ДОКЛАД:
Възможности за подобряване на
взаимодействието между
администрациите, подкрепящи и
регулиращи бизнеса с НПО, СИП и
местните предприемачи в
социализацията на културното
наследство и културния туризъм

Граждански дебат за политиките, подкрепящи
и подпомагащи развитието на социализацията
на културното наследство и културния туризъм
в Пловдивска и Смолянска области
ДОКЛАД, ФОКУСИРАН ВЪРХУ:
Представяне на политиките за подкрепа на културния
туризъм на европейско, национално и местно ниво
Анализ на структурите на гражданското общество и СИП,
подкрепящи развитието на социализацията на културното
наследство и културния туризъм
Оценка на възможностите за взаимодействие на гражданите,
бизнеса и публичните власти чрез новите цифрови медии и
информационни канали
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Доклад по проект:

BG05SFOP001-2.009-0033: „Ефективното използване на местните икономически, природни и
културни ресурси - резултат от адекватни политики и добро управление в партньорство с
гражданите и бизнеса” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Докладът обобщава изпълнението на Дейност 2 от проекта: «Изграждане на бази-данни за
структурите на гражданското общество и социално-икономическите партньорства - роля,
функции и адресация към предизвикателствата в местните общности.» Участието на гражданите,
бизнеса, НПО и бизнес сдруженията във формирането на политиките за развитие на
социализацията на културното наследство и културния туризъм в Пловдивска и Смолянска област
е обосновано на:
• Анализ на представените структури на гражданското общество в Пловдивска и
Смолянска области в уеб и мобилни апликации;
• Описание на създадената база данни за структурите на гражданското общество и
социално-икономическите партньорства - роля, функции и адресация към
предизвикателствата в местните общности.
Докладът ще послужи за набелязването на успешни мерки за подобряване и повишаване
на гражданското участие, чиито примери областните и общински администрации могат да
имплементират в тяхната практика.
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СЪДЪРЖАНИЕ
1. Основни политики за социализация на културното наследство и развитие на продуктите и
услугите на културния туризъм.

2. Включване на предприемачите, бизнес-организациите и сдруженията в политиките,
подкрепящи и създаващи условия за развитието на модерни и съвременни бизнесмодели.
3. Структурите на гражданското общество - гарант за съответствието на местните
политики със съвременните тенденции на социално-икономическото развитие.

4. Местни политики за развитието на човешките ресурси.

5. Законодателство и нормативна уредба за управление и развитие на културното
наследство и културния туризъм.
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СЪДЪРЖАНИЕ (продължение)
6. Обхват на местните политики , свързани с културното наследство и културния туризъм.

7. Политики за подкрепа на предприемачеството в сферата на
културното наследство и културния туризъм на Европейската комисия.
8. Адекватните културни политики - предмет и обект на пряката
демокрация.
9. Взаимодействие между институциите за културното наследство и
структурите на гражданското общество.
10. Стратегии за овластяване на всички социални групи, участващи в
културните процеси и повишаване на техния капацитет.
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Основни политики за социализация на културното
наследство и развитие на продуктите и услугите на
културния туризъм
Интензивните социално-икономически промени, предизвикани от технологичния
бум и ускореното цивилизационно развитие засягат всички сфери на човешката
дейност.
Най-големите обществени промени произтичат от тоталната цифровизация на
човешките взаимоотношения и бизнес дейностите.
В предметното поле на настоящото проучване също могат да бъдат
идентифицирани някои дълбоки изменения в социалните и бизнес моделите,
развивани от местните общности.
Променен е характерът на социализация на културното наследство, чрез модерните
цифрови технологии историческите културни ценности стават достъпни без никакви
ограничения във времето и пространството.
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Основни политики за социализация на културното
наследство и развитие на продуктите и услугите на
културния туризъм
При това тази достъпност се характеризира с експресивен мултимедиен формат с
висок интензитет на въздействие.
Чрез своите смарт телефони съвременните потребители могат да се наслаждават и
докосват до културните артефакти от всички точки на света по всяко време.
Паралелно с това, чрез смарт устройствата могат да организират бързо и лесно
своите туристически културни пътувания, да получават информация за
необходимата логистика и да имат пълна свобода по отношение на избрания от тях
начин на културно потребление.
Променен е начинът на предлагане и структурата на предлаганите продукти и
услуги в сферата на културното наследство.
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Основни политики за социализация на културното
наследство и развитие на продуктите и услугите на
културния туризъм
Някои от традиционните професии постепенно изчезват или се редуцират в други,
като паралелно с това се появяват нови професии и бизнес модели, изискващи
качествено нови професионални умения и знания.
Все по-голямо значение придобива цифровата грамотност и възможностите за
работа с различни видове обществени или частни цифрови техники за културна
анимация.
Съвременните технически средства притежават интуитивен интерфейс и
предоставят пълна свобода на всеки един от членовете на местните общности да се
свързва и присъства със своите уникални продукти и услуги на глобалния
икономически пазар.
Социологическите проучвания показват, че 95% от потребителите на телефонни услуги
притежават смарт устройства. Тези устройства могат да правят качествени снимки,
видеофилми, презентации, да се свързват с интернет и социалните мрежи, да публикуват
текстова и мултимедийна информация и цялостно да играят ключова роля в предлаганите
услуги и продукти.
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Основни политики за социализация на културното
наследство и развитие на продуктите и услугите на
културния туризъм
Сериозни промени се идентифицират в масовите потребителските нагласи към
произвежданите индустриални храни и напитки - констатирани са предпочитания
към уникалните и автентични продукти и услуги, които са традиционни за
съответните територии. Тези тенденции в потребителските вкусове са в противовес с
индустриалните производства на храни и напитки и бележат завръщането към
домашните производства, автентични стари рецепти, екологични продукти с
качествена ръчна обработка. Домашните производства на храни и напитки и
продуктите на местните занаятчии и фермери съхраняват традиционните
технологии с дълбоки исторически корени, като паралелно с това се надграждат с
модерни иновативни технологични решения, за да съответстват на съвременния
стил и начин на живот на потребителите.

Политиките следват всички съвременни и модерни
тенденции в развитието на сектора:
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Основни политики за социализация на културното
наследство и развитие на продуктите и услугите на
културния туризъм
Най-модерните тенденции за социализация на културното наследство опазване, съхранение, развитие и цифровизация
Развитие на автентични и уникални местни продукти и услуги, надградени с
иновативни технологии и съхраняващи своята традиционна самобитност
Внедряване и развитие на цифрови техники за културна и туристическа
анимация
Развитие на ефективни модели за социално предприемачество в сферата на
културното наследство създаващи нови икономически ползи за предприемачите,
потребителите и местното население
Цифровизация на продуктите и услугите на културното наследство и културния
туризъм чрез внедряване на електронни бизнес модели и осъществяване на
взаимодействие с единия европейски цифров пазар
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Включване на предприемачите, бизнес-организациите и
сдруженията в политиките, подкрепящи и създаващи условия за
развитието на модерни и съвременни бизнес-модели
С Тази сфера на взаимодействие между структурите на гражданското общество
и публичните власти има приоритетно значение за формулирането и реализацията
на адекватни политики, създаващи икономически ползи в двете области.
Гражданският дебат и гражданския диалог е необходимо да бъдат фокусирани
върху : нивата на компетентност на местните предприемачи, позволяващи
ефективно предприемачество и създаване на предприятия в местните общности в
сферата на културното наследство и културния туризъм.

Сътрудничеството между местните администрации и
структурите на гражданското общество е необходимо да
бъде насочено към:
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Включване на предприемачите, бизнес-организациите и
сдруженията в политиките, подкрепящи и създаващи условия за
развитието на модерни и съвременни бизнес-модели
Разкриване възможностите за създаване на нови икономически ползи и
развитие на социалната икономика в местните общности и територии, чрез
ефективно използване на ресурсите на културно историческото наследство и
развитие на иновативни пазарни ниши.
Установяване компетентността за иновативни бизнес-модели и ниши на
предприемачеството - чрез възстановяване на уникални и традиционни
продукти на културното наследство и културния туризъм, надградени с
иновативни технологии, отговарящи на стила и начин на живот на
съвременните и модерни потребители.
Проучване нагласите, степента на мотивация и самосъзнание на
респондентите за бизнес активност в сферата на предприемачеството.
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Включване на предприемачите, бизнес-организациите и
сдруженията в политиките, подкрепящи и създаващи условия за
развитието на модерни и съвременни бизнес-модели
Проучване нивата на цифрова грамотност на
местните представители на целевите групи и
техните възможности за бизнес взаимодействие с
единния европейски цифров пазар.
Очертаване потребностите от образователно съдържание и
практически обучителни инструменти за подкрепа на
предприемачеството и формиране на нови умения и
професионални знания, адекватни на съвременните
технологии и модерни икономически отношения.
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СТРУКТУРИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО гарант за съответствието на местните политики
със съвременните тенденции на социалноикономическото развитие
Единствено участието на НПО, бизнессдруженията и предприемачите във формулирането
и реализацията на икономическите политики може
да гарантира адекватността на тези политики на
промените и модерните тенденции в общественото
развитие.
Съществуват редица конкретни бизнес- ниши и
възможности за развитие на предприемачеството
на основата на новаторско и ефективно
икономическо
използване
на
културно
историческите ресурсите и природните феномени в
териториите на местните общности.
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СТРУКТУРИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО - гарант за
съответствието на местните политики със съвременните
тенденции на социално-икономическото развитие
Възможностите за създаване на добавена стойност са налични във всички сфери на
културното наследство:
· уникални и традиционни местни занаяти, професии, продукти и изделия;
· групово и индивидуално художествено творчество и местен фолклор;
· местно кулинарно изкуство, продукти и услуги на гурме туризма и винопроизводство;
· знания за ролята и значението на местните културните артефакти, исторически събития
и легенди и народни предания - организиране на събития, познавателни семинари и
курсове за формиране на умения и знания сред туристи и гости на територията за
местни занаяти и професии, като хоби, или развлечение за свободното време;
· местни традиции в здравословния начин на живот, здравословни практики и
здравословни продукти, ориентирани към личностно усъвършенстване, здраве и
дълголетие.
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СТРУКТУРИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО - гарант за
съответствието на местните политики със съвременните
тенденции на социално-икономическото развитие
Активността на местните предприемачи и стартиращите предприятия може да
бъде подкрепена чрез внедряването на модерни цифрови бизнес модели и
цифровизация на предлаганите продукти и услуги на културното наследство и
културния туризъм.
Тази подкрепа ще позволи на местните предприемачи:
· да свързват своите уникални продукти и услуги, имащи местен и традиционен произход, с
глобалния цифров пазар;
· да създават качествено цифрово мултимедийно съдържание и публикации, отразяващи
техните бизнес предложения, чрез своите персонални смарт - устройства;
· да предлагат модерни цифрови продукти и услуги чрез публикации в интернет и
социалните мрежи (Фейсбук, Туитър, You tube и др.), съответстващи и в унисон със стила и
начина на живот на съвременните потребители.
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СТРУКТУРИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО - гарант за
съответствието на местните политики със съвременните
тенденции на социално-икономическото развитие
Насърчаването на предприемачеството и развитието на нови предприятия е
ефективен инструмент за развитие на бизнес-модели на основата на местните
исторически и културни ресурс.
Модерните предприемачески модели могат да допринесат за:
• развитие на нова работна среда - споделяне на бизнес активностите с други предприемачи
и компании; създаване на работа и работни места; ангажиране на роднини, приятели и
наставници и други;
• развитие на нови уникални продукти на основата на по-ефективно използване на
културното наследство, чрез прилагане на иновативни технологии и модерни бизнесдейности с висок социален ефект;
• развитие на социалния капитал - подобряване на правилата и взаимоотношенията между
институциите и количеството и качеството на социалните връзки в местните общности.
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СТРУКТУРИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО - гарант за
съответствието на местните политики със съвременните
тенденции на социално-икономическото развитие
Констатираните нива на компетентност на предприемачите
могат да бъдат повишавани и обогатявани на основата на
принципите и методите на конективната педагогика и психология.
Connectivism е теория на обучението в цифровата епоха, която
подчертава ролята на социалния и културния контекст в това как и
къде се случва ученето. Ученето не се случва просто в рамките на
индивида, а в рамките на мрежите и в тях.
Отделно от теориите, като конструктивизма, се разбира, че
"ученето (определено като действително познание) може да се
намира извън нас (в рамките на организация или база данни), да
се
фокусира
върху
свързването
на
специализирани
информационни групи и връзките, които ни позволяват да
научим повече са по-важни от настоящото ни състояние на
познание".
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Местни политики за развитието на човешките ресурси
Повишаването на професионалните знания и умения и
цифровата грамотност на предприемачите са подходящи инструменти
при търсенето на добавена стойност от местните културноисторически ресурси.
Новото цифрово съществувание на културните артефакти са
благоприятна познавателна среда, която може да бъде надграждана с
индивидуални инвенции и концепции.
Местните политики би трябвало да бъдат ориентиране към
създаване на образователно цифрово съдържание в следните сфери:

• иновативни методи и технологии за производство и създаване на продукти услуги;
• административните изисквания към бизнеса и предприемачеството, данъчни политики,
сертификати, лицензи и други;
• цифровата грамотност възможностите за внедряване на цифрови бизнес модели и
цифровизация на продуктите и услугите.
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Законодателство и нормативна уредба за управление и развитие
на културното наследство и културния туризъм
Целта на законодателството в тази сфера е да защити "културното
наследство и културната среда" в тяхната уникалност и разнообразие,
като част от нашето културно наследство и идентичност, а също така и
като част от общата среда и възможностите за управление на местните
и регионалните ресурси.
Национална отговорност е да се съхранят и запазят тези ресурси
като източници на познание (придобиване и наследяване) и като
трайно културно потребление на настоящото и бъдещите поколения.
Според съвременното законодателство културното наследство е
«всички следи от човешката дейност във физическата ни среда,
включително места, свързани с исторически събития, вярвания и
традиции».
Културната среда е област, в които културното наследство е част от
по-голямо образувание или контекст.
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Законодателство и нормативна уредба за управление и развитие
на културното наследство и културния туризъм
Правилата за съхранение на културното наследство и културната
среда се прилагат, също така и доколкото са приложими за
ботанически, зоологични или геоложки особености, които са
свързани с културни и исторически ценности.
Уникалните природни феномени и дадености също принадлежат
към културните ценности и могат да добавят тежест към оценката на
запазената стойност.
Първоначално отговорностите и грижите бяха насочени към
индивидуалното културно наследство, като източник на знания за
най-старата история на Тракийската низина и Родопа планина.

21

Обхват на местните политики, свързани с културното наследство
и културния туризъм
Фокусът на местните политики постепенно се
разширява и включва защита на по-големи
колекции от артефакти и цялостната физическа
среда.
И академичните дисциплини, а също така и
политиците признаха важността на контекста на
културното наследство и неговата връзка с
ландшафта, в резултат на което днес Законът за
културното наследство предвижда защита на поголеми площи, където културното наследство е
част от по-голямо образувание или контекст.
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Обхват на местните политики, свързани с културното наследство
и културния туризъм
Законът забранява промяна на автоматично защитени
паметници и обекти на културното наследство.
Това води до забрана на дейности, които могат да
повредят, унищожат, копаят, преместят, променят, прикрият
или по друг начин неправомерно да променят облика на
такова наследство или да създадат опасност това да се случи.
Разрешение за всеки инвестиционен и бизнес проект,
свързан с културното наследство, е необходимо да бъде
получено от НИНКН и МК или общинските администрации,
чрез прилагане на ЗУТ.
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Политики за подкрепа на предприемачеството в сферата на културното
наследство и културния туризъм на Европейската комисия
Съществуват много определения на понятието «културно наследство».
Понятието е в постоянно развитие и е свързано с институционалните практики,
научните изследвания и развитието в обществото като цяло.
Всяка държава-членка има различно определение за наследство в рамките на
своето собствено законодателство.
Европейската Комисия е приела определение за културно наследство, което е
възможно най-широко: материални, нематериални и дигитални ресурси, които
поставят хората и човешките ценности в центъра на разширена и
междудисциплинарна концепция за културното наследство.
Културното наследство се състои от ресурси, наследени от миналото във всички
форми и аспекти - материални, нематериални и цифрови (както създадени като
цифрови така и дигитализирани в последствие), включително и еднократни.
Това са ресурси, включващи: сайтове, пейзажи, умения, практики, знания и
изрази на човешкото творчество както и колекции, резултат от взаимодействието
между хората в миналото и в сегашното им непрекъснато развитие.
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Политики за подкрепа на предприемачеството в сферата на културното
наследство и културния туризъм на Европейската комисия

След дискусията по време на италианското председателство на Съвета
на Европейския съюз се утвърди, че културното наследство е общо благо и
призна, че защитата на културното наследство е в обществен интерес.
Културното наследство е група от ресурси, наследени от миналото,
които хората идентифицират, независимо от собствеността, като отражение
и израз на техние постоянно развиващи се ценности, вярвания, знания и
традиции.
То включва всички аспекти на околната среда в резултат на
взаимодействието между хора от миналото и в настоящото развитие.
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Адекватните културни политики - предмет и обект на пряката
демокрация
Въпреки, че културното наследство може да бъде държавна,
общинска или частна собственост, то може да се разглежда и да
се третира като общо.
Всъщност, както е подчертано в съобщение от Комисията,
наследствените ресурси, независимо от тяхната собственост,
носят стойности и ценности, които са общоприети и в този смисъл
са общо благо.
Затова в тази сфера е особено наложително разработване на
рамка за колективно управление, работеща на различни нива и
включваща множество заинтересовани страни.
Необходимо е всички заинтересовани страни да участват
активно в поддръжката, управлението и развитие на общото
културно наследство, както и във формирането и реализацията на
културните политики.
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Адекватните културни политики - предмет и обект на пряката
демокрация
Въпреки това, тези общи ресурси могат да поставят и някои социални
дилеми.
В частност също така, ресурсите, управлявани колективно, са изложени
на риск от прекомерна употреба от някои, което може да заплаши самото
им съществуване.
Социалните науки признаха потенциална «трагедия на общините»,
когато самостоятелно заинтересовани лица, действащи независимо, не са
в състояние да си сътрудничат и резултатът се държи в разрез с
дългосрочните най-добри интереси на цялата група чрез изчерпване на
общ ресурс.
Решенията на тази дилема традиционно са или публична намеса и
централизирано управление, или, алтернативно, приватизация и пазарно
базирани подходи за управлението на ресурса.
Тази ситуация важи и за културното наследство.
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Взаимодействие между институциите за културното
наследство и структурите на гражданското общество
Институциите за културно наследство са държавни органи и
организации, предоставящи обществени услуги с основната
отговорност за културното наследство.
Институции за културно наследство са предимно демократични
институции в смисъл, че те имат обществен мандат и се финансират
и управляват от избрани (пряко или косвено) органи.
Често те имат съвети или консултативен комитет, в който
гражданското общество е представено от различни организации и от
политици.
Исторически много от институциите за културно наследство бяха
инициирани от гражданското общество.
С течение на времето те са получавали финансиране от
държавни органи и наети професионални служители.
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Взаимодействие между институциите за културното
наследство и структурите на гражданското общество
Институциите, обаче,
съобразно:

променят своя оглед и характер,

• като цяло хората сега имат по-високо образование и по-висок
жизнен стандарт от предишните поколения;
• самоизразяването и индивидуалността стават все по-важни; хората
искат, разбират, влияят и участват във взимането на решения;
• сегашната роля на публичните органи се оспорва от все по-големия
брой желаещи да участват в управлението на културното наследство.
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Взаимодействие между институциите за културното
наследство и структурите на гражданското общество
Ясно се вижда еволюция на общественото отношение към културното
наследство във времето: от Култура 1.0, където основният модел е този на
покровителство, към Култура 2.0, която набляга на културните и
творческите индустрии, към Култура 3.0, която разчита на отворените
общности, участващи в културните практики.
По този начин в Култура 3.0 разграничението между производителите
и потребителите е замъглено, а културата и наследството стават
колективни.
Това променя конотациите, производството, консервирането и
взаимодействие с културното наследство.
Това е в контраст с Култура 2.0, където културното наследството е
свързано с развлечения, атракции и печалба. Хората са третирани като
клиенти.
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Стратегии за овластяване на всички социални групи, участващи в
културните процеси и повишаване на техния капацитет
Идейната постановка на Култура 3.0 е, че всеки трябва да може да се
включи и, следователно, е необходимо да се обърне специално
внимание на овластяването на всички социални групи, също така и на
стратегията за изграждане на културен капацитет.
Експерти на ЕК посочват, че развитието на аудиторията чрез цифрови
средства може да бъде синоним на мащабно взаимодействие и участие в
културните процеси.
Необходимо е да бъде приложен широк подход, като се има предвид,
че новите технологии предлагатизключително голям
потенциал за
включване на досега маргинализирани групи, както и по-голям достъп до
потенциални публики.
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Стратегии за овластяване на всички социални групи, участващи в
културните процеси и повишаване на техния капацитет
Основното предизвикателство пред
организациите, работещи в
сферата на културното наследство, е да променят своите институционални
навици и да се научат да работят в партньорство с хората, изграждащи
силни общности - преминаване от водещи към фасилитатори, което е
паралелно на промените в сега съществуващото общество от
"потребители и избраници".
Индивидите и гражданското общество изискват нови възможности за
осъществяване на собствените си инициативи или за участие в
управлението.
Има «очевидни пропуски между реалната практика за политическо
участие и възможностите за нейното разширение - персонал, обучение,
рекламни документи, организационни планове и заявления за
безвъзмездни средства».
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Стратегии за овластяване на всички социални групи, участващи в
културните процеси и повишаване на техния капацитет
Индивидите и гражданското общество изискват нови
възможности за осъществяване на собствените си инициативи или
за участие в управлението.
Има "очевидни пропуски между реалната практика за
политическо участие и възможностите за нейното разширение
- персонал, обучение, рекламни документи, организационни
планове и заявления за безвъзмездни средства".
Въпреки че инициативата за опазване и развитие на
културното наследство често се прехвърля на казионните
институции, то отговорността за предаването му на бъдещите
поколения е споделена с творци, собственици и местни общности
като носители на културната традиция.
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Стратегии за овластяване на всички социални групи, участващи в
културните процеси и повишаване на техния капацитет
Разширяване на участието в политиките
може да стане чрез организационна
промяна на културните организации.
Те трябва да бъдат подготвени, чрез своя
авторитет да създадат механизми за
подкрепа за независими инициативи и
овластяване на заинтересованите страни.

34

Достъпът и участието на различните социални групи в
културните процеси - като приоритет на гражданското общество
Достъпът и участието са тясно свързани условия.
Политиките за достъп и участие целят да осигурят равни
възможности за ползване на културата чрез идентифициране на
слабо представени групи, проектиране и изпълнение на
инициативи или програми, насочени към увеличаване на
тяхното участие и премахване на бариерите.
Концепцията за достъпа се фокусира върху предоставяне на
възможност на новите аудитории да използват наличната
култура, предлагана от "Отваряне на врати" за нетрадиционни
публики, така че те да могат да се насладят на културно
наследство, до което преди е било трудно достъпно поради
набор от бариери.
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Достъпът и участието на различните социални групи в
културните процеси - като приоритет на гражданското общество
Значението на участието (при вземане на решения), разпознаването на
публиката като активен събеседник в планирането и създаването на
културно предложение е от огромно значение:
• Участието се нуждае от ангажирани държавни институции, както и от силно гражданско
общество). Правото да публичното участие се гарантира от закона във всички държавичленки на ЕС, а също така е признат в международния дискурс за правата на човека наред с
други гражданско-политически и социално-икономически свободи.
• Принципът на управление гласи, че тези групи имат право да бъдат включени в процеса на
вземане на решения и да участват в проектирането. Публичното участие в идеалния случай
предполага, че приносът на обществеността ще има значение.
• Участието включва предоставяне на обратна връзка на участниците за техният принос.
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Достъпът и участието на различните социални групи в
културните процеси - като приоритет на гражданското общество
Участието има както присъщи, така и
инструментални ценности: то може да бъде ценно
само по себе си и може да спомогне за постигането
на други добри цели.
Участието обединява хората и им дава
възможност да общуват. Освен това, в процесите
на участие се постигат нещата, които могат да
бъдат също толкова важни, колкото и финалните
резултати.
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Пречки и затруднения пред широкото участие на гражданското
общество в процесите на взимане на решения
Пречките пред участието на представители на гражданското общество
могат да се разглеждат като пропуски в капацитета, в съществуващите
стимули и/или в достатъчното овластяване:
• «Капацитетът» означава, че може да са необходими определени умения, за да
участват тези представители в управлението. Тези уменията са както общи (т.е. законни относно културното наследство), така и специфични (т.е. знания на културното
наследство).
• «Стимул» означава, че на индивидуална основа съвкупността от присъщи финансови
стойностите трябва да надвишават разходите за участие.
• «Достатъчно овластяване» означава, че доминиращите групи могат да използват
участието само като средство за представяне на своите собствени интереси.
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Пречки и затруднения пред широкото участие на гражданското
общество в процесите на взимане на решения
Често се подчертава, че участието
подкрепя решения, които ще продължат
чрез признаване и общуване на нуждите и
интересите на всички участници обществени
и
професионални,
включително и вземащите решения.
Характеризира се с взаимно уважение и
интерес. Повечето институции днес
използват цифрови технологии, но те
трябва да се разглеждат по-скоро като
"активиращи фактори" и инструменти за
общуване.
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Пречки и затруднения пред широкото участие на гражданското
общество в процесите на взимане на решения
• Управлението на културното наследство се стреми
към активното участие на съответните заинтересовани
страни в рамките на публичните действия - т.е. публични
органи и органи, частни участници, организации на
гражданското общество, НПО, доброволческия сектор и
заинтересованите хора.
• Включване при вземане на решения, планиране,
изпълнение, мониторинг и оценка на културните
политики и програми за наследство.
• Увеличаване на отчетността и прозрачността пред
обществеността при инвестиции за изграждане на
обществено доверие в политическите решения.

Това определение разглежда активното участие на всички заинтересовани страни, като
цял цикъл на политика (планиране, вземане на решения, прилагане и оценка) на много нива.
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Пречки и затруднения пред широкото участие на гражданското
общество в процесите на взимане на решения
Това определение разглежда активното участие
на всички заинтересовани страни, като цял цикъл на
политика (планиране, вземане на решения,
прилагане и оценка) на много нива.
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