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1. Въведение 

Целта на настоящия анализ е въз основа на информацията, събрана от 

попълнените анкети и длъжностни характеристики на персонала на Музея за 

история на София, партньор на Сдружение Български икономически форум да се 

определят основните нужди и видове обучения, които биха били полезни за 

служителите на музея при участие в предстоящите международни семинари и 

партньорски срещи в страната и чужбина. 

Във фокуса на обученията ще бъде работата с младежи до 29 години, застрашени 

от социално изключване – безработни, прекъснали образование и др., чрез 

приобщаването им към дейностите на музея. (Това е социална група, застрашена 

от социално изключване, популярна на английски език като NEET – млад човек, 

който вече не е в образователната система и който не работи или не се обучава 

за работа.) 

Получената информация ще подпомогне съставянето, съвместно с 

международните партньори, на адекватни и разнообразни обучителни програми, 

чиито обхват ще варира според специфичните нужди на участниците в тях.  

По този начин, Сдружение Български икономически форум ще може да предложи 

на музейните работници включване в най-подходящото за тях обучение и да 

подготви по най-добър начин програмата и дискусионните теми за предстоящите 

две домакински срещи в София на представители на културно-образователните 

институции от Бългаия, Швеция, Норвегия и Италия.  

 

2. Дейности за обучение като част от социалната отговорност на музеите 

От гледна точка на обучението музеите играят важна роля, тъй като по своята 

същност те са социално отговорни институции. Дори при изпълнение на 

основните си задачи (събиране и излагане на експозиции, опазване на културното 

и природно наследство, провеждане на проучвания, обучителни дейности и т.н.) 

те проявяват силна социална отговорност по отношение на: 

 участие в местното и регионалното развитие (т.е. в туристическия сектор); 

 изпълнение на задачи, които са ориентирани към обществото и гражданите; 

 участие в развитието на учещото се общество; 

 допринасяне за местното и устойчиво развитие; 

 да бъдат по-приобщаващи и привлекателни за по-широки групи в 

обществото. 

Музеите трябва да идентифицират своята публика и да се обърнат към нея, за да 

играят тази роля и да носят съответната отговорност. За тях вече не е достатъчно 

само да отворят вратите си за хора, които ги посещават. Те искат повече и трябва 

да направят повече, като са наясно със социалната отговорност, която имат. 

Социалната отговорност също е неразделна част от учебните дейности в музея, 
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извън музея и в партньорствата с много местни заинтересовани страни. Тази роля 

е жизненоважна, особено по отношение на неформалното обучение на млади 

потребители, което трябва да бъде проектирано и реализирано от широк кръг от 

участници, вътре и извън музея. 

3. Социална отговорност към младежите, застрашени от социално 

изключване (NEETs) 

Музеите са развиващи се организации и се занимават със социални въпроси. Те 

не само се грижат за експозиции, представяне на историята и миналото, но и 

гледат към настоящето и бъдещето на обществото и индивидите – гледат към 

хората, техните истории и идеи. 

Много по-социално значим е начинът, по който музеите се справят с младежите, 

принадлежащи към групата на NEETs. Това е нова целева група за музеите и те 

трябва да бъдат добре обучени за създаването на организационни стратегии и 

нови подходи при работа с тях за успешното им включване в обществото. 

От гледна точка на обучението за възрастни, NEETs научават много за самите 

себе си, въз основа на собствената си мотивация, интереси и нещата, от които се 

интересуват и смятат полезни за себе си и които са в съответствие с техните 

ценности, амбиции, бъдещо развитие и социални вярвания. 

Най-общо казано, NEETs могат да бъдат хора, които са склонни да не използват 

музеи и да не бъдат привлечени от тях. Като социално отговорни институции, 

обаче, музеите трябва да работят усилено, за да ги привлекат. Това е техният 

начин да станат „по-демократични, по-отворени и по-малко изолирани, по-

подходящи и по-малко периферни“ (Дейвид Флеминг, директор на Националните 

музеи в Ливърпул). 
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4. Информация за служителите на “Музея за история на София“ по 

длъжностна характеристика 

N. Име и 

фамилия 

Музеен персонал/ 

Професионален профил 

Кратка длъжностна характеристика  

(умения, знания, компетенции, поведение, 

изисквани за изпълнение на 

професионалните задължение) 

1 Ерина 

Кръстева 

Директор по връзки с 

обществеността и 

комуникациите 

Образование – историк, журналист, визуален 

дизайнер; 

Професионални компетенции – отговаря за 

връзки с медиите, междуинституционални 

връзки, връзки с обществеността, 

координиране на събития и експозиции 

(временни), публикации и други визуални 

материали, координация на организационно 

управление; 

Специфични поведенчески умения – 

лидерство, добър оратор и презентатор 

2 Десислава 

Първанова 

Уредник (постоянна 

експозиция XV-XIX век) 
Образование – историк; 

Професионални компетенции – подготовка 

на експозиции, научни 

конференции/публикации, връзки с медиите, 

сглобяване и дигитализация на музейни 

колекции, образователни програми, 

поддръжка на регистратори; 

Специфични поведенчески умения – добър 

писател, изследовател 

3 Валериа 

Димовска 

Информатор/ Музейна 

охрана 
Образование – средно 

Професионални компетенции – техническа 

поддръжка, охрана, водене на регистър, 

взаимоотношения с посетителите – 

посрещане на посетители, подпомагане и 

отговаряне на въпроси, първа точка за контакт 

за посетители; 

Специфични поведенчески умения – 

познаване на правилата, комуникативност, с 

добър подход към хората 

4 Богдана 

Тепавичарова 

Информатор/ Музейна 

охрана 
Образование – средно 

Професионални компетенции – техническа 

поддръжка, охрана, водене на регистър, 

взаимоотношения с посетителите – 

посрещане на посетители, подпомагане и 

отговаряне на въпроси, първа точка за контакт 

за посетители; 

Специфични поведенчески умения – 

познаване на правилата, комуникативност, с 
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добър подход към хората 

5 
Теодора 

Мешекова 

Уредник (постоянна 

експозиция най-нова история 

(1944-до наши дни) 

Образование – историк; 

Професионални компетенции – подготовка 

на експозиции, научни 

конференции/публикации, връзки с медиите, 

сглобяване и дигитализация на музейни 

колекции, образователни програми, подкрепа 

на Регистратори; 

Специфични поведенчески умения – добър 

писател, изследовател 

6 
Карина 

Симеонова 

Гид/доцент Образование – културолог; 

Професионални компетенции – 

взаимоотношения с посетителите – посреща, 

насочва и обучава посетителите при обиколки 

в музея, подпомага и отговаря на въпроси, 

подпомага изготвянето на образователни и 

обучителни програми, събира статистическа 

информация, изпълнява административни 

задачи; 

Специфични поведенчески умения – добър 

оратор, изследовател, владеене на чужди 

езици 

7 
София 

Лостова 

Архитект/Археолог/ 

Регистратор 

Образование – архитект; 

Професионални компетенции – изследва и 

проучва архитектурата на културното 

наследство, поддържа регистър на 

собствеността, подпомага уредниците и 

графичните дизайнери при сглобяването и 

дигитализирането на каталога на музея; 

Специфични поведенчески умения – добър 

архиватор, добри организационни умения, 

внимателен към детайлите 

8 
Марина 

Дойчинова 

Регистратор/уредник 

(нумизматика) 

Образование – културолог, изкуствовед, 

нумизмат; 

Професионални компетенции - проучва 

наследството, подготвя експозиции, научни 

конференции и публикации, поддържа 

регистър на собствеността и заемите, 

подпомага уредниците, регистраторите и 

графичните дизайнери при сглобяването и 

дигитализирането на каталога на музея, 

подпомага изготвянето на образователни 

програми; 

Специфични поведенчески умения – добър 

архиватор, добри организационни умения, 

внимателен към детайлите 
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9 
Люба Дафова Регистратор/архивист – 

археолог 

Образование – археолог; 

Професионални компетенции – извършва 

теренна работа, изучава и проучва културното 

наследство, води отчет, подпомага 

уредниците и регистраторите, подпомага 

изготвянето на експозиции, обучителни и 

образователни програми; 

Специфични поведенчески умения - добър 

архиватор, добри организационни умения 

10 
Асен Коцев Регистратор/архивист – 

археолог 

Образование – археолог; 

Професионални компетенции – извършва 

теренна работа, проучва и проучва културното 

наследство, води регистър, база данни, 

дигитализация, подпомага уредници и 

регистратори, подпомага изготвянето на 

експозиции, обучителни и образователни 

програми; 

Специфични поведенчески умения - добър 

архиватор, добри организационни умения, 

внимателен към детайлите, организиран 

11 
Полина 

Стоянова 

Уредник – археолог Образование – археология; 

Професионални компетенции - подготовка 

на експозиции, научни 

конференции/публикации, връзки с медиите, 

дигитализация на музейни колекции и 

поддържане на бази данни, образователни 

програми, координация и управление на 

клоновете на музеите; 

Специфични поведенчески умения – добър 

писател, изследовател 

12 
Елисавета 

Динева 

Гид/доцент Образование – психолог; 

Професионални компетенции – 

взаимоотношения с посетителите – посреща, 

насочва и обучава посетителите при обиколки 

в музея, подпомага и отговаря на въпроси, 

подпомага изготвянето на образователни и 

обучителни програми, събира статистическа 

информация, изпълнява административни 

задачи; 

Специфични поведенчески умения – добър 

оратор, изследовател, владеене на чужди 

езици 

13 
Христина 

Грозданова 

Уредник (изобразително 

изкуство) 

Образование – изкуство; 

Професионални компетенции – подготовка 

на експозиции, научни 
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конференции/публикации, връзки с медиите, 

сглобяване и дигитализация на музейни 

колекции, образователни програми; 

Специфични поведенчески умения – добър 

писател, изследовател 

14 
Яна Тодорова Педагог/ Уредник Образование – историк; 

Професионални компетенции – проектиране 

и координиране на образователни политики и 

дейности, подготовка на изложения, научни 

конференции/публикации, ръководи гидове и 

доценти, връзки с медиите, хоризонтална 

комуникация; 

Специфични поведенчески умения - 

креативност 

15 Цветозар 

Йотов 

Информатор/ Защита на 

музейните експонати/ доцент 

Образование - археолог; 

Професионални компетенции - техническа 

поддръжка, охрана, водене на дневници, 

отношения с посетители - посрещане на 

посетители, подпомагане и отговаряне на 

въпроси, първа точка за контакт за 

посетители; 

Специфични поведенчески умения - 

познаване на правилата, внимателен, 

комуникативен 

16 
Илия Мечков Регистратор/поддръжка на 

паметници 

Образование – културолог; 

Професионални компетенции - извършва 

теренна работа, дигитализира културното 

наследство, води регистри, база данни, 

регистратори, подпомага изготвянето на 

експозиции; 

Специфични поведенчески умения - добър 

архиватор, добри организационни умения, 

внимателен към детайлите, организиран 
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5. Анкетен лист 

Име и фамилия 
 

 

Пол □ Ж 

□ М 

Статус в музея □ Постоянен персонал  

□ Временно нает служител  

□ Доброволец  

□ Стажант  

□ Друго (моля, посочете) 

Заемана длъжност в музея  

Област/учебно съдържание, което да бъде подсилено 
чрез обучение 

 

Организационни причини за обучението (защо 
обучението е важно за вас от организационна гледна 
точка?) 

 

Индивидуални причини за ученето (вие лично как 
очаквате обучението да ви помогне?) 

 

Как оценявате входното си ниво преди обучението за 
работа с младежи, застрашени от социално изключване 
– безработни, прекъснали образование и др.,  
чрез приобщаването им към дейностите на музея? 

□ Основно 

□ Средно 

□ Напреднал/а 

 
Коментари: 

Какво очаквате да бъде нивото ви след края на 
обучението? 

□ Основно 

□ Средно 

□ Напреднал/а 

 
Коментари: 

Какви са организационните ви ограничения 
(ангажименти) за включване в обучението? 

Място на провеждане: 
Време: 
Други: /моля посочете/ 

Предпочитани методи за обучение □ Лекция лице в лице 

□ Платформа за електронно обучение 

□ Групова дейност 

□ Вътрешен семинар 

□ Външен семинар  

□ Конференция 

□ Работа в мрежа със съответните 

заинтересовани страни (моля, посочете кои 
заинтересовани страни, според вас, са 
подходящи) 

□ Друго (моля посочете) 

Владеене на чужд език 
 
 

□ Английски; □ Немски, □ Френски; □ 
Италиански, □ Друг (моля посочете) 
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6. Заключение 

Анкетата, проведена сред служителите на „Музей за историята на София“, 

разкрива следната информация: 

 Музеят (и всички участващи служители) имат богат опит в организирането на 

детски образователни програми, работилници, ателиета и експозиции, което 

показва висока степен на гъвкавост по отношение на техните презентационни 

и мотивационни умения; 

 Анкетираните са единодушни, че са недостатъчно информирани за 

проблемите и подхода при работа с младежи от групата на NEETs. Те не се 

определят като подготвени и имат високи очаквания към предстоящите 

обучения, обмяна на опит с колеги както и срещи с представители на NEETs 

групата. 

 Повечето анкетирани идентифицират, както имплицитно, така и изрично, 

организационното управление и хоризонталната комуникация като основни 

области в музея, които имат нужда от значително подобряване, респ. 

обучения; 

 Около 80% анкетирани смятат своите езикови умения по английски език за 

средни, с необходимост от „опресняване“ на знанията преди потенциалното 

обучение; 

 Септември е единственият месец, в който никой от анкетираните не може да 

се ангажира с пътуване – това се дължи на много интензивния календар на 

културните събития в София. Освен това, в зависимост от конкретните 

професионални профили, някои от анкетираните могат да пътуват само извън 

топлите и сухи месеци (археолози) или през учебните месеци (не се 

провеждат или се провеждат много малко детски работилници). 


