.
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Collection Mobility
In Europe, there are some 30,000 museums, of which only 300 regularly organize
international exhibitions, involving the mutual exchange between Dutch and foreign
museums of loan objects or parts of collections. This fits in with national and European
objectives in this field i.e. of highlighting a country’s rich cultural heritage beyond its
borders. 8 The aim is to enable the public both at home and abroad to become aware
of the history and material products of other cultures and societies and thus be able to
place objects in their historical context and view narratives from different perspectives.
Collaboration between museums is therefore something that should only be encouraged.
It is inspiring, we feel, to gain new experiences, become acquainted with other methods
of working and cultural differences, to set up networks, and to increase the scale at
which museums work. It should be noted that museums do not merely loan items for exhibitions. Cultural items may be taken abroad temporarily for restoration, for scientific
study (something that is standard with natural history collections), for demonstrations,
or for projects in the context of development cooperation. ‘Mobility’ of a cultural item,
in the sense of the potential to move and the wish to have museums to do so, is therefore something that The Netherlands views as vital.
‘Mobility of collections’ was therefore placed high on the agenda during the Dutch
Presidency of the EU in 2004, after which the Lending to Europe report was launched.9
One of the main recommendations of the report is that museum professionals should
act in accordance with the ICOM Code of Ethics. Museums are responsible for investigating all the items or collections that they own or that are entrusted to them, and for
checking the pedigree of intended acquisitions or gifts. Doing so is at the same time an
important step in combating illicit trafficking in cultural goods.10 Information regarding
provenance must also be available to third parties because institutions accepting items
on loan must be in a position to be aware of any risks that may be involved. This requires
proper (provenance) registration of all items. Advances in the field of digitisation create
a large number of opportunities. The topic of collection mobility was also discussed and
enhanced during the EU Presidencies of the UK, Finland and Germany. During Finland’s
Presidency in 2006, the EU Action Plan for the EU Promotion of Museum Collections’ Mobility became operational. The Action Plan aims to facilitate access to Europe’s cultural
heritage, make it available for all citizens and find new ways to improve cooperation and
best practice for lending between museums.
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A helpful instrument became available from the Network of European Museum Organisations (NEMO).11 In 2007, it released the NEMO Standard Loan Agreement, a document applicable to all kinds of museums which encourages them to increase lending
and borrowing of works of arts throughout Europe. The Loan Agreement (with general
information about the lender and the borrower) is accompanied by Loan Conditions
(with reference to aspects as general conditions, costs, packing and transportation,
couriers, but also security and safety, termination immunity from seizure, governing law
and jurisdiction). With an online tool-kit, the document is available for every museum
in Europe; besides the standard English version, there are translations of the document
in all European languages.

Mobility and provenance
The enlargement of the European Union and the booming of art markets in such
countries as China has not only increased the volume of artwork exchanges but also lead
to problems resulting from differences in legislation and in supervision of compliance with
the (EU) cultural regulations. Museums are often unaware of the legal risks associated with
loaning items, the complex differences in legislation between countries, and the possibility of items being seized in a foreign country if a claim to title is asserted there.

Dutch museums as borrowers: immunity declarations
Collection mobility requires a precise and, sometimes, time-consuming loan administration and loan contracts. The Dutch government assists museums by issuing declarations of immunity on request to foreign institutions that may require such a declaration
for any reason before loaning an item. This serves the international collection mobility,
as foreign museums are more willing to lend their works of art if a declaration is issued.
It also has a positive influence on the level of the insurance premium; museums therefore attach great importance to immunity declarations. On a yearly basis, an average
of fourteen immunity declarations are being issued by the Dutch Ministry of Foreign Affairs to foreign museums that have been asked to loan works of art to Dutch museums
for exhibition purposes. Such a declaration states that the Dutch authorities will do
everything possible – within their legal limits – to ensure that the works concerned can
be taken back to the institution or person of origin without any problems arising. But
the declarations cannot be considered as ‘hard law’. Where publicly owned cultural
property is concerned, the declaration refers to the rules set out in the 2004 UN Conven224

tion on Jurisdictional Immunities of States and their Property. In the case of measures
of constraint, publicly owned cultural property consequently enjoys greater protection
than privately owned items. In some cases, more than one immunity declaration is issued for a single exhibition – for example, in 2005 six declarations were in fact issued
for one single exhibition – but the number of actual items concerned is naturally much
greater. We are dealing here primarily with paintings and to a lesser extent with works
of art on paper (i.e. drawings and prints). Up to now, there have been no problems in
the Netherlands in this regard.12

Dutch museums as lenders: some examples
Museums may refuse to loan important items not only for substantive reasons or
because of preservation considerations (fragility, for example), but simply because they
do not wish to expose themselves to the risk of a claim being asserted and consequently
of items being seized. When items become the subject of a claim while they are abroad
and are then seized, it is often unclear where and how they will be stored, with all the
attendant risk of damage due to unsuitable storage conditions. It may also be years before the museum receives back the item or items concerned. It is not inconceivable that
this will impede further loans involving the museum concerned and that in such cases
there will be a rise in the insurance premiums that need to be paid.
Approximately 60 or 70 Dutch museums loan items for exhibitions abroad. Interest
from foreign institutions primarily concerns Dutch fine art works (paintings, sculptures,
drawings, and prints) from the 17th and 18th centuries, as well as contemporary fashion,
photography, and Dutch design.
Currently, items are excluded from being loaned to institutions abroad if the
objects have a known wartime history or if title to the work or works concerned is
disputed in some other respect, as is the case with the Malevich collection held by
the Stedelijk Museum in Amsterdam. 13,14 A number of these works have deliberately
not been made available for loan to foreign museums because of existing or potential
claims with the risk of seizure if they are taken abroad. In fact, these restrictions
mean that the works concerned are being ‘held prisoner’, in the sense that they are
unavailable for a long period to the international public in the context of exhibitions.
To an extent, this problem can be overcome by providing declarations of immunity, although such declarations do not in fact provide any absolute guarantee against seizure
(for example in the United States).
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Taking over exhibitions organised in other countries that include exhibits of uncertain provenance may also cause problems for both the museum where the exhibition
originates and the museum which takes it over. This may damage the good name of
the museums concerned. That was for example the case with the National Museum of
Antiquities [Rijksmuseum van Oudheden] in Leiden when it exhibited a collection from
the Japanese MIHO Museum in 1999. The exhibition caused a great deal of commotion
because of the supposedly questionable provenance of the items displayed. When preparing the exhibition, the National Museum of Antiquities had no indication of this (and
probably also paid too little attention to the issue of provenance), believing that it was
acting entirely in good faith.

Provenance in collections: experiences in the ethnological field
Purchasing cultural objects can create problems for a museum if the provenance
of the items concerned is unclear and if the museum has not exercised due diligence
in checking that provenance. We all know about the active claims by Italy and Greece
to well known museums in the US. Less familiar however, are the potential claims,
throughout the world, by ‘first peoples’ such as Maori, Native Americans, Jívaro (Ecuador), and Australian Aboriginals to various cultural items, often dating from the colonial
past. One example is the return of human remains by the National Museum of Ethnology
[Rijksmuseum voor Volkenkunde] in Leiden to the Te Papa museum in Wellington (New
Zealand) on 8 November 2005.15 The remains concerned were a ‘toi moko’, the tattooed
and mummified head of a Maori. Such heads were frequently sold to European collectors
during the 19th century.16 In response to a request from the Te Papa Museum for return
of the toi moko, the Ethics Committee of the Netherlands Ethnographic Collection Foundation [Stichting Volkenkundige Collectie Nederland, SVCN] jointly with the directors of
the National Museum of Ethnology considered the question of how human remains of historical interest should be dealt with. 17 The acknowledged rights of direct descendants to
the human remains of their ancestors played a major role in reaching a decision. As the
State Secretary for Culture and Media said when the toi moko was returned: “The changing relationship between museums and source communities forces us to give thought to
new legislation, the setting up of museum ethics committees and the development of international policy guidelines.”18 The procedure and considerations regarding the return
of the toi moko provide an example for other categories of museums.
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Final remarks
It is important for museums to understand that (a) problems associated with the
provenance of items may inhibit loans between museums and (b) ethical issues may arise
when building up a collection.
Not all museums are equally aware of these risks, as some lack the relevant legal
knowledge to implement and to coordinate the procedures regarding immunity declarations with their counterparts and the various responsible authorities.
But museums can also be expected to take relevant steps themselves. One major
preventive measure involves investigating the provenance of all items in the collection.
If a museum discovers that an item which became part of its collection more than 20
years ago, for example, was acquired improperly by today’s standards, then the museum should correct matters of its own accord. In-depth investigation may lead to the
museum gaining a different understanding of the ownership of the item. This may also
happen in the light of social changes and events. Discussions regarding the ownership
of items may become complicated, and it may be worthwhile to look for different approaches, for example to seek collaboration with the countries of origin. It is therefore
an obvious step for ethnological museums to collaborate to a greater extent with the
communities where items originated (or may have originated). The code of conduct
regarding how human remains should be dealt with by such museums ought to be standardised internationally; it would thus become a model for other categories of museums.
Trust and reciprocity are important considerations: museums not only borrow items but
also loan them.
_______________
1 This article is based on the lecture Anti-seizure and museum and ethical commitments, held during
the Conference “Anti-seizure and legal immunity” in Budapest (5-6 October 2006).
2 The last revision of the Code was adopted during the 21st General Assembly on 8 October 2004 in
Seoul. In 2006 a Dutch translation became available. For further information: http://icom.museum/
ethics.html
3 The research institute ICN provides service and information to the entire museum world, www.icn.nl;
Erfgoed Nederland stimulates the position and innovation of cultural heritage in the society and functions
as a platform to exchange knowledge and experiences, www.erfgoednederland.nl.
4 Museums vary greatly as regards their size, legal status (national, provincial, municipal, foundations
and associations or private) and the type of collection (of which there are five categories: art,
history, science, industry and technology, ethnology and mixed). Zoological gardens, exhibition
spaces, planetariums, science centres, and nature reserves are not included in museum statistics.
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5 According to data of Statistics Netherlands [Centraal Bureau voor de Statistiek], 2005
6 ICOM Statutes, art. 2, para. 1. The ICOM definition, which dates from 1974, is currently under review.
7 Kunst van Leven, Hoofdlijnen Cultuurbeleid, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Den
Haag Juni 2007.
8 During the Dutch presidency of the EU in the second half of 2004, the Cultural Heritage Department
of the Ministry hosted a conference on “Mobility of collections”. Such mobility – the exchange of
cultural and historical objects from museum collections in the EU – is intended to enable audiences
everywhere in Europe to enjoy a common European cultural heritage.
9 Lending to Europe, Recommendations on collection mobility for European museums, a report
produced by an independent group of experts set up in April 2005 pursuant to Resolution 13839/04
of the Council of the European Union. For further information: www.collectionsonthemove.org and
www.ne-mo.org.
10 Besides ICOM, several institutions, both governmental and non-governmental, have launched
a Code of Ethics or Guidelines in order to combat illicit trade: the International Code of Ethics
for Dealers in Cultural Property (UNESCO; this Code is close to the model rule on the Acquisitions
Policies of Museums found in the Code of Ethics of ICOM, www.unesco.org), Combating Illicit Trade:
Due Diligence Guidelines for Museums, Libraries and Archives on Collecting and Borrowing Cultural
Material (Department for Culture, Media and Sport, www.culture.gov.uk), CoPat Due Diligence Code
for Dealers (Council for the Prevention of Art Theft, www.culturalpropertyadvice.gov.uk).
11 NEMO provides information to museums on relevant EU initiatives and other important issues; it
lobbies European institutions, particularly the EU, on all issues relevant to museums; it promotes
the role and importance of museums to European policy makers and encourages the exchange of
information between museums and museum organisations throughout Europe. www.ne-mo.org.
12 Based on information provided by the Ministry of Foreign Affairs. I am grateful for this information
to Nout van Woudenberg (International Law Division) and Jennifer Eringaard (International Cultural
Policy Division).
13 The Advisory Committee on Restitution Applications for Items of Cultural Value and the Second World
War [Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog] was set up in
late 2001 by the Ministry of Education, Culture and Science. It provides independent advice to the
Minister of Culture regarding individual applications for restitution. This concerns claims to items of
which the owner forcedly lost possession due to circumstances directly related to the Nazi regime.
Further information is available at www.restitutiecommissie.nl or via www.herkomstgezocht.nl for
examining the provenance of works of art in the national collections.
14 Nout van Woudenberg, Declarations of Immunity from Seizure of Foreign Artworks and the Legal
Position of sovereign Art Lenders before US Courts: The Malewicz Case, The Netherlands in Court,
Essays in Honour of Johan G. Lammers, Leiden 2006, pp. 223-245; L. Heyting, De verdwaalde
collectie. De schilder Kazimir Malevitsj en de strijd om zijn erfenis, Amsterdam/Rotterdam 2006
15 I am grateful for information to the director of the National Museum of Ethnology, Steven
Engelsman.
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16 S. Vrinte, Exchanging Values, De repatriëring van een Maori hoofd uit het Rijksmuseum voor
Volkenkunde in Leiden, Amsterdam, April 2006; address during a debate on the return of museum
items held at the Nieuwe Kerk in Amsterdam on 6 April 2006.
17 Seven ethnological museum in The Netherlands set up an Ethics Committee in 2004 (www.svcn.nl).
It jointly records their collections: the museums are obliged to deliver a list of their acquisitions
and sales annually. The committee has no sanction measures, with the exception of expulsion. The
committee advises the museums also on issues regarding human remains, the possibly illegal origin
of items or collections, and potential restitution or repatriation.
18 State Secretary for Culture and Media in an address on the occasion of the ceremonial return of the
toi moko, November 2005.
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Together taking care of religious heritage:
the Dutch Foundation for
Ecclesiastical Art AND Artefacts
Mart van der Sterre

The Foundation SKKN
As a result of the intense wave of (church) renovations promoted by the Second
Vatican Council during the late 1960s, numerous movable ecclesiastical objects began
to be considered old- fashioned. Many such objects were therefore increasingly taken
out of Roman Catholic churches all over the country. But since no inventories had been
made of them previously, there was no clear idea of the amount and quality of the accumulated property of all the churches and monasteries in the country. Hence the need
arose, given the ever growing exodus of church property, for a registering body.
In response to this need, the Foundation for Ecclesiastical Art & Artefacts (‘Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland’ or SKKN) was founded in 1977, as a private cooperative venture between several church denominations and the Ministry of Culture. In
addition to the Roman Catholic Church, several Protestant denominations, such as the
Dutch Reformed and Lutheran churches, participated. This is a globally unique situation
that lasts to this day. With the proliferation of other religions, now also non-Christian
bodies have begun to come under the umbrella of the foundation.
The core business of the foundation is to register all movable objects of cultural or
ritual significance, on behalf of church governing bodies, with an eye to valuation of intrinsic worth and to facilitating inter-church exchange. The result of the foundation’s effort is a complete register of all church possessions (‘ecclesiastical heritage’), validated
and brought into mutual connection, and recorded nowadays in the form of an electronic
database,. Thus, when one church or parish wishes to offer(?) or to acquire, say, a work
of art, a rug or a ritual cup, the SKKN inventory can be used as an exchange platform.
At the same time, the inventory serves as a register of lost (or stolen) art, a function of
increasing value given the substantial rise in church burglaries in recent decades.
After 31 years of ceaseless activity, SKKN’s archives now include registries from
4,500 individual churches and monasteries, with a total of 175,000 inventoried objects,
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almost all of which are accompanied by photographs, and around half of which are also
in digital form. These archives are accessible to the public – though for security reasons,
their origins and location are obscured. The number of objects qualifying for heritage
inventory of a high level differs markedly from one type of church to another:
Type of institution

Average number of inventoried objects

Roman Catholic parishes

113

Roman Catholic convents/monasteries

394

Protestant parishes

67

Old Catholic parishes

166

As to the relation between the work already carried out and what still has to be
done, the figures quoted above are considered to represent, by way of an educated
guess, about half the volume of all ecclesiastical objects to be inventoried. The foundation’s horizon therefore covers another 30 years.
The foundation’s budget, totalling annually c. €0.5m, is based on a matching principle (half government, half churches). The churches and monasteries pay for the inventory work in situ while the Ministry of Culture funds the scientific work and the editing
and upkeep of the inventory itself. After all the work is done, the churches and monasteries receive a full colour inventory. It is in the interest of the national administration
to have both the parish churches and their (national) umbrella organisations become
aware of the cultural significance of their possessions, and to help them exercise their
tasks in dealing with heritage objects at as high a level as possible. Hence the government’s participation.

Policy
Every four years the Ministry of Culture requires a policy plan, based on a quantitative evaluation of previous years. This policy plan has to take into consideration,
besides the foundation’s own priorities, those issues which the government desires
to emphasize, like educational programmes, public visibility and so on. As a result,
and after due advice by the Council for Culture, a contract will be drawn up between
government and the foundation in terms of efforts and results. For instance, SKKN has
now agreed with the Ministry of Culture to disclose 7,500 objects annually for the next
four years term.
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Sometimes central government identifies special issues, with accompanying additional funding. One case was the increased attention for digitization of photographs
and data on paper. For SKKN it is important to digitize the data as that form much easier
to work with, and enables us to cross reference the registers that started in the predigital era. Almost all heritage institutions in the country are currently digitising their
data. This automation revolution is, however, quite a costly affair in terms of effort,
money and time. Fortunately government will continue to support this money-consuming project also in the next four years.

Legal consequences
In 1984, the government regulated the national protection of cultural goods in a
Law of Cultural Property (Wbc). This specifically includes ecclesiastical collections as
possible subjects of national protection, provided they have been properly registered.
This protection was enhanced by the EU Directive 93/7 on the return of unlawfully
removed cultural goods within the Union. Return procedures under European rules are
only possible if and when documented proof is available that identifiable objects were
in legal possession by the claimant. The SKKN’s registries therefore also work as proof of
legal possession in inter-EU administrative actions.

Function
The foundation operates a small central bureau, based in Utrecht, employing a dozen experts in art history and digitisation. In addition to the registering activities, they
cover four main areas of activities: advice, training, research and public information.
Churches and monasteries can be advised on collection management, conservation, and risk control. Specialist training courses can be organised for those responsible
for the daily care of the objects in church institutes. The registration data are open to
scientific research both by the academic community and ourselves. Finally, we inform
the general public via the publicly accessible sections of our website www.skkn.nl about
non-accessible objects that are kept under lock and key in the churches and monasteries. Also here, all the origin and location of objects shown are obscured for security
reasons. And of course we work together with the Dutch police or Interpol in cases of
theft. The encrypted part of the website will in due time be opened for the owners and
for scientists, the latter having to apply in advance.
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Working method
The specialized art historians of our foundation work in situ using laptop databases
and digital cameras. The result of the fieldwork – descriptions and pictures – is edited
and studied in the office, where also
the scientific work is done in order
to complete the object descriptions.
Finally all data is downloaded onto a
final database. Experience shows that
the scientific work done on the rough
material in the office requires about
twice the time of the fieldwork.

Context
As a non-affiliated institution,

Fig. 1. SKKN senior expert Wim Meulenkamp,
Dutch Protestant church, Medemblik (NL).

our foundation gives the owner advice
(definition, valuation, interpretation) as objective as possible about the most important
objects, termed ‘key collection’, of the church or monastery under consideration, but
always in the context of the church denomination or of its religious order. We also verify
an object’s significance in the context of the so-called ‘Religious Collection Netherland’,
i.e. the entirety of all known religious and ecclesiastical objects in the country, whether
they be in churches or religious art museums.

Users
We differentiate between several target groups for the use of the SKKN data. In
addition to the owners of individual churches and monasteries, we also work with church
organisations, government, scholars, the general public, police, Interpol, and insurance
companies.

Cooperation
In order to maintain as high a standard as possible, SKKN has connections with all
main Dutch cultural heritage institutions, specialized museums and universities. Internationally, we are associated to ICOM, the Pontifical Commission for the Cultural Heritage of the Church (Rome), and with the Flemish Centre for Religious Art and Culture
(Louvain).
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Inventory architecture
The SKKN inventory focuses on two dimensions of ecclesiastical possessions: buildings and objects. Only the main building data are processed in the database, consisting
of construction date, architect, and annexes. The main focus is on the movable objects,
which are entered using the following system.
Furniture:

Altar/liturgical table
Pulpit/lectern
Other types of furniture

Sculpture:

Memorial tablets
Funeral monuments
Special sculpture

Reliefs
Statues of saints
Crucifixes

Paintings:

Wall and vault paintings
Stained glass, leaded windows, glassin-concrete
Painted tiles and tile murals
Paintings

Depictions of saints
Portraits of parish priests
Old church interiors and exteriors

Prints and drawings

Objects for worship:

Chalices, patens, ciboriums, ampulla, monstrances, censers, asperges
buckets, reliquaries, altar bells, liturgical plates, sanctuary lamps etc
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Books:

Bibles, missals, evangelaries, graduals
Song books
Memorial books
Archival material: charters, documents, &c.

Text boards:

Special text boards
Announcement boards
Memorial boards

Illumination:

Candlesticks
Chandeliers

Gift collectors:

Collection bags
Collection plates

Textiles:

Laudans and falls
Vestments: chasubles, dalmatics,
copes
Tapestries
Banners

Musical instruments:

Organ
Harmonium
Piano
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International responses to the Challenge
of Unlawfully removed Cultural objects
Norman Palmer

This paper begins by outlining the legal status of unlawfully removed cultural objects under general principles of private international law. In particular, it examines the
prospects of a successful private law claim to such objects, where the claim is pursued
(a) by the state of origin of the cultural object, or some entity within the state of origin,
and (b) independently of and without recourse to any collective international regulation, whether by Community or other treaty obligation, operative between the two
jurisdictions.
Having examined the basic position under private international law, and having in
particular noted its deficiencies as a vehicle for the protection or recovery of portable
national heritage, the paper proceeds to examine the effect of Community and other
collective international reform in the specific field of cultural objects.

1. Private international law: the lex situs principle
1.1 The governing principle
Where two or more parties lay claim to an item of personal property that has
been unlawfully removed from one country, and then bought and sold in another country, the governing principle dictating the identity of the party to whom the object
must be awarded is normally the ‘lex situs ’ rule. The principle was succinctly stated
by Lord Nicholls of Birkenhead in Kuwait Airways Corporation v. Iraq Airways Corporation (2002):
“Under English conflict of laws principles the transfer of title to tangible movable
property normally depends on the lex situs: the law of the country where the movable
was situated at the time of the transfer. Likewise, governmental acts affecting proprietary rights will be recognised by an English court as valid if they would be recognised
as valid by the law of the country where the property was situated when the law takes
effect.”
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1.2 Pernicious effects of the rule
on claims to recover stolen cultural objects
The disadvantages of the basic lex situs rule to original owners of cultural material can be observed in numerous modern cases. A strict application of the rule means
that the original ownership of an unlawfully removed cultural object, first vested in a
person or corporation in, or the state of, Country A, can be displaced or eclipsed by a
transaction occurring while the object is situated in Country B, where the law of Country
B attributes that effect to the transaction in question. The original owner in Country A
thereupon loses any right to the chattel. As regards cultural objects originally belonging
to English owners, and stolen from them in England, the rule has led to seriously adverse
legal consequences in both Winkworth v. Christie, Manson and Woods Ltd and the Rector
of Stowlangtoft case.
In Winkworth vs. Christie, Manson and Woods Ltd, a claim before the English court
to recover cultural objects stolen from the home of Mr Winkworth in England, taken to
Italy, purchased in Italy and later sent back to England for auction, failed in 1980 on the
ground that the claimant could not prove that he had the immediate right to possession
by the time the objects returned to England. The English court dismissed Winkworth’s
claim because the court was obliged, under normal principles of private international
law, to apply Italian law (the lex situs at the time of the subsequent sale) in favour of a
good faith purchaser.
Similar reasoning resulted in the rejection by a Dutch court of a claim by the Rector
of Stowlangtoft, Suffolk, in 1987. Here the objects in question had been taken unlawfully from England to the Netherlands and sold there. The Dutch court applied the Dutch
lex situs to uphold the title of the Dutch buyer and to reject the Rector’s claim to the
return of church treasures stolen from his church in England.

1.3 Independence and universality
The lex situs rule applies notwithstanding the application to the underlying contract of the Rome Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations (1980),
enacted in England by the Contracts (Applicable Law) Act 1990,1 or the United Nations
(Vienna) Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980.2 Being part
of the private international law of most countries, the lex situs rule affects objects stolen from England and transacted in countries outside England, as well as objects stolen
from a country outside England (eg Bulgaria) and then dealt with commercially either
237

in England or in some other country outside the country of origin. In the UK it applies to
cultural objects, just as it applies to chattels in general.

1.4 Dual or sequential application
Where application of the lex situs is required to determine title to a previously
undiscovered portable antiquity looted from its country of origin, a modern claim for
the restitution of that object is likely (if it runs its full course) to involve two distinct
applications of the lex situs rule:
• Primary: the effect of the law of the situs allegedly conferring original title on a
State or foreign landowner/finder;
• Secondary: the effect of the law of the situs that is being alleged to confer a
substitutional title on a later acquirer and to usurp the former title.
Primary applications, founded on an original vesting of title in the claimant state on
whose territory the object was discovered and excavated, can be seen in the Treasure
Act 1996 (England and Wales); in laws in Egypt, Iraq and Italy; and in Iran. Secondary applications, founded on an alleged change in title after unlawful removal from an original
country of location, are likely to involve a sale and purchase in a country whose law
confers title on a buyer in good faith.

1.5 Exceptions to the lex situs rule
While English law generally gives primacy to the lex situs in determining the validity of the transfer of ownership of a chattel situated abroad, an exception arises where
to apply the lex situs would be contrary to English public policy. Moreover, no effect
will be given to an overseas lex situs that favours a buyer who is not in good faith, or
whose application would condone a serious violation of human rights or of international
law. The lex situs rule is also displaced where goods were in transit at the time of the
disputed transaction or the place of location as casual or unknown.

1.6 Lex situs as a source of possessory title
The comprehensive nature of the lex situs principle is such that property-affecting transactions or events other than outright commercial purchases or state assertions/assumptions of ownership will normally be recognised as affecting title beyond
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the jurisdiction where they occur, if they are thus effective under the law of the situs.
Examples might be the legal effect of an abandonment of title by a former owner and
an assumption of title by a new owner, or the legal effect of a finding and taking into
possession of a lost object; or the legal effect of a national statute conferring on the
state of origin rights of possession over a cultural object that fall short of outright
ownership.

2. The Unidroit and UNESCO conventions
2.1 Stolen Objects
2.1.1 Unidroit 1995
The Unidroit Convention3 deals separately with stolen objects and illegally-exported objects (though a particular object may fall into both categories). Whatever the
category, Unidroit applies only to claims of an ‘international character’ (Art 1). Stolen
cultural objects are dealt with in Chapter II, the main provisions of which are:
• The possessor of a stolen cultural object shall return it: Art 3(1)
• ‘Stolen’ includes objects unlawfully excavated, or lawfully excavated and
unlawfully retained: Art 3(2)
• There is a general limitation period of 3 years from the date on which the
claimant knew the location of the object and the identity of its possessor, and a
general cut-off period of 50 years from the date of the theft: Art 3(3) (but note
the provision for special limitation periods in Arts 3(4)-3(8)).
• Compensation is payable under Art 4 where the possessor neither knew nor ought
reasonably to have known that the object was stolen, and can show that it
exercised due diligence when acquiring the object: Art 4(1), and see the followup provisions in Arts 4(2), (3), and (5). In assessing due diligence, numerous
factors are to be taken into account, including whether the possessor checked
any reasonably accessible register of stolen cultural objects: Art 4(4).
• These provisions apply only to objects stolen after the Convention enters into
force in the country from which it was stolen. The object must also be located
in a contracting state after the Convention enters into force for that state: Art
10(1).
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There are a few further points to note:
• Art 3(1) does not stipulate the party to whom the object is to be returned:
presumably in England the proper returnee is the party having the immediate
right of possession?
• The right of recovery as to stolen cultural objects is a private right given to
individual victims and does not require state intervention for its exercise.
• Claimants could always ignore the Convention and sue for conversion; further,
the Convention expressly allows for states to make rules more favourable to the
restitution of stolen cultural objects: Art 9(1).
• Art 9(2) expressly provides for alternative dispute resolution (ADR).
The provisions on stolen objects could in theory affect collectors or traders who
operate in countries that have not subscribed to the Convention. The fact that the
UK, for example, has not implemented this Convention does not necessarily mean
that lending museums in England and Wales are unaffected by it.4 An object loaned
to an overseas country from England is still vulnerable if it enters the field of control
established between two other subscribing countries. That might occur, for example,
where an object has been unlawfully excavated within a country that subscribes to the
Unidroit Convention (the first Unidroit country), then acquired by an English museum,
and then later loaned by the English museum to a second country that subscribes to
the Unidroit Convention (the second Unidroit country). (It is assumed for this purpose
that the original unlawful removal occurred after the Unidroit Convention had entered into force in the two countries: Unidroit Convention Article 10.) In those events,
a claim made by the first ‘Unidroit’ country in the courts of the second ‘Unidroit’
country might well lead to the return of the object to the first country and the loss
of the object to the English museum, regardless of the English museum’s honesty or
diligence. It is uncertain how far the compensation provisions in Article 4 of the Convention would materially assist the English museum. These are hazards for which the
parties to the loan should ideally provide in advance. The Convention has had a low
take-up rate and there are still fewer than 30 subscribing states,5 many of them not
major art trading countries.
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2.1.2 Unesco 1970
General
The Unesco Convention of 19706 obliges under Art 7(b)(i) subscriber states to prohibit the import of certain types of stolen cultural property. The cultural property covered
is that which has been stolen from a museum or a religious or secular public monument
or similar institution — provided that it is documented as appertaining to the inventory
of that institution.
Art 7(b)(i) is backed up by Art 7(b)(ii), which imposes on states a recovery obligation. A subscriber state must, if so requested by the state party of origin, take appropriate steps to recover and return any stolen cultural property covered by At 7(b)(ii)
imported after the Convention has entered into force for both of the states concerned.
But the duty imposed by Art 7(b)(ii) is qualified in two ways: the requesting state
must pay ‘just compensation’ to an innocent purchaser or to a person who has valid title
to the cultural property in question; and the requesting state must pay the expenses of
return (but no customs duties are payable).
Particular points
Contrary to first impressions, Art 7(b)(i) does not strictly require states to impose
import controls at the point of entry. According to UK government legal advice, given
before accession to Unesco, (a) it suffices if UK law ‘suitably deters’ the acquisition of
stolen cultural property by museums, and (b) UK law already does so (for example, by
its adherence to the rule nemo dat quod non habet and its adoption of the principle of
strict liability in conversion).
The theft provisions are very narrow in scope and much is not covered, for example
undocumented archaeological material looted from sites, and (semble) fabric portions
amputated from monuments. Claimants may still prefer in many cases a simple common
law claim for conversion.
The Convention imposes duties on a state-to-state basis and confers no independent individual private rights of recovery for stolen objects (cf the Unidroit Convention).
Unesco does, however, permit reservations, and this was one of the factors inclining the
Illicit Trade Advisory Panel (ITAP) in favour of membership for the UK, but UK membership is conditioned by three reservations, viz (a) that Unesco shall not apply within the EU
(where EC Directive 93/7 prevails), (b) that the categories of objects covered are those
prescribed in the EC Directive 93/7, and (c) that the former limitation periods continue
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to apply. The UK furthermore decided that it did not need any specific new legislation
to implement Unesco, though it did in fact enact a new criminal offence via the Dealing
in Cultural Objects (Offences) Act 2003. Australia has passed much wider legislation in
the form of the Protection of Movable Cultural Heritage Act 1986. UK accession has been
highly influential in bringing in other trading nations. While the USA subscribed much
earlier, it did so only to Arts 7 and 9, and on a piecemeal, bilateral basis.
Unesco imposes protective duties over cultural property on member states, as well
as restitutionary rights: see, eg, Art 5.
Where an object is loaned from a museum in England or Wales to an overseas country where the UNESCO Convention is in force, the vulnerability of that object to third
party claims within the country of temporary location will depend in large part on the
measures that country has taken to implement the Convention. Different countries have
enacted the Convention by different means. Swiss law, for example, now allows a thirtyyear limitation period for the recovery of unlawfully removed cultural objects,7 whereas
the United Kingdom’s accession to the Convention was subject to the reservation that
existing domestic limitation periods governing claims for the possession of chattels
should continue to apply to cultural objects. In part, this diversity can be attributed to
pre-existing differences among the legal systems of the ratifying and acceding States,
which meant that reform began from different points in different jurisdictions. Lending
and borrowing museums would be well advised to distribute in advance the responsibility for ascertaining the state of law in the borrowing country and to prescribe in advance
the consequences of third party intervention, whether by individuals or States.

2.2 Unlawfully exported objects
2.2.1 Unidroit 1995
General
The return of illegally exported cultural objects is dealt with in Chapter III. There,
Art 5(1) entitles a contracting state to request the courts or other competent authorities in other contracting states to order the return of a cultural object illegally exported
from the territory of the requesting state. Wrongful retention following lawful export
for purposes of exhibition etc counts as illegal export for this purpose: Art 5(2). Art 5(3)
states that the addressed state shall order the return of the requested object, but only if
the requesting state either proves that the removal of the object significantly impaired
one or more of the following:
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• the physical preservation of the object or its context,
• the integrity of a complex object,
• the preservation of scientific/historical etc information,
• its use by a living culture;
or establishes that the object is of significant cultural importance for the requesting
state.
Particular features
There is a general 3/50-year limitation period under Art 5(5), as there is for stolen
cultural objects under Chapter II. As in Chapter II, the three-year period is triggered
only by [actual] knowledge of the location of the object and the identity of its possessor. Compensation is payable under Art 6(1), and factors to be taken into account in
determining whether the possessor knew or ought reasonably to have known at the time
of the acquisition that the object had been illegally exported are identified in Art 6(2).
Follow-up provisions are contained in Arts 6(3), (5). The requesting state must supply
certain necessary information to trigger the duty to return: Art 5(4). It must also generally bear the costs: Art 6(4). The duty to return under Chapter III, and indeed the provisions of Chapter III generally, are displaced in two sets of circumstances:
• By Art 7(1)(a) where at the time of the request for return the export of the
object from the requesting state is no longer illegal;
• By Art 7(1)(b) where the object was exported during the lifetime of the person
who created it, or within 50 years of the death of that person: except that even
in this event Chapter III will apply where the object was made by a member or
members of a tribal or indigenous community for traditional or ritual use by that
community, and the object will be returned to that community: Art 7(2).
The operation of Chapter III is limited to those illegally-exported cultural objects
that fulfil one or more of the five criteria set out in Art 5(3). The last of these criteria
was added at the last moment of the Rome conference and, according to at least one
commentator, widens the field of recovery so far as to make Unidroit unacceptable to
many potential subscriber-states.
Chapter III is also limited to those cultural objects that were illegally exported
after the Convention had entered into force for both the requesting and the requested
state: Art 10(2).
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2.2.2 Unesco 1970
Major points
The UNESCO Convention deals with illegal export under Art 7(a). The main points are:
• Contracting states commit themselves to taking the necessary measures to
prevent museums and similar institutions within their territories from acquiring
cultural property originating in another state party, where that property has
been illegally exported.
• This commitment extends only so far as it is consistent with state legislation,
and applies only to objects removed after the entry into force of the Convention
in both states concerned.
• It includes a subsidiary duty to (wherever possible) notify a state party of origin
of an offer of such cultural property illegally removed from that state after the
Convention has entered into force in both states.
Secondary points
The embargo applies only to the acquisition of illegally-exported cultural property
by museums etc.
• In the UK, government legal advice is that the UK already sufficiently complies
with this obligation through its official system of registering or accrediting – and
thus supervising – museums, which are obliged to subscribe to the Museums
Association Ethical Guidelines (2002).
• Breach of the Guidelines may lead to sanctions, which could include loss of
accreditation and withdrawal of public funding.
Art 7(a) contains no compensation provision and indeed no express duty to return:
it is limited to a duty to prevent acquisition.
• Nevertheless it is felt that the domestic law regime in nemo dat countries,8
coupled with strict liability for the tort of conversion and other legal elements,
itself contributes to the necessary deterrence of museums from acquiring
illegally-exported cultural property.
• It appears to have been the UK position that it did not, for those reasons, need
to adopt any further measures to satisfy Chapter Art 7(a).
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Art 7 is reinforced by Art 9 (the emergency provision), which enables a State Party
whose ‘cultural patrimony’ is in jeopardy from pillage of archaeological or ethnological
materials, to call for assistance from other States Parties who ‘may be affected’.9 In
response to a call for assistance, the States Parties who may be affected are required to
‘participate in a concerted international effort’.10 Article 9 also requires relevant States
Parties to take ‘provisional measures’ to prevent irremediable injury to the cultural
heritage of the requesting state. The fact that such provisional measures are to be taken
‘pending agreement’ (i.e., agreement on the necessary concrete measures referred to
above) suggests that a State Party need take them only where assistance has been requested by the State Party whose cultural patrimony is in jeopardy and the ‘concerted
international effort’ has been, or is at least on the point of being, initiated. Nor does
Article 9 specifically require a State to impose a ban on imports or exports. The obligation is to take ‘provisional measures to the extent feasible to prevent irremediable injury’. States Parties therefore have some margin of discretion as to how they implement
this Article. Since the aim of the measures must be to prevent the ‘irremediable injury’
referred to in the Article, the measures themselves do not necessarily have to take the
form of an import or export ban. The obligation of States Parties is further qualified by
the term ‘to the extent feasible’. A State Party would not be obliged to take action in
cases where it had no legal authority under its internal law to do so, or where to do so
would be contrary to its international obligations, e.g. under the WTO, the EU or the
European Convention on Human Rights.
The USA, as already noted, has acceded only to Arts 7 and 9. Unesco is further
strengthened by the special provision in Art 11 concerning removals from occupied countries by occupying powers (which might not otherwise count as illegal export). Unesco
also contains a plethora of further, highly general – almost rhetorical – provisions.

3. Europe
3.1 Council Directive 93/7/EEC11
The Directive of 15th March 1993 on the return of cultural objects unlawfully removed from the territory of a Member State, and the 1994 Regulations that implement
it in the United Kingdom, oblige a member State to which a request is made by another
member State for the return of an unlawfully-removed cultural object to comply with
the request, provided that the object satisfies the prescribed criteria12 and the request245

ing State follows the prescribed procedures. Regulation 6(1) grants to every member
State a right of action to recover defined cultural objects which have been unlawfully
removed from its territory, provided that the removal has not become lawful from the
national territory of the member State at the time the proceedings are initiated. The
obligation to return is confined to objects unlawfully removed from the territory of a
member State on or after 1st January 1993.
The obligation to return a cultural object arises only when a request for return is
made by one member State (the requesting State) to another. The Directive and Regulations give no direct rights of recovery to individuals, or indeed to institutions such as
museums, within member States.
These provisions are relevant to museum loans because the right of action conferred by Regulation 6(1) is a right against the possessor or the holder of the object. A
museum that currently holds an object on loan within one member State is therefore
(subject to conditions) vulnerable to requests from another member State for the return
of the object, and can be divested of the object in favour of the requesting State before
the period of the loan has expired. Conversely, a museum that loans to a member State
an object that has been unlawfully removed from another member State is vulnerable
to a request by the latter member State, which could result in the return of the object
to the requesting State and its effective loss to the lending museum. This result would
apply regardless of whether the lending museum itself is situated in a member State.
If the requesting State is successful, but the possessor exercised due care and attention in acquiring the object, the requesting State may be obliged to compensate the
possessor. While this may afford some comfort to borrowing museums that are dispossessed of objects on loan, such compensation may be difficult to assess, and may be
small in scale, where the possessor did not purport to acquire the object by purchase
or some other outright disposition, but merely to borrow it for a limited period or purpose. Assessment might depend, for example, on the length of the loan period, on the
potential power of an exhibited object to generate revenue and the proportion of general exhibition revenue attributable to that object, and on whether the borrower had
an enforceable right of possession for that period or was in essence a mere bailee at
will. A borrowing museum in this position might be better served by enforcing against
its lender those title guarantees or other rights of indemnity that are contained in the
loan agreement itself, assuming that it had the foresight to incorporate them when
negotiating the loan. The lender and putative owner of an object successfully claimed
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under the Regulations might also, if he could show that he exercised due care and attention when acquiring it, qualify for compensation. The lender would need, of course,
to convince the court that he was a ‘possessor’ within the proper construction of the
phrase notwithstanding the location of physical custody or dominion in the borrower. But
an equation between the lender and possessor may not be hard to sustain, having regard
to the civilian flavour of the Directive, and to its use of the phrase ‘possessor or holder’
– an expression which implies that possession may signify a relationship with the object
distinct from physical dominion or control. In a claim by the lender and purported owner,
the compensation awarded is more likely to reflect (broadly) the value of the object, or
the price paid for it, minus perhaps the value of the borrower’s interest.13
Compensation
Regard should be paid to the different compensatory regimes for those obliged to
return unlawfully removed cultural objects:
— EC Council Directive 93/7
Article 9: ‘Where return of the object is ordered, the competent court in the requested State shall award the possessor such compensation as it deems fair according to
the circumstances of the case, provided that it is satisfied that the possessor exercised
due care and attention in acquiring the object.’
— Cf Unesco Convention 1970
Article 7(b)(ii): The States Parties to the Convention undertake to return certain
cultural property ‘provided, however, that the requesting State shall pay just compensation to an innocent purchaser or to a person who has valid title to that property.’
— Cf Unidroit Convention 1995
Article 4(1): ‘The possessor of a stolen cultural object required to return it shall be
entitled, at the time of its restitution, to payment of fair and reasonable compensation
provided that the possessor neither knew nor ought reasonably to have known that the object was stolen and can prove that it exercised due diligence when acquiring the object.’
Article 4(4): ‘In determining whether the possessor exercised due diligence, regard shall
be paid to all the circumstances of the acquisition, including the character of the parties, the price paid, whether the possessor consulted any reasonably accessible regis247

ter of stolen cultural objects, and any other relevant information and documentation
which it could reasonably have obtained, and whether the possessor consulted accessible agencies or took any other step that a reasonable person would have taken in the
circumstances.’

3.2 Council regulation (EEC) No 3911/92
Council Regulation No 3911/92 on the export of cultural goods (the Regulation),
obliges member States from which cultural objects are to be exported to undertake
checks to identify those objects that have come from another member State of the EU,
in order to ensure that the removal of the object from the originating State was lawful. Unless that is so, the member State in which the object is currently located cannot
authorize its export from the EU; such authorization can be given only by the other
member State from which the object was unlawfully removed.
Article 2 of the Regulation provides that ‘The export licence shall be issued at the
request of the person concerned:
• by a competent authority of the Member State in whose territory the cultural
object was lawfully and definitively located on 1 January 1993,
• or, thereafter, by a competent authority of the Member State in whose territory
it is located following either lawful and definitive dispatch from another Member
State, or importation from a third country, or reimportation from a third country
after lawful dispatch from a Member State to that country’ (emphasis added).
A difficulty has arisen from the fact that the second indent includes the words ‘lawful and definitive’ only in relation to cultural objects that have been moved from one
member State to another. It is the inclusion of these words that creates an obligation on
the competent authority of the member State of location to investigate the provenance
of an object. If, therefore, it is found that the object has not been dispatched lawfully
and definitively from another member State, then the competent authority in whose
territory the item is currently situated, has no power to issue an export licence.
But these words do not appear in relation to cases where the object has been imported from a third, i.e. non-EU country (eg, China). It would accordingly appear that
Article 2 of the Regulation actually prevents member States from undertaking similar
checks for objects of non-EU origin. In the case of items that have been moved from a
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third country, the omission of the words ‘lawful and definitive’ means that the provision simply requires the competent authority to satisfy itself that the object is in its
territory. If this is the case then the competent authority must issue the licence. The
only derogation from this obligation is that contained in the third paragraph of Article
2 namely ‘where the cultural goods in question are covered by legislation protecting
national treasures of artistic, historical or archaeological value in the member State
concerned’.
It seems likely that this apparent difference in treatment, between items from
other member States and items from third countries, was intended merely to ensure
that member States were not obliged to carry out the same checks in relation to objects
from third countries as they are in relation to objects from other member States. In
fact, however, the wording of Article 2 seems to produce the further unintended consequence, that a member State is actually precluded from controlling the illicit trade in
cultural objects originating in third countries.
The UK has proposed an amendment to the Regulation, designed to enable the UK
and other member states if they chose, as a matter of policy, to undertake checks on
objects which have been imported into the European Union from a third country and
which are the subject of an application for an export licence under the Regulation. This
follows the recommendations of the Illicit Trade Advisory Panel that have persuaded the
UK Government to:
• become a party to the 1970 UNESCO Convention on the means of prohibiting and
preventing the import, export and transfer of ownership of cultural property; and
• create a new criminal offence of dishonestly dealing in a cultural object that is
tainted, knowing or believing that the object is tainted.
The UK regards it as critical to its overall policy aim, of tackling the illicit trade
in cultural items, that the UK authorities should be able to make enquiries about the
history/provenance of any object which is the subject of an application for an export
licence under the Regulation and also to be able to respond effectively when tainted
objects are identified, and it is concerned that failure to amend Council Regulation
3911/92 may lead to potential embarrassment for the Community as a whole if a legal
challenge is brought based on the current wording of Article 2. As it stands, the Regulation might lead to an unintentional, but nonetheless perverse result, in that member
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states will have no power to curtail the movement of goods that are known by the UK or
other export authorities to be tainted. The UK’s position is that an amendment to Article 2 is necessary to enable member States that choose to do so to carry out checks on
items that have come from third countries and, where necessary, refuse to issue export
licences in respect of those items if they are being illicitly traded. It has proposed the
following amendment.
Suggested Amendment to Council Regulation 3911/92
To amend the penultimate paragraph of Article 2.2 to read: ‘The export licence
may be refused, for the purpose of this Regulation, where the cultural goods in question
are covered in the member State concerned by legislation or administrative procedures
that are for the protection of
• the national treasures of that Member State; or
• cultural goods from third countries.’
_______________
1 Giuliano-Lagarde, Report on the Convention on the law applicable to contractual obligations
(Official Journal of the European Communities, 1980 C282, p.1).
2 See Art 4(b) of the Convention, by which: ‘This Convention governs only the formation of the contract
of sale and the rights and obligations of the seller and the buyer arising from such a contract. In
particular, except as otherwise expressly provided in this Convention, it is not concerned with:
(a) the validity of the contract or of any of its provisions or of any usage; (b) the effect which the
contract may have on the property in the goods sold.’
3 Unidroit Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects (Rome, 24 June 1995).
4 Report of the Ministerial Advisory Panel on Illicit Trade, December 2000, p 22, paragraph 45.
5 There are 29 to date (21st January 2008).
6 Unesco Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer
of Cultural Property – 1970.
7 Federal Act on the International Transfer of Cultural Property (Cultural Property Transfer Act (CPTA))
dated 20th June 2003, s 9(4).
8 Nemo dat quod non habet (‘no one [can] give what one does not have’): a legal rule stating that the
purchase of a possession from someone who has no ownership right to it also denies the purchaser
any ownership title. This rule usually stays valid even if the purchaser does not know that the seller
has no right to claim ownership of the object of the transaction (bona fide).
9 Article 9 does not provide criteria by which to identify the States that may be ‘affected’ by the
situation that it contemplates. It is, however, reasonable to assume that the category includes states
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in which there exists a market for the materials in question. See P. O’Keefe Commentary on the
UNESCO 1970 Convention on Illicit Trade (Second edition, Institute of Art and Law, 2007) 69-73.
10 It is not clear precisely what is meant by a ‘concerted international effort’ and who would take on
the task of organizing such effort. It is understood, however, that the UK would expect this task to be
undertaken by Unesco as the UN agency with primary responsibility for these matters. The Convention
does not, however, debar individual states, or organizations such as the European Union, from
assuming this task. The ‘concerted international effort’ referred to in Article 9 has as its purpose ‘to
determine and to carry out the necessary concrete measures, including the control of imports and
exports and international commerce in the specific materials concerned’. Since the EU has general
competence for international trade matters (although as seen below individual Member States retain
national competence to impose restrictions on the import or export of national treasures possessing
artistic, historic or archaeological value), the UK would look to the EU Commission to co-ordinate
within the EU the concrete measures referred to in Article 9 and to propose the legislation to give
effect to them. By this means a uniform application of the measures will be achieved within the EU
and distortion of competition will be avoided.
11 Enacted into UK law by the Return of Cultural Objects Regulations 1994 SI No 501 of 1994, (as
amended) (14 Halsbury’s Statutory Instruments (2001 Issue) OPEN SPACES) ( ‘The 1994 Regulations’)
12 As to the definition of and criteria of ‘cultural object’ see Article 1 and the Annex to the 1993
Directive.
13 But cf The Winkfield [1902] P 42; O’Sullivan vs. Williams [1992] 3 All ER 385, CA; and see Torts
(Interference with Goods) Act 1977 s 8.
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Приложение 1.
ИЗТОЧНИЦИ: ПОЛЕЗНИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ

С настоящия списък бихме искали да помогнем на читателя да се ориентира
в наистина многобройните източници на информация в интернет за културните
ценности в ЕС. За удобство той ще бъде публикуван и на уебстраницата на
българското Министерство на културата: http://www.mc.government.bg/ и на новата
страница www.culturalheritagebg.net, която се създава в момента с подкрепата на
този проект. Всички подбрани уебстраници са актуални към датата на отпечатване
на тази книга.

Европейски съюз
Несъмнено най-важният източник е страницата от портала на Европейската
комисия, посветена на Регламент 3911 и Директива 93/7. Въпреки че тези
инструменти са свързани изцяло с културните ценности, подходът на европейската
администрация е икономически. Това означава, че политиката, прилагането и
контролът са от областта на инструментите, предвидени основно за единичния
пазар, които като такива попадат в Дирекция Предприятия и Индустрия на ЕК.
Заглавната страница на ЕК по темата1 предлага сбит преглед с хипервръзки
към шестте най-важни документа, макар и на на всички езици от ЕС. Преди
всичко те обхващат пълния текст на Регламента2 и на Директивата,3 заедно с два
последователни прегледа на действието им, направени години след въвеждането
им и представени на вниманието и на Съвета на министрите и на Европейския
парламент.4 В допълнение, страницата съдържа линк към изследване, посветено
на възможностите за проследяване на културни ценности на територията на цяла
Европа5, и към полезен набор от правила за прилагането на инструментите.6 Как
всички тези инструменти могат да се сведат до вид, разбираем за широката
публика, е илюстрирано от уебстраниците на Съвета на музеите, библиотеките
и архивите на Великобритания и на Холандския инспекторат за културно
наследство, и двете съдържащи улесняващи посетителите разяснения и
практически указания.7

252

Европейски културни политики
Анализи на културните политики в страните-членки на ЕС могат да бъдат
открити на множество уебстраници. Засега най-добре подреденият, струва
ни се, е от Съвета на Европа в съвместна инициатива с ЕС.8 Те предлагат богат
материал от проницателни и доста подробни доклади от различни държави. Самите
държави, от друга страна, могат да публикуват собствени прегледи на политиките
за международната публика, какъвто е случаят с Кралство Нидерландия.9 Друг
подход, отговарящ навярно на малко по-различни нагласи, е приет от Регионалната
обсерватория по финансиране на културата в Централна и Източна Европа, позната
като Обсерватория Будапеща. Тя критикува, но не без известно чувство за хумор,
различни развития и събития в това поле.10

България
Състоянието на културното наследство на България беше тема на задълбочено
проучване на Съвета на Европа много преди присъединяването на страната към ЕС11.
Направените тогава наблюдения, обаче, не са изгубили своята актуалност, например това
за музеите от Н. К. Либгот.12 По-общо, трудностите при промените на законодателство
в областта на културата, пред които се изправят страните от Източна Европа, са
анализирани в много достъпно написано проучване, поръчано от Съвета и осъществено
от Д. Мучика.13 В бъдеще, надяваме се, читателите ще се поинтересуват от новите
публикации, дискусии и обмяна на добри практики в областта на културното наследство
на уебстраницата, която се създава в момента с подкрепата на този проект.14

Кражби и нелегален трафик
Борбата срещу постоянния и на моменти видимо бързоразвиващ се нелегален
трафик на културни ценности е документирана на две уебстраници. Едната съдържа
доклада на ЕС, представен 2004 г. по време на Холандското председателство15,
другата се състои от вече само виртуалните останки от Изследователския център
в Кеймбридж за проучване на контрабандни антики, закрит през септември
2007 г.16 Сходна информация се предоставя и от редица други институции, като
Международния съвет на музеите ICOM.17
Важен

инструмент

в

противодействието

на

незаконната

търговия

е

коректната и изчерпателна регистрация и документация на публичните и частните
колекции. Развити бяха разнообразни системи, които покриват изискванията на
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музеите, църквите и други организации. Един от най-простите и леснодостъпни
инструменти, представляващ не повече от списък, е “Идентификационният списък
на предметите”, разработен за нуждите на всеки, който притежава една или повече
културни ценности.18 Идентификационният списък е преведен на редица езици.
Сред ползвателите му са Тръстът “Джон-Пол Гети”, (инициирал създаването му),
Международният съвет на музеите, ЮНЕСКО, Регистърът на изгубеното изкуство,
Интерпол и много други организации.
Допълнителни източници
Накрая, от помощ могат да бъдат три допълнителни източника: едно много
съдържателно изследване на езиковите пречки по отношение на самите понятия за
културно наследство и културни ценности19 и пълният текст на английски на наскоро
променения гръцки Закон 3028/2002 за опазване на античното и на културното
наследство като цяло.20 Подобен, всеобхватен инструмент е и новият (от 2004
г.) италиански Закон за културните ценности и околната среда, наличен само на
италиански език.21 Традициите в законодателствата на тези две средиземноморски
държави са често цитирани като модел от българските културни експерти.

1 http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/inst_sp/dir937_en.htm
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992R3911:EN:NOT
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0007:EN:NOT
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2000/com2000_0325en01.pdf
5 http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/inst_sp/docs/dir937/web_rapport_
final_def_en.pdf
6 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/cultural_goods_
en.pdf
7 http://www.culture.gov.uk/NR/rdonlyres/4179847D-5309-47A7-BEE160B39C2447EC/0/GuidanceforExporters.pdf and http://www.erfgoedinspectie.
nl/_media/publications/Uitvoer_boekje_ENG.pdf
8 http://www.culturalpolicies.net and www.european-heritage.net
9 http://www.minocw.nl/documenten/boekman_cult3.pdf
10 www.budobs.org
11 http://www.culturalpolicies.net/web/bulgaria.php?aid=92 and
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http://www.european-heritage.net/sdx/herein/national_heritage/voir.
xsp?id=intro_BG_en
12 http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/Completed/MOSAIC/DGIV_CULT_
MOSAIC(2000)21_EN.pdf
13 http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/Resources/Publications/culture_en.asp
14 www.culturalheritagebg.net
15 http://www.minocw.nl/documenten/brief2k-2005-doc-33496a.pdf
16 http://www.mcdonald.cam.ac.uk/IARC/home.htm
17 See for instance http://icom.museum/redlist/index.html
18 http://icom.museum/objectid/
19 http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/634HW6/$File/irrc_854_Frigo.
pdf
20 http://www.law-archaeology.gr/content/download.php?list.3, http://www.lawarchaeology.gr/content/request.php?2 and http://portal.unesco.org/culture/fr/
files/25587/11113354823nomos4en2.pdf/nomos4en2.pdf.
21 http://www.arti.beniculturali.it/normativa/leggi/Codice2004.pdf. Fully analysed
in M. Cammelli, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Bologna 2007.
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Appendix 1.
RESOURCES: SOME USUFUL INTERNET SITES

With the following account, we should like to assist the reader in finding his way
among the indeed very many resources on the subject of cultural goods in the EU currently available on the Internet. For convenience, these pages will also be made available trough the Bulgarian Ministry’s of Culture website: http://www.mc.government.bg/
and the new website www.culturalheritagebg.net which is under development with the
support of this project. All web links reported were checked at the time of printing.

European Union
The most important resource is doubtless the page of the European Commission’s
website dealing with Regulation 3911 and Directive 93/7. Although these instruments
are plainly concerned with cultural goods, the European administration’s approach is
from an economic side. This means that policy, execution and control are in the domain
of the instruments typically intended for the single market, which as such fall under the
EU’s Enterprise and Industry Directorate.
The main EC’s webpage on the subject1 offers a succinct overview with hyperlinks
to the six most relevant documents, though not always in all the EU language versions.
First of all, these comprise the full texts of the Regulation2 and the Directive,3 together
with two consecutive reviews of their working that were made several years after their
implementation and reported to both the Council of Ministers and the European Parliament.4 In addition, the page contains links to a relevant study into the possibilities of
Europe-wide traceability of cultural goods,5 and to a useful set of implementation guidelines.6 How all these instruments can boil down to handy communication that is palatable for the general public, is exemplified by the UK Museum, Libraries and Archives
Council’s and the Dutch Heritage Inspectorate’s websites, respectively, both containing
user-friendly explanations and practical ‘how-tos’.7

Cultural policies in Europe
Analyses of cultural policies in European member states can be found on a number
of websites. The one that to us seems by far the best organized is from the Council of
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Europe, together with a joint initiative of both it and the EU.8 They comprise a wealth of
insightful and quite detailed country reports. Countries may also, however, themselves
publish policy overviews intended for international audiences, like the Netherlands
does.9 An approach perhaps suiting different tastes is the one adopted by the Budapest
Regional Observatory on Financing Culture in East-Central Europe, also known as ‘The
Budapest Observatory’. It critically reviews, but not without some good humour, ongoing
developments and events in the field.10

Bulgaria
The cultural heritage situation in Bulgaria has been subjected to a Council of
Europe in-depth research long before its EU accession.11 The observations made then,
however, have not lost many of their urgencies, such as the one on museums by N.-K.
Liebgott.12 More in general, the difficulties in transforming cultural legislation in the
former Eastern European area have been analysed in a highly readable study commissioned by the same Council and carried out by D. Mucica.13 For the future, we hope
that the reader will be interested in new publications, discussions and exchange of
good practices in the field of cultural heritage on the website that is under development with the support of this project.14

Theft and illegal traffic
The fight against the ever-present and sometimes apparently fast-growing illegal
traffic in cultural goods is documented in two websites. One contains the EU research
report on it presented in 2004 during the Dutch presidency;15 the other consists of the
now only virtually remaining traces of the Cambridge Illicit Antiquities Research Centre,
which closed September 2007.16 Several other institutions present relevant information,
such as the international ICOM.17
An important instrument in counteracting illegal trade is the correct and complete
registration and documentation of public and private collections. Various systems have
been developed, that will meet the requirements of museums, churches and other entities. One of the most simple and easy-to-handle instruments, not more than a checklist,
is the ‘Object ID checklist’, developed for the use by everybody who possesses one or
more cultural objects.18 The Object ID checklist has been translated into several languages. Users include the J. Paul Getty Trust (who initiated its development), ICOM,
UNESCO, The Art Loss Register, Interpol and many other organizations.
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Additional resources
Finally, three additional resources that may be helpful: a thought-provoking study
on the language difficulties with regard to the very concepts of heritage and cultural
goods;19 and the full English text of the recently renewed Greek Law nr. 3028/2002 on
the protection of antiquities and cultural heritage in general.20 A similar, all encompassing instrument is the new (2004) Italian Law on cultural goods and landscape, in Italian
only.21 The legislative traditions of these two Mediterranean countries are sometimes
referred to as models by Bulgarian heritage experts.
1 http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/inst_sp/dir937_en.htm
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992R3911:EN:NOT
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0007:EN:NOT
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2000/com2000_0325en01.pdf
5 http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/inst_sp/docs/dir937/web_rapport_
final_def_en.pdf
6 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/cultural_goods_
en.pdf
7 http://www.culture.gov.uk/NR/rdonlyres/4179847D-5309-47A7-BEE160B39C2447EC/0/GuidanceforExporters.pdf and http://www.erfgoedinspectie.
nl/_media/publications/Uitvoer_boekje_ENG.pdf
8 http://www.culturalpolicies.net and www.european-heritage.net
9 http://www.minocw.nl/documenten/boekman_cult3.pdf
10 www.budobs.org
11 http://www.culturalpolicies.net/web/bulgaria.php?aid=92 and
http://www.european-heritage.net/sdx/herein/national_heritage/voir.
xsp?id=intro_BG_en
12 http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/Completed/MOSAIC/DGIV_CULT_
MOSAIC(2000)21_EN.pdf
13 http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/Resources/Publications/culture_en.asp
14 www.culturalheritagebg.net
15 http://www.minocw.nl/documenten/brief2k-2005-doc-33496a.pdf
16 http://www.mcdonald.cam.ac.uk/IARC/home.htm
17 See for instance http://icom.museum/redlist/index.html
18 http://icom.museum/objectid/
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19 http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/634HW6/$File/irrc_854_Frigo.
pdf
20 http://www.law-archaeology.gr/content/download.php?list.3, http://www.lawarchaeology.gr/content/request.php?2 and http://portal.unesco.org/culture/fr/
files/25587/11113354823nomos4en2.pdf/nomos4en2.pdf.
21 http://www.arti.beniculturali.it/normativa/leggi/Codice2004.pdf. Fully analysed
in M. Cammelli, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Bologna 2007.
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Приложение 2.
ЗА АВТОРИТЕ
Appendix 2.
AUTHORS

Ренгър Афман
Ренгър Афман е завършил икономика, финанси и организационно развитие. От
1994 г., често работи в Централна и Източна Европа по проекти, свързани с организационните промени, човешките ресурси и тренинга. През 2000 г. се присъединява към
АО Consultants for Development (www.ao.nl). Задълженията му включват мениджмънт
на комплексни проекти по публично-частната съвместна дейност и институционално
развитие в областта на културата, образованието и управлението, както и консултации
и тренинг в тази област. Ръководител е на настоящия проект на “Матра” за културното
наследство в България, а през 2004-2005 г. — на подобен проект по програмата “Матра” към Националната служба за културно наследство в Унгария.
Renger Afman
Renger Afman graduated in economics, finance and organizational development.
Since 1994, he has frequently worked in Central and Eastern Europe in projects
concerned with organizational change, human resources development and training. He
joined AO Consultants for Development (www.ao.nl) in 2000. His assignments include
the management of complex projects for public-private co-operation and institutional
development in the fields of culture, education and governance, as well as consultancy
and training in those fields. He has been the Director of this ‘Matra’ project on cultural
heritage in Bulgaria, and in 2004-2005 led a similar ‘Matra’ project for the National
Office of Cultural Heritage in Hungary.
Диана Андреева
Диана Андреева има магистърска степен по специалност “Финанси” от Университета за национално и световно стопанство с магистърска теза “Финансиране на културата и изкуствата”. Продължава образованието си в СУ “Св. Климент Охридски” по
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специалност “Изкуства и съвременност — 20 век”, както и в специалност “Кино и телевизионна режисура”, Департамент по визуални изкуства, НБУ. От 2007 г. е докторант по
икономика на културата с теза на дисертацията “Икономически аспекти на културното
наследство”. Професионалния си опит започва в сферата на финансите през 1999 г.
От 2005 г. работи като изследовател по културни политики в проект “Експертно знание
за публичните политики и академична промяна” (PEAC), СУ “Св. Климент Охридски”.
От 2006 г. работи в Център за култура и дебат Червената къща “Андрей Николов” като
програмен мениджър. Като доброволец към различни международни организации е
участвала в 21 проекта в сферата на културата в над 15 държави.
Diana Andreeva
Diana Andreeva has MA in Finance from the University of National and World
Economy, with Master’s thesis on “Funding of Arts and Culture”. She continued her
education at Sofia University “Sveti Kliment Ohridski” — in Arts and Contemporariness
— 20-th century, as well as since 2005 — in Cinema and TV Directing, Department of
Visual Arts, at the New Bulgarian University. Since February 2007 she is a PDC student in
Economy of Culture with a proposed thesis “Economic aspects of the cultural heritage”.
Her professional experience started in the field of finance in 1999. Since 2005 she has
been working as a researcher in cultural policy for the Public Expertise for Academic
Change Project, Sofia University. Since 2006 Diana Andreeva works at the Red House
Centre for Culture and Debate as programme manager. She participated as a volunteer
at different international organizations in 21 projects in more than 15 countries.
Маря ван Хейсе
Маря ван Хейсе е изкуствовед (Лайденски университет). От 1994 г. е инспектор
в сегашния Отдел колекции на Държавния Инспекторат за културно наследство,
независима дирекция към Министерството на образованието, културата и науката в Хага (www.erfgoedinspectie.nl). Държавният Инспекторат се занимава, наред с
други проблеми, с държавните колекции в националните музеи и в Холандския институт за културно наследство, както и с предмети, защитени от националния Закон
за културното наследство. Дейността на Маря ван Хейсе в Държавния инспекторат
е насочена към прилагането на международното и европейското законодателство
в областта на културните ценности. Проявява особен интерес към борбата срещу
незаконната търговия с културни ценности.
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Marja van Heese
Marja van Heese is an art historian (Leiden University). Since 1994 she has been
an inspector in what is now the Collections Division of the State Inspectorate for
Cultural Heritage, an independent directorate within the Ministry of Education, Culture
and Science in The Hague (www.erfgoedinspectie.nl). The State Inspectorate focuses
among other things on state-owned collections housed in national museums and in
the Netherlands Institute of Cultural Heritage as well as on objects protected under
the national Cultural Heritage Act. Within the State Inspectorate, Marja van Heese is
responsible for ensuring implementation of EU and international legislation on cultural
goods. She takes a special interest in the fight against illegal trade in cultural goods.
Риймер Кнооп
Риймер Кнооп е завършил класическа археология в Амстердамския свободен
университет. След кариера в областта на образованието, научните изследвания,
музеите и медиите, през 1998 г. става директор на Gordion Cultureel Advies (www.
gordion.nl), като консултира културни институции в страната и в чужбина по въпроси
на мисията, стратегията и развитието на електронната култура. В периода 20012005 г. е кралски представител в Холандския съвет по култура, като наред с това
председателства неговата Комисия по музеите. Наред със служебните и почетните
длъжности Кнооп участва в множество граждански инициативи като бордовете на
Европейския ФОРУМ на асоциациите за културно наследство, Фондация “Ден на националните културни паметници”, Национална фондация за археология. Понастоящем се занимава с международно представяне на научна комуникация и управление
на културата.
Riemer Knoop
Dr. Riemer Knoop majored in classical archaeology at the Free University, Amsterdam.
After a career in education, research, museums and the media, he became director of
Gordion Cultureel Advies (www.gordion.nl) in 1998, consulting cultural institutions at
home and abroad on mission, strategy and eCultural development. Between 2001 and
2005, he served as a Crown Member on the Netherlands Council for Culture, while at
the same time chairing its Museums Commission. Besides paid and honorary functions,
Knoop has been active in numerous civil society initiatives, such as the boards of the
European FORUM of Heritage Associations, the National Monuments Day Foundation
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and the National Foundation for Archaeology. Presently, he is a promoter of science
communication and of cultural governance.
Любомир Милчев
Любомир Милчев е широко известен в България писател, журналист и стилист,
модератор в електронните медии. Завършил е българска филология и културология в СУ “Св. Климент Охридски. През 1990-91 г. специализира културология и
херменевтика в Университета в Хайделберг. Автор на докторска дисертация върху
проблема за времето в късните произведения на Мартин Хайдегер, в процедура на
защита. Автор е също на пет белетристични книги, издадени в България, както и на
множество академични, публицистични и художествени публикации в периодични
издания, стилист е на тематични фотосесии във водещи лайфстайл списания. Членосновател на сдружение “Българско национално наследство — Фердинандеум” от
2005 г. и участва активно във всички проекти на Сдружението досега.
Lyubomir Milchev
Lyubomir Milchev is an eminent writer, journalist, styling editor and moderator of
tv-programmes in Bulgaria. He has graduated from the Sofia University “Sveti Kliment
Ohridski”, with MA in Bulgarian Philology and Cultural Studies. In 1990-91 he accomplished
a post-graduate training course in hermeneutics and cultural studies at the University of
Heidelberg, Germany. Presently is subject to pending PhD title for a thesis on the later
works of Martin Heidegger. Milchev is author of five fiction books published by Bulgarian
editors, and of majority of academic, publicistic and fiction contributions to periodical
issues, and featured a number of photo sessions for leading Bulgarian lifestyle magazines.
Founder-member of Bulgarian National Heritage ‘Ferdinandeum’ since 2005, and took
active part in all major projects of the Association carried out until the present time.
Юлия Минева-Милчева
Юлия Минева-Милчева работи интензивно в сферата на историята на изкуството и опазването на културното наследство в България от около десет години. Има
М.А. по индология и българска филология от Софийския университет “Св. Климент
Охридски” (1988), спецализирала е философия на езика и сравнително религиознание в Делийския университет, Индия (1989-90) и сравнителна културология в
Мюнхенския университет, Германия (1992). През 2000-04 е проектен координатор
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на Фондация “Българско културно наследство”, а от 2005 г. досега е управител на
сдружение “Българско национално наследство — Фердинандеум”. От основаването
си досега сдружението презентира в България практиките и целите на международната мрежа на Националните тръстове и поддържа активни работни контакти с
редица от тях. “БНН Фердинандеум” е и първият в България член на Europa Nostra
(от 2007 г.). Юлия Милчева е автор на двуезичните (на български и английски език)
публикации: “Декоративното наследство на художницата Анна Хен-Йосифова” (София, “Квазар”, 2001 г.); “Пътеводител на софийските забележителности” (София,
“БНН — Фердинандеум”, 2005 г.); “Пътеводител на култовата архитектура в България: християнски, еврейски и мюсюлмански паметници” (в съавторство с Елисавета
Александрова-Коева; София, “БНН — Фердинандеум”, 2006 г.), както и на редица
студии по история на изкуството, публикувани в специализирани периодични издания.
Julia Mineva-Milcheva
Julia Mineva-Milcheva is actively engaged with the field of Bulgarian art history
and cultural heritage preservation from ten years ago. She graduated from the Sofia
University “Sveti Kliment Ohridski” (1988), MA in Indian Studies and Bulgarian Philology.
She specialized in philosophy of language and comparative religious studies at Delhi
University, India (1898-90), and comparative cultural studies at Munich University,
Germany (1992). In 2000-04 she worked as project manager for the Bulgarian Cultural
Heritage Foundation, Sofia, and since 2005 is a founder-member and Director of the
Bulgarian National Heritage ‘Ferdinandeum’ Association. The Association promotes
in Bulgaria the practices and goals of the international movement of the National
Trusts, and maintains intensive professional relations with several of the European
NTs. BNH ‘Ferdinandeum’ Association is also the first in Bulgaria member of Europa
Nostra (2007). Julia Milcheva is author of the following bilingual (Bulgarian/English)
publications: The Decorative Heritage of the Painter Anna Haehn-Jossifova (Edited
by Kvazar PH, Sofia, 2001); Companion Guide to Sofia’s Cultural Sites (Ed. by BNH
‘Ferdinandeum’, Sofia, 2005); Companion Guide to Religious Architecture in Bulgaria:
Christian, Jewish & Muslim Monuments (Co-author: Elisaveta Alexandrova-Koeva; Ed.
by BNH ‘Ferdinandeum’, Sofia, 2006), and of a number of art historical studies and
articles published in specialized periodicals.

264

Норман Палмър
Норман Палмър, носител на Ордена на Британската Империя, е адвокат в Лондон
(http://www.3sb.co.uk/). Работи в областта на частната собственост, делата за незаконното присвояване и възстановяването на собственост, общото търговско и договорното право, жалбите и арбитража в областта на изкуството и културните ценности.
Измежду многото му публични ангажименти в миналото, е и председателството на
Надзорния съвет по незаконната търговия (2000-2005 г.); в момента оглавява Комитета по оценяване на съкровищата, който съветва министъра на изкуствата за новооткрити движими антики, и е президент на Фондацията за международна културна
дипломация. От 2005 г. е гостуващ преподавател в Кингс Колидж, Лондон.
Norman Palmer
Professor Norman Palmer CBE is a barrister in London (http://www.3sb.co.uk/).
He specializes in personal property, conversion and title claims, general commercial
and contract law, and both litigation and arbitration in the field of art and antiquities.
Among his many former public functions was chair of the Illicit Trade Advisory Panel
(2000-2005); presently, he holds the Chair of the Treasure Valuation Committee, which
advises the Minister for the Arts on discovered portable antiquities, and the Presidency
of the Foundation for International Cultural Diplomacy. Since 2005, he has been Visiting
Professor of Law at King’s College London.
Борислав Павлов
Борислав Павлов е завършил Националната гимназия за древни езици и култури
в София. Има магистърска степен по археология, а в момента е докторант в СУ “Св.
Климент Охридски”, специалност археология. Работил е в СУ като изследовател,
инспектор по образованието и член на Факултетния съвет на Историческия факултет. Настоящата му позиция е главен инспектор в Инспектората по опазване на движимите паметници на културата, част от дирекция Музеи, галерии и изобразителни
изкуства, Министерство на културата. Като служител на Инспектората Борислав Павлов отговаря за регистрирането на частните колекции, осигуряващо прилагането на международното и европейското законодателство в областта на културните
ценности, за координиране на дейността на министерството с други институции по
отношение на борбата с незаконния трафик.
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Borislav Pavlov
Borislav Pavlov graduated from the National Classical College in Sofia. He has MA
in Archaeology and now is a PhD student in archaeology at the Sofia University “Sveti
Kliment Ohridski”. He worked at the University as field researcher, educational inspector
and member of the Dean’s committee of the Department of History. His current position
is of chief inspector at the Inspectorate for movable cultural heritage, department
of Museums, Galleries and Fine Arts Directorate, Ministry of Culture in Sofia. Within
the State inspectorate, Borislav Pavlov is responsible for the registration of private
collections, ensuring the implementation of EU and international legislation on cultural
goods and the coordination of the anti-traffic activity of the Ministry of culture with that
of other institutions.
Руси Русев
Руси Русев е историк и музеолог, завършил Софийски университет “Св. Климент Охридски”, специалност Нова българска история. Има магистърска степен
по история и философия, специализирал е управление на музеи. Близо 30 години
работи в сферата на музейната система, заместник директор на два национални
музея, създател на историко-артистичната формация “Старинният файтон”. Един
от учредителите на Сдружението за опазване и развитие на мемориалните музеи,
съорганизатор на Обществения музеоложки център, инициирал множество теоретични и научно-приложни форуми. Работи и в областта на музеологията, предимно
историческа, теоретична и приложна музеология. Има публикувани множество статии, съобщения, студии. Издал е няколко книги с музеоложко съдържание. Работил
е като главен експерт в Министерството на културата, а отскоро оглавява Дирекция
“Музеи, галерии и изобразителни изкуства”.
Rusi Rusev
Rusi Rusev is a historian and museologist who studied modern Bulgarian history at
the Sofia University — Sveti Kliment Ohridski. He has MA in history and in philosophy
and specialized in museum management. For more than 30 years he has been working
in the museum system as director of two national museums and founder of the ‘Ancient
Carriage’ Art Formation. He is one of the founders of the Association for Preservation and
Development of Memorial Museums, and co-organizer of the Social Museum Center. He
works in the field of museology, focusing mainly on historical, theoretical and practical
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museology. He has published many articles, announcements and studies. He published
few books on museology. He was employed as chief inspector at the Ministry of Culture
and now is director of Museums, Galleries and Fine Arts Directorate at the Bulgarian
Ministry of Culture.
Март ван дер Стере
Март ван дер Стере е изкуствовед, специализирал християнско изкуство. От
2001 г. е директор на Фондацията за църковни художествени имущества в Утрехт
(www.skkn.nl). Администрацията на повечето холандски християнски вероизповедания е разположена в Утрехт. В града се намира и Катарейнеконвент, Националният
музей за християнско изкуство и култура.
Mart van der Sterre
Mart J.W.J. van der Sterre is an art historian specializing in Christian art. Since
2001 he has been director of the Foundation for Ecclesiastical Art and Artefacts in the
Netherlands, based in Utrecht (www.skkn.nl). The administrative offices of most of the
Christian denominations in the Netherlands are based in Utrecht as well. The city is
also home to the Museum Catharijneconvent, the national museum for Christian art and
culture.
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Индекс на илюстрациите
Illustration Index and Credits

Културното ни наследство в риск:
между отживелите оценки и съвременния ангажимент
Фиг. 1 — Софийският дворец в оригиналното му състояние с източния параден вход
на двороцовия комплекс, около 1940 г.; и съвременен изглед. Фотографии от архива на “БНН — Фердинандеум”.
Фиг. 2 — Перспектива към (сега несъществуващата) ул. “Търговска” откъм пл.
“Александър”, 1935 г.; и перспектива на същото място днес. Фотографии от архива
на “БНН — Фердинандеум”.
Фиг. 3 — Перспектива на ул. “Княз Александър” от около 1927 г. с по-старата сграда
на БНБ и улична лампа с типичен за времето дизайн. Фотографии от архива на “БНН
-Фердинандеум”.
Фиг. 4 — Съвременен изглед към купола на църквата “Св. Параскева”, построена по
проект (1922) на арх. Антон Торньов, бляскав пример за своеобразието на софийския
архитектурен неовизант. Фотография от архива на “БНН —Фердинандеум”.
Фиг. 5 — Уличните лампи около сградата на бившия царски дворец (Сега — Национална художествена галерия) и рекламните пана върху тях. Фотографии от архива
на “БНН -Фердинандеум”.
Our heritage left at stake:
between obsolete values and contemporary engagement
Fig. 1 — The Royal Palace in Sofia in its original arrearance, view from the Eastern parade
entrance, around 1940; and a contemporary view. Photo archive BNH ‘Ferdinandeum’
Association.
Fig. 2 — A prospect (1935) to the former Targovska Street destroyed after the Second
World War; and a contemporary prospect to the same place. Photo archive BNH ‘Ferdinandeum’ Association.
Fig. 3 — Knyaz Alexander Street in 1927: façade of the former building of the Bulgarian
National Bank and a typical street lamp of the age. Photo archive BNH ‘Ferdinandeum’
Association.
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Fig. 4 — A contemporary view to the dome of St Paraskeva Church designed by Anton
Torniov (1922), a brilliant example of ‘Sofia Neobyzantine’. Photo archive BNH ‘Ferdinandeum’ Association.
Fig. 5 — Various kinds of street lamps surrounding the building of the National Art Gallery
(the former Royal Palace), and advertisement panels. Photo archive BNH ‘Ferdinandeum’
Association.
Гражданското общество и културното наследство:
възможности и предизвикателства
Фиг. 1 — Статуетка на яванска дворцова танцьорка от сандалово дърво. Вис. 15 см.
Ср. на 20 век. От колекцията на автора.
Фиг. 2 — Потрет на Ян Сикс, Рембранд ван Рейн (1642). 112 см х 102 см. Съхранява
се в Колекцията Сикс, Амстердам. Репродукцията се публикува с любезното разрешение на Six Art Promotion Amsterdam BV.
Фиг. 3 — Фасада и детайл от интериора на Музея Тейлерс, Харлем (1783). Фотографията е любезно предоставена от Музея Тейлерс, Харлем.
Фиг. 4 — Редица съвременни фасади на жилищни сгради в предградието “Де Книп”
в гр. Хутен, Нидерландия. Фотографията се публикува тук с любезното съгласие на
г-н Ерик Сьор от архитектурната компания Inbo Architecten Woudenberg.
Civil society and cultural heritage: chances and challenges
Fig. 1 — Sandalwood statuette of a Javanese court dancer. H. 15 cm. Mid-20th century.
Collection of the author.
Fig. 2 — Portrait of Jan Six, Rembrandt van Rijn (1642). 112 x 102 cm. Six Collection,
Amsterdam. Reproduction by kind permission of Six Art Promotion Amsterdam BV.
Fig. 3 — Facade and interior of Teylers Museum, Haarlem (1783). Photographs kindly
provided by Teylers Museum, Haarlem.
Fig. 4 — Row of modern facades of suburban development “De Knip” at Houten, the
Netherlands. Photograph published by kind permission of Erik Seur, Inbo Architecten
Woudenberg.
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Общата ни грижа за религиозното наследство:
Фондацията за църковни художествени имущества в Нидерландия
Фиг. 1 — Старши експертът на ФЦХИН Вим Мьоленкамп, в Холандската протестантска църква в Медемблик, Нидерландия. Фотоархив на ФЦХИН.
Together taking care of religious heritage:
the Dutch Foundation for Ecclesiastical Art and Artefacts
Fig. 1 — SKKN senior expert Wim Meulenkamp, Dutch Protestant church, Medemblik, the
Netherlands. Photo archive SKKN.
Редакционният екип дължи специална благодарност на д-р Елена Генова, историк на изкуството, за любезното й съдействие във връзка с идейния проект на
изображението на първа корица.
The editorial team extends special gratitude to Dr. Elena Genova, historian of art, for
her kind assistance in the conceptual design of the image on the front cover.
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