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Дисертационният труд с обем 216 страници, се състои от увод, изложение в три
глави, заключение и списък с използвана литература.
Съдържанието на главите е разпределено в отделни параграфи, като в края на
всяка глава са направени конкретни изводи.
Дисертационният труд е обсъден в катедра „Администрация, управление и
политически

науки“

при

факултет

„Международна

икономика

и

администрация“ на ВСУ“Черноризец Храбър“.
Авторът на дисертационния труд е докторант на самостоятелна подготовка в
катедра „Администрация, управление и политически науки“.

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на открито заседание
на научното жури на 26.03.2020 г. от 10,00 часа в Заседателната зала на
Ректората на ВСУ“Черноризец Храбър“.
Материалите за защитата са на разположение в стая 204 във ВСУ“Черноризец
Храбър“ и на интернет адрес www.vfu.bg, раздел „Докторанти“.
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I.ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

1. Въведение в темата. Актуалност и значимост
Дисертационното изследване е посветено на социално-философски анализ
на въпросите за управление на музеите в рамките на реализиране на
културната политика в Република Казахстан. Особено внимание е отделено на
анализиране развитието на културната сфера в Казахстан в условията на
независимост, която в много отношения способства за трансформиране на
гражданското общество в „единно цяло“, „народ на Казахстан“.
В тези условия на активизиране процеса на културна
самоидентификация на казахстанското общество ефективното изпълняване от
музеите на тяхната социокултурна мисия е едно от най-важните средства за
възпитаване на казахстански патриотизъм, за запазване на духовната връзка
между поколенията и осигуряване съхраняването на самобитността на
културата и обществото в условията на модернизиране на държавата и
обществото.
Актуалност на изследователската тема. От гледна точка на социалната
философия като обща теория за развитието на обществото един от
механизмите на неговото развитие или приложен въпрос за управлението на
обществените процеси е културната политика на държавата. В тази връзка
актуалността на предлаганото изследване е обусловена от насочването на
вниманието към функционалната сфера на културата и от необходимостта да
се анализира съвременният процес на развитие на музеите в Казахстан. Едно
от важните направления в съвременната държавна културна политика в тази
сфера има за цел запазване, научно изучаване и популяризиране на историкокултурното наследство. Според данни на Комитета за статистика към
Министерството на националната икономика на Република Казахстан1 днес в
страната броят на музеите се е увеличил до 240. Независимо от това
съвременните тенденции в развитието на музейното дело актуализират
изучаването на актуални иновационни методи за управление на музейните
ресурси и самите музеи, както и разработването на концептуални,
структурни, правни, функционални, научни принципи за тяхната дейност.
Актуалността на това изследване е обусловена също от факта, че в
условията на всеобща глобализация и модернизация във всички сфери на
човешката дейност нараства ролята на организирането процеса на
стратегическо управление на музеите в условията на съществено влияние от
1. Данные Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК.
//www/stat.gov.kz/faces/

http:
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външната и вътрешната среда; усъвършенстване дейността на музея с цел
рационално използване на финансовите, интелектуалните, информационните
и други ресурси на музейната дейност; формиране и повишаване търсенето на
резултати от музейната дейност под формата на музейни продукти и услуги
чрез разширяване на контингента посетители и партньори на музея в областта
на изкуството, науката и бизнеса и т.н.
Решаването на тези въпроси е особено важно за музейната сфера в
Казахстан, което от своя страна актуализира изучаването на причините и
източниците, както и на резултатите от съвременната динамика в музейното
дело.
2. Обект и предмет на изследването
Обект на изследването са републиканските и регионалните музеи като
културни учреждения, осигуряващи транслирането на историко-културното
наследство на Казахстан в рамките на държавните програми в сферата на
културата.
Предмет на изследването е системата за управление на музеите в
рамките на държавната културна политика в Казахстан, включваща
механизми за регулиране, стратегическо планиране и формиране на тяхната
дейност.
3. Изследователски проблем
Изследователският проблем се състои в това, че в условията на
нестабилна външна среда и развиващи се пазарни отношения се увеличава
значението на стратегическото планиране в сферата на културата. Това
изисква съвкупност от мерки (социално-икономически, управленски и др.) за
осигуряване на необходимите резултати от нарастване на ефективността в
дейността на музеите като стопански субекти в частност.
Стратегическото планиране на развитието и управлението в музейната
сфера на страната е нужно да се базират на съдържанието на процеса по
регулиране на музеите по признака общност на произвеждания културен
продукт, форма на собственост, анализ на особеностите и тенденциите в
развитието на регионите. Регулирането на развитието на музейната сфера
трябва да се определя от съдържанието на социално-икономическите
характеристики на регионалните музеи. Като база може да се определи
избирането на икономически и социално най-значимия вариант за
инвестиране или финансиране на културните проекти, като се има предвид
тяхната доходност или пропагандното им значение. От значение са и
сигурността на вложените в регионалните музеи средства от инвеститори,
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спонсори и меценати, отчитайки инвестиционната привлекателност на
културните проекти в региона.
Постигане на стратегическите ориентири за резултативност в музейната
сфера е възможно в условията на рационализиране процеса на стратегическо
планиране и управление на музеите въз основа на анализ на пазарната
конюнктура, социалната и икономическата ефективност на управляваните
обекти. Във връзка с преминаването към практическо осъществяване на
програмните задачи на общонационалната Стратегия „Казахстан-2050“ е
необходимо разработването на предложения и препоръки за по-нататъшно
модернизиране на музеите в Казахстан на отраслово равнище.
4.Авторска теза
Основната авторска теза е, че спецификата на влияние на
икономическата, институционалната и социалната модернизация в страната
през последните години обусловиха необходимост от участие на органите на
държавното управление и организациите партньори в процеса на регулиране
на социално-икономическото развитие на музейните учреждения. Това
изисква да се прилага широк спектър от методи за стратегическо управление
с нормативно-правна, програмно-целева насоченост в рамките на държавната
културна политика (държавно-частно партньорство в сферата на културата);
5.Цел и задачи на дисертационния труд
Цел на дисертационния труд е въз основа на изучаване спецификата и
тенденциите в развитието на музеите в рамките на държавната културна
политика в Република Казахстан през периода на независимост да се
изработят препоръки за модернизиране на музейната система и ефективност
на организационно-стратегическото управление на съвременните музеи.
За реализирането на поставената цел е необходимо да се решат
следните изследователски задачи:
– да се разгледат теоретико-методологическите подходи към изследване
на проблемите за развитие и модернизиране на музеите в Република
Казахстан в условията на независимост;
– да се анализира функционалната дейност на музеите от гледна точка
на реализиране на съвременната държавна културна политика в Казахстан;
– да се разкрие същността на социокултурните характеристики на
дефиницията „културна политика“ като обединяваща съдържателния и
инструменталния компонент на системата за управление в областта на
културата;
– да се разгледа социокултурната мисия на казахстанските музеи и
нейното трансформиране през периода на независимост;
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– да се определят и анализират новите форми на взаимодействие между
музея и обществото в рамките на съвременната социокултурна динамика;
– да се изучат съвременните методи на стратегическо планиране и
регулиране, управление на музеите и музейните обединения с цел запазване
и популяризиране на историко-културното наследство на страната.
6. Методология на изследването
Методите и методологията на изследването са многостепенни.
Методологията се основава на проучване на редица казахстански, руски,
европейски и американски учени, чийто произведения са посветени на
управление на музейното дело. В работата са използвани теоретични и
методологически разработки, решения и препоръки на национални и
международни институции. Информационната база на изследването е
изградена въз основата на нормативни актове на държавни национални и
регионални органи.
При разработването на дисертацията са използвани конкретни
изследователски методи: историзъм, социокултурен, общонаучен. Основният
и специален изследователски метод е сравнителен анализ, който се прилага
след изучаване на десетки нормативни документи. Като резултат от този
подход се предлагат класификационни схеми и анализи за възможностите и
рисковете за усъвършенстване на системата за управление на музеите.
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II. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Структурата и обемът на дисертационния труд са определени от естеството на
поставените цели и задачи и представят авторската логика на изложението.
Дисертационният труд е структуриран в увод, три глави, заключение и е с общ
обем 216 страници. Списъкът на използваната литература наброява 158
източника – предимно чуждестранни и интернет източници.
Структура на дисертационния труд
УВОД
Глава 1. Теоретико-методологически подход при изследване на проблема
развитие и модернизация на музеите в Република Казахстан.
1.Понятието „културна политика“ в контекста на поведението на казахстанските
музеи. Стратегически проблеми управлението на културната политика.
1.2. Социокултурната мисия на казахстанските музеи и тяхната трансформация
в периода на независимост.
1.3. Проблеми на развитието и модернизацията на музейното дело в Казахстан.

Глава 2. Стратегически модел „Музейно обединение Казахстан“ в
контекста на развитие и модернизация на музеите.
2.1. Анализ на съвременните методи в управлението на музейни
обединения в процеса на модернизация.
2.2. Обща характеристика на стратегическия модел „Музейно
обединение Казахстан“ – концептуални, структурно-регионални и
правни принципи.
2.3. Управленска технология „Музейно обединение Казахстан“.

Глава 3. Музейно обединение в Казахстан като обект и субект на
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културната политика. Социални ефекти.
3.1.Музейното обединение като фактор за развитие в политическа,
икономическа и социална среда.
3.2. Обединение на музеите в системата на вътрешни и външни
връзки.
3.3. Основни направления в работата на музейното обединение в
Казахстан в новите условия на независимост.

Заключение
Списък на използваната литература
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III. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
В увода са обосновани актуалността на дисертационната тема, научната
новост, степента на научна разработеност на темата в трудовете на
казахстански и чужди изследователи, дадена е характеристика на теоретикометодологическия апарат на изследването, обекта и предмета на
изследването. Формулирани са целите и задачите, хипотезите на
изследването, мотивиран е изборът, описани са методите на изследване,
основните резултати от изследването под формата на тезиси, предлагани за
защита.
Глава първа „Теоретико-методологически подходи към изследване
проблемите на развитието на казахстанските музеи“ разкрива понятието
„културна политика“ по отношение на казахстанските музеи, съдържа
философско-социални аспекти в изследването на проблемите за развитие на
казахстанските музеи, анализира социокултурната мисия на музея и нейното
трансформиране.
В първия параграф „Понятието «културна политика» по
отношение на казахстанските музеи. Стратегически дилеми на
културната политика в областта на управлението“, докторантът
анализира алтернативните гледни точки за понятието „културна политика“ и
стига до извода, че в нея се обединяват съдържателният и инструменталният
компонент от системата за държавно управление в сферата на културата. В
тази връзка остава актуален проблемът за научно изучаване на системата за
държавно управление в сферата на културата в условията на съвременните
процеси на социално и културно модернизиране.
Дисертационният труд се базира на основните постижения на чуждата и
казахстанската социологическа, политико-културологична мисъл при изучаване
на историята и теорията на държавно управление, същността на понятието
културна политика, динамиката на нейните исторически промени. Основа на
социално-философския анализ в изучаването на дадения проблем станаха
фундаментални изследвания на такива мислители, като Драгичевич-Шешич М.,
Стойкович Б., Беляева Е.Е., Г.Х. Шартран и К. Мак-Кафи, Е. Гросжан, Пахтер
М., Лендри Ч., Е. Еверит, Р. Фишер и Р. Митчел, А.Й. Визанд, А. Мол,
Востряков Л.Е., О.Н. Астафиева, Н.Н. Лавринова, А.И. Арнолдов, А. Е.
Хренов, Белозор Ф.И., О.И. Карпухин и други изследователи.2

2. Данни на Комитета по статистика към Министерството на националната икономика на РК. http:
//www/stat.gov.kz/faces/
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Широко разпространение понятието „културна политика“ получава в
средата на ХХ век. Както е извесно това понятие се утвърждава през 1967 г.
на състоялия се в Монако форум на Международната организация ЮНЕСКО
и е определено като „комплекс операционални принципи, административни и
финансови дейности и процедури, които осигуряват основа за действията на
държавата в областта на културата“ [Востряков Л.Е. Културная политика:
концепции, понятия, модели // http://www.cpolicy.ru/analytics/80.html].
Понятието „културна политика“, бидейки предмет на изучаване от научната
дисциплина „социално (обществено) управление“, често се разглежда в
рамките на теорията на държавно управление. То е свързано с комплекс от
операционни действия в областта на културата, включително и чрез
регулиране на обществените (социалните) отношения.
Много учени свързват развитието на държавата и с такива категории
като обществено развитие и култура на социума, активизирайки по този
начин детерминантната роля на социокултурната парадигма [79
Крапивенский C. Социокультурная детерминанта исторического процесса //
http://ecsocman.hse.ru/data/013/073/1218/014krapivenskij.pdf].
Според
известният философ, един от авторите на общата концепция на социалната
философия, В.С. Барулин, който разглежда обществото като цялостен
културен свят, „социокултурното“ играе ролята на „детерминационноимперативен компонент на човешкото битие“ [Барулин В.С. Социальнофилософская антропология. – М.: Онега, 1994. – 252 с.]. Определя се от
общественото съзнание, неразривно свързан с общественото битие. Така че
ученият говори за „социокултурното“ като за „система от взаимовръзки на
обществото и държавата“, която се проявява чрез различни видове човешка
дейност, поведение в социума.
Едни от възможните способи за регулиране и взаимодействие на
държавата с обществото и човешките ресурси са хуманитарните технологии.
Те са елемент от формите на социалните технологии, насочени към
преобразуване на съществуващите социални институции с цел създаване на
условия за всестранно развитие на всеки член на обществото. Така държавата
изгражда конструктивно и плодотворно взаимодействие с обществото, като
поддържа общо културно пространство, състоящо се в защита и укрепване на
значими за всички ценности – „език, ценностни ориентири, нормативни
образци, символи, идеология и др.)“ [Политическая культура: учебное
пособие для академического бакалавриата. – М.: Издательство Юрайт, 2015. –
178 с.]. Те са важни за пълноценната му дейност и са в подкрепа на неговите
свободи и права. В тази връзка културната политика на държавата
представлява неразделна част от цялата държавна политика. Тя се изгражда в
съответствие със стратегическите основи и цели, които по правило са
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отразени в Конституцията на страната. Отразени са и в законодателната и
нормативната база на държавата, които регулират управлението на процесите,
които произвеждат, съхраняват и разпространяват културните ценности на
обществото“ [Флиер А. Я. Культурология для культурологов: Учебное
пособие для магистрантов и аспирантов, соискателей и докторантов, а также
преподавателей по культурологии. – М.: Академический проект, 2000. – 496
с.].
В дисертационния труд са разгледани различните подходи към
изучаване на културната политика, сред които:
– институционалният подход като обединена система от
взаимосвързани практически задачи и средства в политиката, насочена само
към определена група в обществото (обединение, партия, организация, град и
т.н.)3;
– в дихотомията „Запад-Изток“, насочена към определяне на
различните подходи във формиране на културната политика: „териториална
културна политика в границите на една страна“ (Запад) и „превалиране на
националната културна политика“ (Изток), където все пак като основа за
формиране и осъществяване на „обща културна политика“ на държавата са
базираните на „демократични стандарти три обществени сектора – частен,
държавен и граждански – на културния живот“ [Драгичевич-Шешич М.
Перспективы культурного развития: новые модели общего культурного
развития // Динамика коммуникаций: новые пути и новые акторы //
http:www.itapcom.ru/files/monitoring/dragisevic_cult_development.pdf];
– ресурсният подход4, който, за разлика от насочените към поставяне на
стратегически задачи в културното развитие целеви и институционален
подход, се характеризира с насочване на целите на държавата към
материално-техническо и творческо осигуряване за функциониране на
културата и планиране [Беляева Е. Культурная интеграция как основная
стратегия культурной политики Европейского союза. – Москва: Прометей.
2012 – 140 c.];
Анализът на научните трудове по въпросите за различните аспекти и
модели на културната политика в контекста на постоянно променящата се
действителност показва няколко основни направления или зони на
отговорност: първо - културната политика носи отговорност за запазване на
историко-културното наследство; второ – за разпространяване на културния
продукт; трето – за качеството на предоставяните културни услуги;
3 Girard A., Gentil G. Cultural Development: experiences and policies. Paris: UNESCO, 1983.//
https:unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000002228
4 Marion d’Angelo, Paul Vesperini. Cultural Policies in Europe: Method and Practice of Evaluation.
(Council of Europe Publishing, 1999). P. 18.
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четвърто – за развитие на творчеството и производството на културни
продукти; пето – за изследване, мониторинг и контрол в сферата на
културата в съответствие с поставените цели и задачи; шесто – за подготвяне
на персонал (творчески специалисти, администратори, работници от сродните
области); седмо – за образование, за качество на кадрите в културната сфера.
Когато говорим за дилемите в сферата на управление в областта на
културата, трябва да отбележим, че те имат пресечни точки с дилемите в
практическото въплътяване на културната политика. Като отговаря за
развитието на обществото, културната политика е принудена да избира
своите приоритети между културното многообразие и унификацията на
културата, между съвременната култура и културното наследство; между
интегрирането в световната култура и развиването на националните
особености; между осъществяването на мащабни престижни проекти и
общественополезни проекти с регионално значение; между дотациите и
инвестициите в сферата на културата. Културна политика е оше да се влага
във финансиране на инфраструктурата или в подкрепа на културната дейност;
от гледна точка на управлението в културната сфера – централизация или
децентрализация. Също така да се осъществява държавна подкрепа и контрол
или да се делегират някои функции на независими организации. За да се
смекчат „твърдите“ условия на функциониране на държавната културна
политика, е необходимо разработването на „универсален“ инструмент за
управление на културната сфера, който да отчита особеностите както на
административното държавно управление, така и на стратегическото
държавно управление (Таблица 1.):
Таблица 1. – Дилеми на държавното управление
Дилеми
Характеристики
Административно
Стратегическо
държавно управление
държавно управление
Тип управление
Ръководство
Целево (стратегическо)
управление
Обект на
Икономика на ниво текущи Икономика на социалните
управление
задачи
проекти
Средство за
Команди он висшестоящата
Стратегия на целите
управленияе
инстанция
(кратко-, средно- и
дългосрочни)
Цел на
Изпълняване на команди
Участие на всички нива на
управлението
отгоре
управление
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Начин на
контрол

Йерархия, разпределяне на
компетенциите и
отговорността по йерархията

Тип отношения
на мениджърите
с висшестоящата
инстанциа

Субординация: целите се
поставят от висшестоящите
инстанции, подведомствените организации само
изпълняват задачите за
постигане на целта
Йерархична

Обратна връзка

Постигане на
стратегическата цел,
еднаква отговорност на
всички нива на
управление
Съвместно планиране в
рамките на стратегията,
съвместно координиране
на управлението от
ресурсите в рамките на
общите задачи
Обратна връзка на всички
нива на управление

Сравнението между административната и стратегическата форма на
държавно управление, представено в таблицата, позволява да се определят
някои проблемни позиции в изграждането на културната сфера от държавата,
които от своя страна могат да зависят непосредствено от нивото на влияние и
въздействието на избрания модел културна политика на държавата.
В развиващите се страни, към които се отнасят и много страни от
постсъветското пространство, включително Казахстан, се е формирал
практически еднакъв подход към разбиране на културната политика като
ключов елемент не само от духовния, но и от икономическия ръст и прогрес.
Казахстанският програмен документ „Концепция за културната политика“
[Концепция
культурной
политики/
koncepciya
kulturnoj
politiki//
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31652612], в който е описан моделът
на културна политика в Република Казахстан, не представлява изключение. В
него са взети предвид много прогресивни елементи от международната
практика в областта на регулиране на културната сфера. Сред основните
принципи, заложени в документа, можем специално да откроим
приоритетността на културното многообразие, разбирането за културата като
важен фактор от общественото развитие, отвореността на културната
политика, изразена в интегриране на казахстанската култура в световното
пространство и др. Концепцията на културната политика в Казахстан се
реализира и в тъждество с дългосрочните стратегически държавни програми
– „Казахстан-2050“, „Концепции по вхождению в число 30-ти развитых
государств мира“ (Концепция за влизането на Казахстан в 30-те най-развити
страни в света), както и «Мәңгілік Ел», насочени към по-нататъшно
запазване, развиване и популяризиране на историко-културното наследство.
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Ще отбележим, че разгледаните по-горе научни позиции при
определяне значението на дефиницията „културна политика“, както и на
стратегическите дилеми на културната политика в областта на управлението,
дават възможност да предположим, че по отношение на съвременните
казахстански музеи посочените същностни характеристики и фактори имат
своето място и се отразяват във взаимовръзката на тяхната (на музеите)
дейност с основните идеи на държавната политика в сферата на културата.
Във втори параграф „Социокултурна мисия на казахстанския музей
и нейното трансформиране през периода на независимост“ са отбелязани
кардиналните изменения и промени във вътрешната и външната политика на
Казахстан. Те са обвързани с изграждането на независима държава и са
оказали въздействие върху културната сфера, тъй като културата е свързана и
с историческото развитие на обществото като цяло. Именно съвременните
културни процеси, протичащи в Казахстан и съпроводени от широк спектър
новации и преобразувания, актуализират проблема за запазване на
историческата памет като основа и фундамент на самоосъзнаването на всеки
човек. Не само като отделно взета личност, но и като представител на
определен етнос, народ, притежаващ богата история. Затова у човека, пък и в
обществото като цяло, възниква необходимостта да се преосмислят
предишните и да се усвоят нови нагласи в ценностната система. Това става
важно и за запазване на приемствеността в ценностите и традициите,
транслиране на културния опит и т.н. Затова един от действените механизми,
които поради функционалното си предназначение са призвани да задоволяват
потребностите от изучаване и „запознаване“ с миналото, стават именно
музеите. Известният руски философ Н.Ф. Фьодоров, изучавал задълбочено
смисъла и предназначението на музея, казва, че „музеят бе храм, т.е. сила
регулираща, поддържаща живота на предците“ [Фёдоров, Н.Ф. Музей, его
смысл и назначение. – М.: Мысль, 1982. – С. 576]. Действително днес музеите
стават културно пространство за диалог между миналото и настоящето,
където се получава своеобразно взаимодействие на личност (човека) с
представените в музейните експозиции различни обекти на културата в
историческата им перспектива.
Обявяването на независимостта на Казахстан (от 1992 г.) стана начало
на търсенето и изработването на нова парадигма на културното и духовното
развитие на републиката, определяне на национална идея, въз основа на която
да се изгради и държавната културна политика на страната. Както е известно,
основното развитие на музейното дело в републиката е протекло през
съветския период, когато мисията им е била пряко свързана с
идеологическите и политическите догми на комунистическата партия на
Съветския Съюз. Затова започналият нов период за казахстанските музеи
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през годините на независимостта е свързан със смяна на приоритетите, с
търсене на нови форми и насоки в дейността им. Така например започнаха да
се обсъждат широко актуалните въпроси за официално предоставяне на
музеите на статут на научни учреждения като един от основните фактори за
ефективност на музейната дейност [Алимбай Н. Музей как научноизследовательский институт//Материалы семинара-практикума «Музеи
Центральной Азии: традиции и инновации», 21 мая 2013. – Алматы.],
музейните специалисти започнаха да търсят нови начини и форми за
подаване и популяризиране на концентрирания във фондовете и
експозициите музеен материал. Особено внимание бе обърнато и на
търсенето на нови способи за комуникация с различните категории
посетители – интерактивни програми, базирани на музейни експозиции и
изложби, игрови програми, музейни концерти и срещи и т.н.
Всеки музей се стреми да намери собствено лице. Сега в казахстанските
музеи се провежда актуализиране на научно-изследователската и културнообразователната функция. За тях научно-изследователската дейност стана
основа за развитие на музея, за създаване и реализиране на културнообразователна дейност.
Насоките в съвременните процеси на национално-държавното
изграждане, основаващи се на необходимостта от научно изучаване на
историко-културния опит, както и търсенето на нови пътища за запазване на
културното наследство под формата на музейни предмети, колекции, сбирки
и транслиране на културния опит от поколение на поколение са разкрити.
В трети параграф „Проблеми в развитието и модернизирането на
музейната сфера в Казахстан“. Благодарение на историко-културния си
потенциал музеите днес по право стават центрове за изучаване, съхраняване и
популяризиране на социалната памет. Затова за повишаване ефективността на
техния социокултурен потенциал е необходимо модернизиране на музейната
сфера в Казахстан като система от учреждения. Основно направление трябва
да стане културно-образователната и научно-изследователската дейност. Но
анализът на музейното пространство в страната позволява да се определят
много проблеми в развитието на музейната сфера в Казахстан, „подготовени“
от ред известни причини със социокултурен и професионален характер. Това
са морално остаряло музейно съдържание, остаряла материално-техническа
база, слаба отраслова връзка и недостатъчно коопериране между
регионалните музеи и туристическия отрасъл и др.
Съвременното развитие на музейното пространство, неговите функции
за запазване, изучаване, систематизиране и репрезентиране на историческата
информация, се обуславя от пет основни комплекса проблеми в развитието
на музеите:
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- музейната практика или проблемът за музейното моделиране като
способ за представяне на социално значима информация (усъвършенстване на
всички направления в музейната работа);
– музейният мениджмънт или проблемът за управление на музеите
(криза в кадровия въпрос; неравномерно развитие на музеите и т.н.);
– музейният маркетинг или проблемът за повишаване нивото на
интерес от страна на обществото и масмедиите към музеите
(комуникация с различните социални категории и социални институти на
обществото; музеите в системата на културния туризъм);
– музейната икономика или проблемът за липсата на бюджет за
развитие на музеите в пазарни условия (недостатъчно финансово
осигуряване, ниско заплащане на труда и др.);
– музейната наука или проблемът за повишаване нивото на научния
компонент в дейността на музеите и др.
Създалата се в музейната сфера на Казахстан ситуация се решава с
помощта на задълбочено разработени държавни програми, насочени към
запазване и популяризиране на историко-културното наследство на страната.
Това наследство днес става „основен компонент от културната и
националната цялост на обществото, най-важна стратегическа съставка от
културната политика на държавата, защото базово условие на нашата
държавно-национална политика е въпросът за собственото ни
саморазбиране“ [Назарбаев Н.А. В потоке истории. – Алматы: Атамура, 1999.
– с. 10].
Настъпилата след 1992 година политическа, социално-икономическа
реалност показа необходимостта от формиране на нови подходи към
управлението на музейната дейност. Музеите започнаха както никога да се
разглеждат като културно-образователни и научни структури, които
представляват „генератори и транслатори на идеите за национална
самоидентификация и толерантност“ [Файзуллина Г.Ш. Особенности
развития музеев Казахстана в современный период (1991-2008 гг.)//Дешт-иАрт Центр/ОО «Лаборатория общественного развития».– Караганда:
«Гласир», 2010. – 112 с. – С. 74-79]. Това бе обосновано и от активното
включване на музеите в реализирането на стратегическата държавна програма
„Мәдени мұра“ (2004-2011 г.). Нейното осъшествяване показа, че
историческото и културното наследство на народа е както духовен, така и
социален капитал, който представлява мощна фундаментална основа,
захранваща съвременната култура, наука и образование. За избора на система
от приоритети и нови хоризонти в развитието и модернизирането не само на
социално-икономическата, но и на културната сфера, по-конкретно на
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музейната сфера, способстваха също и други стратегически проекти и
програми:
- „Народът в потока на историята“ (2014-2016 г.) – програма за
изработване на търсени в света изисквания за съвременност на системите от
приоритети и развитие на музеите5;
– програмна статия на Първия Президент на Казахстан Н. Назарбаев
„Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания“ („Поглед към
бъдещето: модернизиране на общественото съзнание“), цел на която стана
откриването на нови направления в работата на музейната сфера в Казахстан
чрез програмите: „Туған жер“ („Родина“) – „Туған ел“ („Родна земя“),
проектите „Духовни светини на Казахстан“, „Съвременната казахстанска
култура в глобалния свят“.Те са насочени и към засилване ролята на музеите
в
патриотичното възпитание, откриване, изучаване, реставриране,
консервиране и реконструиране на исторически артефакти, обекти от
природното и културното наследство и др.
Перспективата за развитие на казахстанските музеи днес се състои и в
способността и готовността им за „прилагане на съвременните технологии в
мениджмънта, който представлява система от стратегии и тактики за
управление на музея“, разбирането, че „нивото на модернизиране на
съвременните музеи може да бъде свързано с трансформиране на структурата
на музея, което да му позволи по-успешно да се адаптира към съвременната
действителност и предизвикателствата на времето“ [Темиртон Г., Канафина
А. Музей в контексте социокультурной модернизации // Вестник КазНПУ.
Серия историческая. 2015. – С.77-79].
Глава втора „Стратегически модел «Музейно обединение на
Казахстан» в контекста на развитието и модернизирането на
казахстанските музеи“ е посветена на теоретико-методологическите
принципи за създаване на Музейно обединение на Казахстан. Анализират се
концептуалният, структурно-регионалният и правният подход към неговото
формиране от регионалните музеи начело с Националния музей на РК, а също
и предложенията за избор на управленска технология и механизъм за
стратегическо управление на Музейното обединение.
Методологически и базови източници на дисертацията станаха
трудовете на чужди и казахстански учени, съдържащи различни подходи към
осъзнаване и тълкуване на същността на рационализиране процеса на
стратегическо планиране, регулиране развитието на музеите от позициите на
съвременното хуманитарно знание. Сред тях е важно на отбележим
трудовете на Láshko A. V., Мастеница Е.Н., Будко А.А., Пшеничная С.В.,
5 Программа исторических
history.kz/ru/contents/view/331

исследований

«Народ

в

потоке

истории»

//

https://e-
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Ермакова, Ж.А. Шуклина Е. А., Каменский С.Ю., Мусаханова М.З.,
Файзуллина Г.Ш., Плетникова и др. Изследването се опира също на
специални социологически и икономически трудове на такива учени, като
Рубинштейн А.Я., С.Ю.Баришников, Ю.Н. Биченко Т.М., Mintzberg H.,
Ahlstrand B., Lampel J. Майлз Р., изследващи проблемите на икономиката и
социологията в сферата на изкуството и културата и по-конкретно на
музейните учреждения.
Първият параграф „Анализ на съвременните методи за управление
на музейни обединения в рамките на модернизирането“ е посветен на
изучаване въпросите за управлението на музеите в новите пазарни условия.
Акцентира се и на откриващите се нови възможности за успешно и
резултативно функциониране на казахстанските музеи, които изискват
комплексен подход за усъвършенстване и коренно преразглеждане на
системата за управление на музеите.
Резултатите от изследванията на чужди и казахстански учени за
изучаване на съвременните методи за управление на музеите, както и опитът
на музейни обединения и асоциации (Съюза на музеите в Русия, Музейната
асоциация на Нидерландия, казахстанския управленски проект „Обединение
на музеите в град Алмати“6 и др.) показват, че съществуват три нива на
реформиране и управление на музейната дейност. Те представляват
концептуалната основа за модернизиране и се състоят в „прилагане на
технологиите на мениджмънта, насочени към планиране, организиране,
реализиране и контрол“ [Будко А.А. Модернизация. Схематизация опыта //
Мир музея, 2010, №4. – с. 34-37/Budko A.A. Modernizaciya. sxematizaciya
opyta // Mir muzeya, 2010, №4. – s. 34-37]. Проведеният по време на даденото
изследване PEST анализ обхваща глобалните, неподвластни на субекта на
управление фактори от политическото, социалното и технологическото
макрообкръжение. SWOT анализът, установяващ причинно-следствените
връзки между силните и слабите страни (по примера на „Обединение на
музеите в град Алмати“), както и външни заплахи и възможности, показаха,
че определено въздействие върху музеите като културни учреждения оказват
както политически, така и икономически фактори. Политико-икономическата
стабилност на държавата представлява важен фактор за функционирането и
развитието на музеите и оказва благоприятно влияние за тяхното финансово
положение.
Резултатите от изследването сочат също, че в Казахстан в условията на
пазарна среда започва търсене на собствен модел организационна култура в
музейната сфера. При това стратегическите инициативи на музейните
6 Концепция развития «Объединение музеев города Алматы» / Авторы-составители: Л.Плетникова,
Г.Файзуллина, Л. Сагындыкова. – Алматы, 2015.
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обединения според нас трябва да се базират на следните направления:
музеите като символи на въплъщаване на държавността, поддържащи
националната и културната идентичност; усвояване на стратегическо
планиране за съвместно (обединено) развитие, методи за управление на
музейните колекции, разширяване ня културно-образователните програми и
проекти; изработване на система от мерки за организационно и финансово
осигуряване на съвместни мероприятия; рационално използване на
финансовите, технологическите, информационните, интелектуалните и други
ресурси на музейната дейност; усъвършенстване на музейния мениджмънт и
маркетинг; увеличаване броя на спонсорите, „приятелите на музеите“,
партньорите и др.
Ще отбележим също, че важен елемент от музейния свят трябва да
стане стратегическият съюз като решение за обединяване на ресурсите, тъй
като „ресурсът на взаимодействие“ става един от най-важните за развитието
на професионалната музейна общност през XXI в.“ [Мастеница Е.Н.
Музейный мир в XXI в.: векторы развития. // Труды Санкт-Петербургского
института культуры. Том 212 «Музей в мире культуры. Мир культуры в
музее». – СПб., 2015. – с. 19-26].
Вторият параграф „Обща характеристика на стратегическия
модел «Музейно обединение на Казахстан»: концептуален, структурнорегионален и правен принцип“ е разгледан на базата на концепцията за
партисипативност и стратегическа организационна култура. Даденият ресурс
за взаимодействие е насочен към принципиална промяна на мисията,
ценностите на музеите, признаващи съвременните история и артефакти.
Мненията на посетителите са не по-малко значими от това, което се пази във
фондовете и има статут на историко-културно наследство. Съществено
значение има и стратегическото управление, и стратегическото планиране за
адекватното реагиране на бъдещи предизвикателства.
Създаването на Музейно обединение на Казахстан ще стане нов етап в
еволюцията на концепцията за държавната културна политика в музейната
сфера, основаващ се на предаване на някои функции от държавата и
разделяне на пълномощията с други актори и различен род партньорства
(например държавно-частно партньорство). Такова ниво на културно
коопериране в нашата страна още не е имало, дойде време да се адаптира
опитът на другите страни по този въпрос. Създаването на Музейно
обединение на Казахстан ще позволи целенасочено да се въздейства върху
логиката на развитие на културните процеси в страната. Съгласно
управленската концепция за организационната култура „Музейното
обединение на Казахстан“ ще представлява, по наше мнение, пример за
демократизиране на системата за управление на ограничена музейна мрежа.
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Тя ще се състои от четиринадесет регионални (областни) музея с историкокраеведски профил под управлението на Националния музей на Република
Казахстан като единен център за стратегическо управление и стратегическо
планиране (Схема 1.):
Схема 1. – Организационна структура на стратегическия модел
„Обединение на музеите на Казахстан“
Министерство на
културата и спорта
на Република
Казахстан

Институт за
дистанционно
обучение за
повишаване на
квалификацията на
музейните
работници

Попечителски
съвет

Експертен съвет

Ендаумънт-фонд

Генерален директор на
Националния музей на
Република Казахстан, на
Музейното обединение на
Казахстан

Аналитична група

14 областни (регионални) музея с историко-краеведски профил

Според приведената организационна схема Министерството на
културата и спорта на РК взаимодейства директно с Генералния директор на
Националния музей на РК и по съвместителство на Музейното обединение на
Казахстан. С помощта на Аналитична група той управлява дейността на
регионалните историко-краеведски музеи в рамките на единната Концепция
за стратегическо развитие на регионалните музеи по въпросите на
експозиционната, фондовата работа, изложбената политика, комуникацията,
PR-развитието и външните връзки.
Стратегическото управление на Музейното обединение на Казахстан
ще бъде свързано с въпроси за устойчиво и управляемо развитие на
регионалните музеи, което отговаря на целите заложени в държавни
нормативно-правни актове и програми за модернизиране в сферата на
културата.
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В рамките на целевия подход внедряването на стратегическия модел
„Музейно обединение на Казахстан“ ще стане отговор на въпросите за оценка
на ефективността в дейността на регионалните музеи в страната на основа
усилията на вътрешнопроизводствения мениджмънт с акцент върху
специфичните ресурсни компетенции на регионалните музеи и менталните
особености на местните потребители, а също така използването на
партньорски методи за управление, осигуряващи съвместни действия на
регионалните музеи за взаимна и собствена полза.
Процесният подход актуализира функциите на управлението като
обособени видове управленска дейност, като например планиране,
организация, ръководство и контрол.
Ресурсният подход ще позволи ефективността на стратегическото
управление да се свърже с рационално потребление на ресурсите на всички
регионални музеи.
Стратегическото планиране на дейността на Музейното обединение на
Казахстан ще бъде насочено към определяне на конкретните цели на всеки
регионален музей в условията на бъдещи промени във външната среда с
хоризонт на прогнозиране от пет години и на това, което в реалния мащаб от
време ще трябва да направят сътрудниците, за да постигнат тези цели.
Структурно-регионалният принцип за създаване на Музейното
обединение на Казахстан представлява организационна структура на
кооперативно-интеграционно обединение от републиканско значение на
четиринадесет регионални музея. Изразява се в това, че главен аспект на
кооперативно-интеграционното обединение става стратегическото развитие
на конкретен регионален музей в историко-краеведски план.
Правен принцип за създаване на Музейното обединение на Казахстан.
Съгласно законодателството на Република Казахстан правният статут на
Музейното обединение на Казахстан, като юридическо лице, може да се
определи в организационно-правна форма като нетърговско акционерно
дружество (НАД). То е в съответствие с постановлението на Правителството
на РК и заповедта на Комитета за държавно имущество и приватизация към
МФ на РК и е със 100 процента държавно участие в уставния капитал. НАД
„Музейно обединение на Казахстан“ може да осъществява дейност въз основа
на Устава, като има:
- като основен предмет на дейност на дружеството – организиране на
музейна дейност, насочена към практическо реализиране на културната
политика на държавата в областта на музейното дело;
- уставен капитал на дружеството – формира се за сметка на
републиканското имущество, в баланса на републиканското държавно
предприятие „Национален музей на РК“, и на комуналните имущества на
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областните историко-краеведски музеи (с преподчиняване на републиканско
ниво).
Такива дългосрочни инструменти за поддържане на модернизационните
промени в музейната сфера, каквито са попечителският съвет и ендаумент
фондът, ще помогнат да се актуализират много аспекти на стратегическото
планиране за реализиране на този плуралистичен модел на развитие –
Музейно обединение на Казахстан.
Третия параграф „Управленска технология на „Музейно обединение
на Казахстан“ анализира стратегиите и технологиите за управление на
музеите, представляващи проява на усъвършенстване, както на
организационния, технологическия, така и на икономическия механизъм на
дейност на съвременните музеи. Както вече отбелязахме за усъвършенстване
на системата за управление на музеите е необходимо да се вземат предвид
съвременните методи на мениджмънт, насочени към изучаване на външната и
вътрешната среда, т.е. базирани на принципите на съвременния маркетинг.
Такъв комплексен подход ще създаде за музеите широка възможност да
използват рационално всички налични средства и възможности за решаване
на поставените цели и задачи. В този смисъл един от моделите на
перспективни направления за структурно усъвършенстване на казахстанските
музеи чрез Музейното обединение на Казахстан се състои в централизирана
система за функциониране на музеите, която включва регионалните музеи, с
главен музей в лицето на Националния музей на Република Казахстан.
Нужно е да отбележим, че съвременните методи за управление на
музейните обединения са взаимосвързани с общите принципи на съвременния
мениджмънт и са насочени към ефективно ръководство на предприятията.
Според учените, изучаващи теорията на стратегическия мениджмънт,
неговите основни принципи се състоят на първо място в ясно изразена обща
цел и философия на самата организация. В управлението са важни и
„динамичната съвкупност от взаимосвързани управленски процеси при
вземането и осъществяването на решения с цел запазване на конкурентните
предимства на предприятието в дългосрочна перспектива; системата за
интегрирано вътрешнофирмено (вътрешномузейно – бел. авт.) планиране,
осигуряващо равновесие между стратегическата и текущата ориентация в
дейността на предприятието на базата на координиране на стратегическите,
средносрочните и текущите планове; реализирането на идеята за
стратегическо управление въз основа на маркетинговия подход, т.е.
всестранно развиване на отношенията с потребителя с цел максимално
удовлетворяване на неговите потребности“ и т.н. [Аакер Д. Стратегическое
рыночное управление. – СПб.: Питер, 2007. – 496 с.].
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В тази връзка за постигане на поставените цели и задачи на Музейното
обединение на Казахстан е необходимо внедряване на системи за целево и
процесно управление. Те трябва да се базират на „приоритет на целите над
ситуациите и да са насочени към промяна на ситуацията, а не към
отстраняване на смущаващите въздействия“, докато процесното управление е
насочено към „управление според резултатите“, „управление на базата на
потребностите и интересите“, „управление на базата на активизиране
дейността на персонала“ и др. [Управленческие технологии //
https://studbooks.net/67932/menedzhment/upravlencheskie_tehnologii].
За Музейното обединение на Казахстан, според нас, са приемливи двата
типа управление: целево и процесно, като организационно-правна форма на
музеите могат да бъдат:
- „управление според резултатите“, което се базира на хармонично и
оптимално обединение на материалните и човешките ресурси на музеите,
влизащи в състава на Музейното обединение, укрепване на тяхната
интеграция
[Понятие
управления
по
результатам//http://infomanagement.ru/referat/125/2];
- технологията „управление на базата на потребностите и
интересите“ е абсолютно приложима. Защото именно музеите, намиращи се
в различните региони на Казахстан, влизат в културно-образователната,
почивната, както и в туристическата инфраструктура на една или друга
територия, където са разположени Те съдействат за координиране на
„междуличностните и деловите коммуникации“, за стимулиране
интегрирането на дейността на регионалните музеи по всички направления и
форми на музейната дейност. [Управление на базе потребностей и
интересов//http://www.webcentr.ru/uprpopotr].
Както показва oрганизационната структура на стратегическия модел
„Обединение на музеите на Казахстан“ (Схема 1), обединението може да
функционира също като матрична структура на управление, която се
реализира по два начина – проектна (вертикални линейни връзки) и
функционална. В съответствие с изискванията на дадената структура за
управление функционалната линия е подчинена на проектната, която
отговаря напълно за въпросите на планирането и последващото му
изпълнение. Функционалните ръководители, частично делегирайки
задължения и пълномощия на проектните ръководители, „изпращат на
подчинение на проектното ръководство необходимите специалисти“
[Матричная
структура
управления//http://economican.ru/v_man.php].
Посоченият начин на управление предвижда оптимално взаимодействие на
всички подразделения от обединението при решаване на поставените задачи.
23

Матричната структура на управление позволява на всички участници в
Музейното обединение на Казахстан да увеличат степента на ориентиране
към постигане на проектните цели. Осигурява се възможност за ефективно
използване както на финансовите, така и на кадровите ресурси, а също така и
за надлежно и своевременно изпълнение на задълженията. В тази връзка,
според нас, за SWOT анализ на дейността на Музейното обединение на
Казахстан, в който са отбелязани факторите на средата оказващи съществено
влияние върху дейността на обединението, може да се използва подходът на
известните специалисти в областта на маркетинга Ph. Kotler и N. Kotler 7
(Таблица 8.).
Таблица 8. – Структура на SWOT анализа
Силни страни
Слаби страни
(пазарни условия)
(пазар на културни услуги)
Репутация на музея
Посетители и обслужването им
Колекции
Изложбена дейност
Кадри
Финансиране
Доходи
Възможности за развитие
Заплахи
(характер на конкуренцията)
(фактори на макрообкръжението)
Демографски
Икономически
Технологически
Политически
Социални
Включването на областните музеи с историко-краеведски профил в
интеграционната мрежа на Музейното обединение на Казахстан в рамките на
стратегическия мениджмънт ще позволи да се постави в центъра на внимание
решаването на целия комплекс музейни проблеми във финансовата,
кадровата, научно-изследователската, почивната и комуникативната сфера.
Политиката на партисипативност на Музейното обединение, състояща се в
диалог и взаимодействие с посетителите, ще позволи да се разработи поуспешен стратегически план. За разработването му ще бъде привлечен кръг
7. Kotler N.& Kotler Ph. Museum strategy and Marketing: Designing Missions, Building Audiences,
Generationg Revenue and Resources. 1998
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от заинтересувани хора: представители на държавните органи, местни
предприемачи, краеведи, историци, изкуствоведи, дизайнери и други
специалисти, а също така и на дружествата „Приятели на музея“.
Глава трета „Музейното обединение на Казахстан като обект и
субект на културната политика. Социален ефект“ разглежда предлагания
управленски модел като фактор за развитие на политическата,
икономическата и социалната среда на регионите, актуализира основните
направления на работа на регионалните музеи в новите условия, определя
основните направления на работа на Музейното обединение в новите
условия.
В първия параграф „Музейното обединение като фактор за
развитие на политическата, икономическата и социалната среда“
музеите се представят като „маркери за държавна идентичност“. В своята
същност те трябва да бъдат презентационен модел на националната култура, в
която се визуализира идеята на нацията, притежаваща огромно многовековно
историко-културно наследство и уникален културен код. Музейното
обединение на Казахстан като фактор за развитие на политическата среда
може да решава задачи за инкултурация на личността – приобщаване на
човека към културния код на съвременната му култура, като при това става
„инструмент за социални преобразувания…“, за да „репрезентира символите
на властта … да бъде „памет на властта“ [77 Клачков П.В. Подъяпольский
С.А. Гуманитарные технологии и целостность государства. – М.: ЛЕНАНД,
2014, 528 с.].
Фактори за разширяване на музейната мрежа на Обединението:
- практиката за използване на форми за музеефикация на територията
(музеи резервати), осигурявайки социално-икономически ефекти за развитие
на региона, способства за създаване на положителен имидж и уникалност на
дадената територия, за развиване на туристически клъстер. Тя дава тласък за
икономическо възраждане на територията, на нейната инфраструктура, за
поддържане на нови форми на бизнес, за повишаване доходите на
населението и качеството на живот и т.н.;
- музеят като фактор за повишаване качеството на живо. Днес
съвременните музеи активно способстват за формиране не само на
естетическите вкусове на своите посетители, но и на задълбочени и
достоверни представи за своята страна, за своя народ, за неговата
етнокултурна, социална, духовна основа, традициите, както и позволява „да
се излезе“ и в света на общочовешките ценности [Грачева Е.С., Муханова
С.А. Музей как социокультурное явление современного общества//Вестник
Саратовского государственного технического университета, 2009].
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В днешно време все повече нараства социалната роля на музеите и
затова много от тях активно, в крак с времето, овладяват новите технологии.
Много музеи в Казахстан вече използват дигиталните технологии, но като
най-ярък пример служи Националният музей на Република Казахстан, който е
снабден с най-съвременно оборудване,
съответстващо на световните
стандарти. В музея се използват нови изложбени технологии: мултимедиен
под, мултимедийни екрани, сензорни павилиони, аудиогидове с информация
на няколко езика, холограми, светодиодна техника и т.н. При това в хода на
изследването беше определена тенденция: културните иновации са пряко
свързани с възможностите за икономически ръст на региона. Ако градът
включва активно в програмата си за развитие културни иновации, то той
получава по-големи шансове за успех в икономически план.
Обединяването на музеите като социокултурни институции ще стане
нов етап в реализирането на основните насоки от концепцията за държавна
културна политика в музейната сфера. Като субект на културната политика на
държавата Музейното обединение на Казахстан ще въздейства целенасочено
за развитие на културните процеси в страната, включително и за развитие на
международното сътрудничество в областта на музейното дело, обмяна на
опит, повишаване квалификацията на музейните сътрудници и т.н.
Вторият параграф „Музейното обединение в системата от външни
и
вътрешни
връзки“
разкрива необходимостта от
културнокоммуникационно взаимодействие на музеите на различни нива –
международно, национално и регионално – с библиотеките и архивите за
съхраняване на историко-културното наследство. Според чуждестранните
учени сега тяхното взаимодействие се намира във фаза на сливане на сходни
признаци, т.е. конвергенция, пренесена в цифровото пространство [Nickel S.
Archive – Bibliotheken - Museen. Beispiele der Zusammenarbeit in Schweden /
S.Nicel // AKMB-NEWS. – 2009/- #1/- P. 27-30], [Novia J. Library, Archival and
Museum (LAM) Collaboration: Driving Forces and Resent Trends // The Members
Round Table. – 2012. – V.3, №1. – P. 1-10], [Zorich D. Beyond the Silos of the
LAMs: Collaboration Among Libraries, Archives and Museums // Diane Zorich,
Günter Waibel, Ricky Erway (pdf: 334K/59 pp., 2008.) – Available:
www.oclc.org/research/publications].
В тази връзка запознаването с чуждия опит за сътрудничество и
взаимодействие между музеите, библиотеките и архивите показва две
направления на взаимодействие между тях, които осигуряват преодоляване на
комуникационните бариери помежду им:
1) специални организационни структури (например
във
Великобритания – Съвет на музеите, библиотеките и архивите (MLAC,
1936 г.), в САЩ – Съвместен комитет на архивите, библиотеките и музеите
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(CALM); в Швеция – ABM centrum , 2004 г.) и т.н. Тези обединения
реализират широкомащабна програма за запазване на културното наследство
не само по въпросите на цифровизацията и предоставянето на достъп до
фондовете, но и за укрепване на комуникационното сътрудничество между
учрежденията в областта на културния туризъм, съвместните научни
изследвания, обмяната на опит и др.;
2) съвместни проекти за партньорско взаимодействие в страните от
Европейския съюз (организиране на интердисциплинарни курсове по
цифровизиране на културното наследство, създаване на общи бази данни,
обмяна на информация, за повишаване качеството и достъпността на
електронните услуги и др).
Актуална е необходимостта от създаване на съвместна мрежова
общност за изграждане на партньорски отношения за решаване на
проблемите на музеите, библиотеките и архивите и формиране на
професионална общност чрез развиване на външната среда. Актуална е и в
условията на успешно развитие на държавното строителство на Казахстан.
Затова дейността на казахстанската мрежова общност, както показва
международният опит, може да подкрепи решаването на редица насъщни
въпроси: информационната откритост; взаимодействието с външни
партньори; демократизиране на управлението; коопериране на ресурсите.
Една от основите за създаване на мрежова общност от казахстанските
културни учреждения, като институции на социалната памет, може да стане
Музейното обединение на Казахстан. Стратегията за мрежова общност на
казахстанските културни учреждения на базата на посоченото обединение,
като един от инструментите на музейния мениджмънт, може да повиши
стабилността в дейността на музеите, библиотеките и архивите, да окаже
съществено влияние върху регионалната социокултурна политика като цяло.
Третият параграф „Основни направления в работата на Музейното
обединение на Казахстан в новите условия“ е посветен на дейността на
бъдещото казахстанско музейно обединение. Самата идея за създаване на
Музейно обединение на Казахстан, като феномен за демократизиране и
модернизиране на културната сфера, бе предизвикана от динамиката на
съвременните глобални процеси: все по-голямата информатизация и
технологизация
на
съвременното
социокултурно
пространство;
трансформиране и модернизиране на формите на реализиране и на музейното
дело; търсене на иновационни пътища за развитие и оптимални методи за
управление на музеите.
Днес въпросите за музейното управление станаха актуални в дневния
ред не само на самите музейни специалисти, но и на широк кръг учени
хуманитари. Така например според учените „теченията в музеологията могат
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да бъдат осмислени само в общия културен контекст на XX-XXI в.: мощни
процеси на демократизиране, уестърнизиране, технологизиране [Мастеница
Е.Н., Шляхина Л.М. Проективная модель музея XXI века: управление
процессом коммуникации. // Музей – зритель XXI век. – СПб.: Изд-во Гос.
Ермитажа, 2006. – С. 24-30].
В светлината на казаното можем да говорим за протичащо активизиране
на дейностите. Едни са насочени към осигуряване и запазване на
историческото и културното наследство. Други към увеличаване на достъпа
на посетители до културните ценности, към активизиране на прехода към
нови принципи за организиране на дейността, към повишаване
конкурентноспособността на музеите и преминаването им към нови форми на
управление. Затова една от действените форми в информационната среда на
Казахстан, в съответствие с основите на теоретичната база на музейното
трансформиране -музеологията - стана създаването на Музейно обединение на
Казахстан като феномен за демократизиране и модернизиране в сферата на
културата, за внедряване на форми за стратегическо управление и планиране
в разглеждания отрасъл.
Музейното обединение на Казахстан се придържа към принципите на
концепцията за партисипативност в управлението на музеите като съвременна
най-ефективна форма за взаимодействие между различните общности, в
дадения случай – музейните. При това важно значение се придава на диалога
и взаимодействието с посетителите (аудиторията), които трябва да се базират
на съучастие в създаването на „музеен продукт“ [Шуклина Е.А., Каменский
С.Ю. Партисипативный музей как актуальная модель взаимодействия
музейных сообществ. // Матер. межд. научно-практ. конф.: в 2-х томах.
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина. 2015].
По този начин принципите на партисипативност, които поддържа
Музейното обединение на Казахстан, позволяват да говорим за зараждане на
нови подходи към статута и мнението на посетителя на музея като значим
показател за гражданска активност на населението за съхраняване на
културното наследство.
В заключение ще отбележим, че отчитането на естествено протичащите
цивилизационни процеси в съвременността, използването на методи за
стратегическо управление и планиране, търсенето на иновационни методи и
способи за демонстриране на музейната информация и модернизирането на
мисленето на музейните специалисти, ориентирано към изискванията и
заявките на постиндустриалното общество, ще позволят на Музейното
обединение на Казахстан да постигне високи резултати при изпълняване на
неговата социокултурна роля в условията на независимост.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В дисертационния труд е направено научно проучване на процесите на
стратегическо планиране, регулиране развитието и управлението на
казахстанските музеи въз основа на препоръките за създаване на Музейно
обединение на Казахстан в рамките на реализиране на държавната културна
политика, което ни позволи да направим следните изводи:
- прилагането на интегративната методология, лежаща в основата на
културната политика на Казахстан, на базата на анализ и обобщаване на
работещите и адекватни схеми за нейното реализиране, ще доведе до
създаване на система за стратегически мениджмънт в културната сфера на
републиката. В този мениджмънт могат да бъдат използвани рационално
правните, организационните, финансовите и експертните методи и
професионализацията като инструменти за държавно регулиране в сферата на
културата;
- модернизиране на системата на съвременните казахстански музеи в
условията на независима държава е възможно при ефективно организиране и
прилагане на широк спектър методи за стратегическо управление с
нормативно-правна, програмно-целева насоченост в рамките на държавната
културна политика, базирана включително на държавно-частно партньорство
в сферата на културата;
- мисията на казахстанските музеи и нейното трансформиране през
периода на независимост получиха ново разбиране за тях като социокултурни
институции, мисията на които трябва да бъде насочена към генериране и
изграждане на съвременната култура и културата на бъдещето въз основа
актуализиране на въпросите за съхраняване и популяризиране на историкокултурното наследство. В тази връзка главната мисия на съвременните
казахстански музеи трябва да се състои във функциониране, базирано на
принципиално ново структурно-функционално преобразуване на музеите
като специфично научно-изследователско и културно-образователно
учреждение;
- Музейното обединение на Казахстан, като постоянно еволюираща
структура и като феномен за демократизиране в сферата на културата в
областта на стратегическото управление и стратегическото планиране на
музейната сфера, ще заеме своето място в информационната среда на
републиката, в масовото казахстанско общество, в регионалната почивна
индустрия. Ще формира своя музейна евристика (като съвкупност от похвати
и методи, които улесняват и опростяват решаването на познавателни и
29

практически задачи за социокултурна идентификация).Ще създаде
информационна система с особения език на музейната комуникация.
- заложените в основата, призвана да изпълнява нова социалноикономическа и политическа роля в условията на независимост, принципи на
партисипативност (като актуален модел за взаимодействие на казахстанските
музеи) ще позволят да се разработят нови подходи към статута и мнението на
посетителя на музея като значим показател за гражданска активност на
населението за запазване на културното наследство.

IV. ПРИНОСИ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
1. В резултат на направения анализ на теоретични и практически
приноси се достига до цялостното осмисляне на теоретичните и
методологическите подходи за рационализиране процеса на стратегическо
планиране, регулиране развитието и управлението на музеите от позициите
на съвременното хуманитарно знание.
2. Обосновани и доказани са ролята и значението на съвременния музей
като една от най-важните социокултурни институции, предназначени да се
грижат за съхраняване на историко-културното наследство.
3. За първи път се прави проучване на съвременните казахстански музеи
в рамките на социално-културната динамика на механизмите и факторите в
общественото и държавното развитие в условията на независимост.
4. Направено е комплексно изследване на музейната система в
Република Казахстан от гледна точка на нейното място в съвременното
културно пространство на държавата. Основното внимание е насочено към
разкриване ролята на музея в системна връзка със социалните характеристики
на структурните ѝ елементи.
5. определени са тенденциите и принципите на развитие на музеите в
Казахстан като механизъм на държавната културна политика, служещ за
индикатор на социокултурните промени и отговарящ на съвременните
изисквания.
6. Изработени са препоръки за модернизиране и усъвършенстване на
музейната сфера, организиране на оптимален режим за функционалната
дейност на музеите, приемане на нормативно-правни и научно обосновани
управленски решения. Предложен е общодържавен управленски модел за
Музейно обединение на Казахстан като един от оптималните пътища за
развитие на регионалните музеи в новите условия. Същевременно са
разгледани концептуалните, структурно-регионалните, правните подходи за
неговото формиране.
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7. Проучени са научно-практически методи за усъвършенстване на
стратегическото планиране, регулирането и управлението на музеите въз
основа на международния опит в музейния мениджмънт и маркетинг.
Практическата ценност на резултатите от изследването се състои в
това, че те могат да имат дългосрочно значение, тъй като ще съдействат за
създаване на съвременна информационна база за укрепване на
общотеоретичната и методологическата основа за прилагане на стратегическо
планиране и развитие на музейната сфера в Казахстан. Те ще могат да бъдат
използвани на практика като теоретико-методологически основи при
разработването на определени нормативно-правни положения за управление
на културните програми, за реализиране на проекти за съхраняване на
историко-културното наследство на страната.
Личният принос на докторанта за получаване на резултатите,
изложени в дисертационния труд, се състои както в определяне на темата,
обекта, предмета на изследването и целите, задачите, така и в разработването
на научната структура на дисертацията. При това особено внимание е
отделено на непосредственото участие в събиране на изходните данни, както
и обработването, синтезирането и интерпретирането на голямо количество
научни и практически материали, въз основа на които бяха формулирани
основните резултати и изводи на самостоятелните изследвания на автора по
темата.
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