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Статията е посветена на актуална проблематика, засягаща постигането на „мека 
сила“ на международно равнище посредством публична дипломация. „меката сила“ се 
разбира като способност за натрупване на репутация, доверие, надеждност и привле-
кателност на страните в международната общност като нематериален геополитически 
ресурс. По примера на България е проследен историческият опит, текущото състоя-
ние и дефинирането на конкретни насоки в реализацията на инициативи от публич-
ната дипломация. Посочени са проблемите и са предложени варианти за увеличаване 
на международното присъствие на страната във взаимодействието ѝ с външния свят. 
насочено е внимание върху възможностите на България за постигане на „мека сила“ в 
спектъра на културната дипломация: разширяване мрежата от центрове и дейността на 
българските културни институти в чужбина; създаване на условия за привличане и про-
веждане на международни събития с широк обществен отзвук; стимулиране формите 
на интеркултурния диалог и сътрудничество посредством културен туризъм. Предвид 
преходното геополитическо положение на България се защитава авторска теза за укреп-
ване на по-широко международно присъствие в географски план.

Ключови думи: мека сила, публична дипломация, България, интеркултурен диа-
лог, събитийна икономика

GEOPOLITICAL DIMENSIONS OF BULGARIAN „SOFT POWER“ 
IN PUBLIC (PEOPLE’S) DIPLOMACY 

Viliyan Krastev

Abstract. The article is dedicated to an actual range of problems, connected with 
achievement of “soft power” at the international level by using public diplomacy. The 
„soft power“ refers to ability of building up reputation, trust, reliability and attractiveness 
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of the countries in the international community as a nonmaterial geopolitical resource. By 
the example of Bulgaria, the historical experience, the current state, and the definition of 
concrete directions of public diplomacy initiatives implementation are traced. The problems 
are identified and some variants for enlargement of the country international presence in 
the sphere of its interaction with the outside world are offered. The attention is focused on 
the possibilities of Bulgaria to achieve a “soft power” in the spectrum of public diplomacy: 
expansion of the network of centers and the activity of the Bulgarian cultural institutions 
abroad; creation of conditions to attract and hold international events with wide public 
repercussion; stimulation of the intercultural dialogue and contribution by using cultural 
tourism. On the basis of the previous geopolitical position of Bulgaria, the author’s position 
of supporting for wider international presence in geographical terms is defended. 

Key words: soft power, public diplomacy, Bulgaria, intercultural dialogue, event 
economy

ПОСтанОВКа на ПрОБлема

Категорията сила притежава ключово значение в геополитиката. нейното 
проявление в географското пространство създава форми на поляризация, които 
придават различна тежест на изразяващите го териториално-политически су-
бекти. В качеството ѝ на сложен и хетерогенен атрибут силата на всяко прос-
транство е функция на материална и нематериална съставляваща. материални-
те параметри на силата обединяват показатели като площ, природноресурсен, 
демографски, икономически, военен потенциал на пространството. Относител-
ните белези засягат присъствието, доверието, лидерските способности, привле-
кателността, културното и идеологическото влияние на субектите, изразяващи 
пространството. Последните „меки“ съставки извеждат на преден план относи-
телните за сметка на абсолютните средства на силата, чрез които пространство-
то е напълнено с характерно смислово съдържание, изразявано чрез геополити-
чески образ.

Постмодерната тенденция в геополитиката, продиктувана от ускорения 
процес на  глобализация след разпадането на двуполюсния геополитически мо-
дел от Студената война, стимулира териториално-политическите субекти към 
преимуществено акумулиране на „мека сила“ (Nye, 1990, 2004; неймарк, 2019). 
нейното съдържание се фокусира върху натрупване на геополитическо влияние 
посредством привличане, известност, убеждение и престиж, носещи чертите 
на стереотипно и образно виждане за пространството. В този смисъл акуму-
лирането на „мека сила“ е технология на транслация на хуманитарни ресурси 
посредством съблазън (подсъзнателно усещане за симпатия) като пасивен ин-
струмент за създаване на позитивен образ към външния свят. Базирани върху 
стереотипна формализация, образите формират преценка за усещането на прос-
транството по отношение на неговата сила, съставлявайки неотменна част от 
геополитическия му потенциал. тази особеност на силата прави „скритите и 
подсъзнателни“ нейни форми не по-малко значими за разбиране на съвремен-
ните геополитически процеси от „видимите и осъзнатите“ (McCornick, 2007: 
10–11).

Публичната (народната) дипломация се е установила като едно от ефектив-
ните средства за акумулиране на „мека сила“ от страните, преследващи по-ви-
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сок статут в международната общност. Същността ѝ се свежда до обществе-
но сътрудничество и контакти с външния свят, ориентирани към послания и 
споделяне на общи интереси и ценности на основата на доверие и взаимност 
(димитрова, 2013). В качеството ѝ на средство за реализиране на геополитиче-
ски цели публичната дипломация притежава свойството да управлява образа на 
страните в международното взаимодействие. Посредством гъвкави инструмен-
ти в социалната и хуманитарната сфера, а от последните десетилетия и чрез въз-
можностите, които предоставят информационните технологии, страните водят 
конкурентна борба за привличане на позитивно внимание и за износ на идеи и 
ценности. доказателство за това са фондациите на двустранна основа и атлан-
тическите клубове на СаЩ; мрежата от образователни и културни центрове на 
„институт Конфуций“ на Китай; мрежата от аналогични центрове на „Британ-
ския съвет“ на Великобритания; на „алианс Франсез“ на Франция; на „инсти-
тут Сервантес“ на испания; на „гьоте институт“ на германия; на „русский мир“ 
на русия и др. Публичната (и преди всичко културната) дипломация, развивана 
от тях, се използва като инструмент на „мека сила“ за износ на геополитическо 
влияние към света.

Особено забележим се установява ефектът от акумулираната „мека сила“ 
при малките държави, които разполагат с ограничен ресурс. Предвид скром-
ните параметри на „геополитическото тегло“ на националното пространство 
на България, публичната дипломация притежава ключово значение за нейно-
то по-ярко и надеждно международно присъствие във взаимодействието ѝ с 
външния свят. усилване на външнополитическата активност на страната чрез 
публична дипломация може да способства издигане на нейния престиж и ува-
жение в международната общност с пряко отражение върху икономическата и 
инвестиционната ѝ привлекателност и разгръщане на креативен потенциал в 
икономическото развитие. изхождайки от такава постановка на проблема, цел 
на статията е извеждане на някои насоки на публична дипломация за постигане 
на позитивен международен образ на България с акумулиране на „мека сила“, 
опирайки се на натрупания исторически опит и с отстояване на националния 
интерес.

традиЦии на България В ПуБлиЧната диПлОмаЦия

Постигането на „мека сила“ чрез публична дипломация на международно 
равнище има своите традиции и в България. Закрепила се като характерна ат-
рибутика на националната външна политика, публичната дипломация, разви-
вана от България, е тясно обвързана с инициативите на Комитета по изкуство 
и култура. Целенасочен проект на реализация се установява дългосрочната 
програма за хармонично развитие на личността „В.и. ленин“ през 1978 г., с 
акцент върху приноса на страната в борбата за мир и хуманизъм, за социален 
и културен прогрес. тази програма е целенасочено планирана към „промяна 
на представите на останалите държави за България“ (михайлова, 2016: 251). 
лансирането на идеята за хуманизъм в Програмата е тясно преплетено с хармо-
ничността на личности като В. ленин, л. да Винчи и н. рьорих, с акцент върху 
творчеството и постиженията на тяхното дело. Под патронажа на Програмата 
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се провеждат редица културни и научни мероприятия със страните от източна 
европа и СССр, а впоследствие и със страни със социалистическа ориентация 
от третия свят. Освен от Комитета по изкуство и култура в Координационния 
съвет на програмата се включват също представители от няколко български ми-
нистерства и Бан, засилвайки международните прояви на България в икономи-
ческата и научно-техническата област (михайлова, 2016).

Със забележителен ефект в икономическото и технологичното развитие 
на България се увенчава публичната ѝ дипломация в рамките на дружеството 
за съветско-българска дружба. тази съвместна организация възниква още през 
1932 г. като своеобразно русофилско движение, която през 1957 г. е наследена 
от Комитета за българо-съветска дружба, включвайки различен род граждан-
ски сдружения за укрепване на двустранните връзки през социалистическия 
период. на територията на България организацията е представена от мрежа с 
362 комитета и над 3 хил. клуба, а на територията на Съветския съюз – с 240 
отделения и 4,5 хил. колективни подразделения, обхващащи над 60 млн. съ-
ветски граждани (Калинова, 2016). ефектът от сътрудничеството задълбочава 
културни и икономически връзки между побратимени окръзи, градове, заводи 
и трудови колективи с цел постигане на пряк обмен и задълбочено двустранно 
сближаване. големите ползи за България от публичната дипломация на дру-
жеството са свързани с укрепване позициите на съветския пазар; репутацията 
на експортни стоки и услуги на национални брандове – „Булгарплод“, „Бул-
гартабак“, „Балканкар“, „Балкантурист“; импорт на високи технологии (аеЦ 
„Козлодуй“, нефтохимическите комбинати в Бургас и Плевен, „арсенал“, „гО-
руБСО“ и др.); преработка и реекспорт на суров нефт от СССр; съвместен дър-
водобив в аССр Коми и др.

Още от края на 50-те години на ХХ в. в публичната дипломация на Бълга-
рия се засилва интеркултурният диалог с насърчаване на мирното и ползотворно 
взаимодействие с външния свят в рамките на културна дипломация. В геополи-
тическото взаимодействие културната дипломация се използва за подкрепа на 
доверието на страните, като създава обща глобална система от ценности и нор-
ми във форма на „мека сила“. такава функция изпълняват мрежата от Български 
културни институти (БКи) в чужбина, създадени в страни на четири континента 
– европа, африка, азия и Северна америка. извън европа културни институти 
България поддържа в алжир, либия, Сирия, монголия, индия и мексико. тяхна 
основна цел се установява формиране на позитивен образ на България пред све-
та посредством популяризиране на национални културни ценности и творчески 
дейности в областта на съвременната култура и изкуство. Характерно за БКи се 
установява откритото участие на местната общественост в съвместни форуми 
на културно взаимодействие. някои от БКи (предимно в европа) от 60-те годи-
ни насам развиват дейност и по подпомагане и консолидиране на българската 
диаспора с курсове по български език и фолклор (Велев, 2020).

През социалистическия период България израства като значима междуна-
родна туристическа дестинация, възползвайки се от предимствата, които осигу-
рява закрития пазар на източния блок (на първо място ограничената междуна-
родна конкуренция) и статута на най-близък съюзник на СССр. туризмът полу-
чава значимо място в народната дипломация на страната. той е тясно преплетен 
с инициативите за постигане на домакинство на големи културни и спортни 
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форуми; завоюваното от България световно уважение (от ООн, ЮнеСКО и 
униЦеФ) от провежданата детска асамблея „Знаме на мира“, международ-
ния фестивал „Златният Орфей“ и др. извлечените от туризма ползи укреп-
ват забележимо политическите и икономическите позиции на България както в 
структурите на тогавашния Съвет за икономическа взаимопомощ, така и в меж-
дународната общност. От края на 60-те години на ХХ в. започва да се оформя 
геокултурният бранд на България, базиран върху символиката на маслодайна-
та роза (придобила известност като българска роза). Образът на България като 
Страна на розите се увенчава с международно признание (засвидетелствано 
дори в изкуството на чужди творци), превръщайки се в емблема на национал-
ния туристически бранд. С разпространение в множество сфери на междунаро-
ден обществен интерес (музикално и литературно творчество; храни и козме-
тика; сувенирни изделия), маслодайната роза безспорно се налага като широко 
разпознаваем символ на националната ѝ идентичност.

Своеобразен геополитически пробив в културната дипломация на Бълга-
рия е създаването на детската асамблея „Знаме на мира“, завоювала широко 
международно признание. асамблеята налага авангардна, непозната дотогава 
форма на културна дипломация, като се сдобива с организационно присъствие в 
ООн и се провежда под патронажа на генералния директор на ЮнеСКО. ини-
циирана като фестивал на детското изкуство през 1979 г., „Знаме на мира“ при-
влича световни политически лидери и дейци на културата от много страни, из-
дигайки авторитета на България като страна-лидер в укрепването на световния 
мир. Значимостта на форума е материално институционализирана в покрайни-
ните на София с международен парк на мира и символичен паметник със 107 
камбани, дарени от различни делегации от цял свят. През 1988 г. детската асам-
блея посреща няколко хиляди участници от 135 държави и е удостоена от ООн 
със звание „Вестител на мира“ (международна…). трасирането на ценности 
посредством културна дипломация на асамблеята засилва позитивния образ на 
България в международната общност с укрепване на международните ѝ пози-
ции като медиатор за намаляване на геополитическото напрежение изток–За-
пад по време на Студената война.

Забележителна международна репутация с акумулиране на „мека сила“ 
България постига от ежегодно провеждания в к.к. „Слънчев бряг“ междунаро-
ден песенен фестивал „Златният Орфей“. Създаден под егидата на Комитета по 
изкуство и култура, „Златният Орфей“ привлича световния музикален елит и се 
утвърждава като един от най-авторитетните фестивали за популярна музика в 
европа, удостоен с редица престижни награди от международни културни орга-
низации. Свидетелство за международната репутация на Фестивала е участието 
или привличането като почетни гости на световни звезди на популярната музи-
ка като: жилбер Беко, джани моранди, албано Каризи и румина Пауър, тото 
Кутуньо, Йосиф Кобзон, алла Пугачова, мънго джери, Хулио иглесиас, Бой 
джордж, латоя джексън и много други (1965 г. – Създаването…). Фестивалът 
„Златният Орфей“ издига славата на България като страна с развито музикал-
но творчество и висок професионализъм в музикалното изкуство (Стателова, 
2019). Спомогнали за международната репутация на България посредством 
обмен на културни ценности, но с по-скромен отзвук през същия период, са 
международните фолклорни фестивали в Бургас, Велико търново и Коприв-
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щица; фестивалите за модерно сценично изкуство „мартенски музикални дни“ 
в русе и „Варненско лято“ във Варна; филмовият фестивал „Златната ракла“ в 
Пловдив.

„меКата Сила“ на ПуБлиЧната диПлОмаЦия 
на България днеС

В периода след 1989 г. международните представи за България търпят зна-
чителна трансформация, придавайки неустойчивост на стереотипния ѝ полити-
чески образ. унаследената от социалистическото минало международна репу-
тация на страната губи съществено от потенциала си, повлечена от дълбоките 
трансформации на социално-политическия преход. Загубата на пазари и затруд-
ненията в адаптивността към призивите на глобализацията още в началния етап 
на преход, непосредствено след старта на демократичните промени, повличат 
България в руслото на социокултурната и икономическата деградация (илиева, 
2012; Проданов, 2014; Крыстев, 2019). Постоянните загуби на човешки и ико-
номически потенциал са системно съпроводени с ниска репутация на държавно 
управление; отслабване на културното творчество и публичната дипломация; 
ерозиране на международния ѝ политически авторитет.

географското разпространение на институционалното културно присъст-
вие на България днес се редуцира на регионално равнище – в европа. За осъ-
ществяване на пряко международно сътрудничество с външния свят функцио-
нират 11 БКи, популяризиращи националната идентичност и достойнства на 
културното наследство. те са съсредоточени в няколко европейски столици: 
Будапеща (унгария), Братислава (Словакия), Прага (Чехия), Варшава (Полша), 
Скопие (Северна македония), москва (русия), Виена (австрия), рим (италия), 
Берлин (германия), Париж (Франция) и лондон (Великобритания). Всички БКи 
са подчинени на министерството на културата, което ги прави проводници на 
водената от държавата политика.

Организацията на БКи се опира върху определени цели и задачи, които 
залагат адекватни предпоставки за акумулиране на „мека сила“ (Стратегия.., 
2019: 49). Сред целите на БКи се открояват: 

– утвърждаване на положителния образ на България в чужбина и на об-
ществените нагласи към страната чрез постиженията на националните изкуства 
и култура и разширяване на нейното присъствие и влияние;

– разширяване на възможностите за равноправно общуване с европейските 
народи за изграждане на общ хуманистичен мироглед и обединение около цен-
ности, които подчертават българската уникалност и допринасят за формиране-
то на европейска културна идентичност;

– утвърждаване мястото на българската култура в световните културни 
процеси чрез популяризирането ѝ в чужбина и разширяване на предлаганата 
продуктова гама и услуги;

– реализация на българските творци и културни продукти на международ-
ния културен пазар;

– активно подпомагане развитието на творческите индустрии и конкурен-
тоспособност на създадените творчески продукти;
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– Осъществяване на информационна политика по пропагандиране на по-
стиженията на българската култура и изкуства и България в цялост;

– Създаване на положителна среда за изграждане на трайни връзки и при-
ятелски отношения между България и страната-домакин, в която е разположен 
центърът. това се осъществява и на реципрочна основа за културните центрове, 
създадени от други страни в България;

– Създаване на медийна и информационна среда в страната-домакин на 
БКи, както и в България по отношение ролята и функциите на БКи;

– Създаване условия за популяризиране възможностите на културно-исто-
рическото наследство като основа за културен туризъм;

– Подпомагане усилията на българската държава за приобщаване на бъл-
гарската диаспора и създаване на усещане за национално единство.

Основни задачи на БКи са:
– Подпомагане запазването на българската национална културна идентич-

ност и представянето ѝ в рамките на общоевропейските културни процеси;
– Съхраняване и развитие на българските културни връзки с останалите 

държави;
– Представяне на българските творци пред различен кръг от потребители 

в различните държави.
БКи функционират с определени програми, които чрез популяризиране на 

българската култура имат за цел да култивират позитивен образ на България по 
света. След извършено от нас проучване следва да констатираме, че програмите 
на тези институти са твърде „обрани“ откъм медийно-събитиен характер и ка-
нализирани към формите на „високата култура“: концертна дейност, живопис, 
литература. Ограничените измерения на такава държавна политика към култур-
ното наследство не достига до широката общественост и задълбочава проблема 
с идентичността на България в изграждането на неин разпознаваем национален 
бранд. 

Сред конкретните слабости в използването на културния потенциал от 
БКи следва да се посочат: 

• Скромно засвидетелствано културно промоциране на страната в отно-
шение с външнополитически решения на изпълнителната власт; с експортни 
продукти; с туристическия потенциал; с публично известните личности, про-
славили България.

• недостатъчно инвестиране върху творци, учени и превод на литературни 
издания, които отговарят на българския национален интерес и биха засилили 
имиджовото присъствие на страната в чужбина на основата на културна иден-
тичност. Подобен недостатък намалява интереса към историческата и култур-
ната памет за България с отслабване на мястото ѝ в културния свят на европа 
като възможност за изграждане на устойчив национален бранд и уникален ге-
окултурен образ;

• Ограничена дейност на БКи с научни и образователни институции от 
България и страната домакин. игнорирането на подобни инициативи свива 
спектъра на публичност и крос-културните отношения на България с външния 
свят, намалявайки възможностите за увеличаване на националното присъствие 
в чужбина.

3 Проблеми на географията, 3–4/2021 г. 
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• Отсъствие на широка публичност и достъп (вкл. дигитален) до културния 
потенциал на България.

Пряка външнополитическа роля на културната дипломация в международ-
ните отношения на България със света играе държавният културен институт 
(дКи) при министъра на външните работи, създаден през 2005 г. неговата ми-
сия е ориентирана към присъствието на България като интегрална част от меж-
дународното културно сътрудничество, спомагащ за успешно изпълнение на 
външнополитическите ѝ приоритети със средствата на културната дипломация 
(държавен културен институт…). Ключова задача на дКи е „да бъде реален 
медиатор в процеса на популяризиране на културни проекти чрез възможност-
ите на дипломатическите представителства и чрез партниращи чуждестранни 
и национални организации, академични и научни структури, неправителствени 
организации, медии и др.“ (Йовева-димитрова, 2021: 194). Основните цели на 
държавния културен институт са:

– да участва в конструирането на положителен образ на България като съ-
временна държава с богата, древна и динамична съвременна култура и потен-
циал да даде своя принос в глобалните процеси на интеркултурен диалог;

– да работи и съдейства за издигане значението и ролята на България като 
активен партньор в международното културно сътрудничество;

– да съдейства за максималното използване на ресурса на повишения меж-
дународен авторитет на България за разширяване на културното присъствие на 
България зад граница;

– да съдейства за изпълнението на регионални външнополитически прио-
ритети чрез културна дипломация.

Постигането на тези цели предвижда: 
– Подкрепяне на програми и проекти, които поставят акцент върху кул-

турното многообразие и интеркултурния диалог като водеща тема в актуалния 
дневен ред на европейския съюз;

– насърчаване установяването на директни връзки между българските кул-
турни оператори и сродни на тях чужди с цел създаване на условия за успеш-
ното интегриране на националната култура върху европейската и световната 
сцена;

– Подпомагане на приоритетното изпълнение на културни проекти и про-
грами като елемент от трансформацията на културното сътрудничество по по-
сока на интегриране на интеркултурния диалог като водещо за европейския 
съюз направление в културната област;

– развиване на стратегия и работа по координиране на международната 
културна дейност на правителствените и неправителствени организации, анга-
жирани в областта на международната културна политика;

– насърчаване активните на полето културни организации за разширяване 
на географския периметър по популяризиране на образа на България и повиша-
ване на интереса към нейната история, култура и съвременен духовен облик;

– Стимулиране и оказване на професионално съдействие на българските 
дипломатически мисии за изпълнението на двустранни и многостранни култур-
ни проекти и прояви (държавен културен институт…).

Културната дипломация, водена от държавния културен институт, изигра-
ва съществена роля в присъединителния процес на България към еС и трасира-
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нето на българската култура като част от европейската. В тази насока работата 
на дКи изпълнява отявлени функции за подчертаване на европейската иден-
тичност на страната като елемент на държавната политика и международния 
интеркултурен диалог.

геополитическата преориентация на България пренасочва нейната публич-
на дипломация към Западния свят. новите инициативи за печелене на междуна-
родна слава на страната са свързани с членството ѝ в еС (програми интеррег, 
„еразъм+“, „ЦееПуС“) и стимулиране на културния туризъм на основата на 
културни ценности и изкуство. Особено перспективна ниша за увеличаване на 
международното присъствие на България предоставя програмата за образова-
телен обмен „еразъм+“, ангажираща пряко участие на различни институции 
от сферата на образованието и науката с техни аналози от чужбина. През по-
следните десетилетия към тази програма се забелязва нарастваща активност от 
страна на отделни български университети и училища, които укрепват ролята 
на образователния фактор в интеркултурния диалог.

Значими кампанийни форми на активна публична дипломация на България 
се разгръщат по време на председателството на еС през 2018 г. и избора на 
Пловдив за „европейска столица на културата“ през 2019 г., когато са реализи-
рани десетки международни събития в различни части на страната. Повечето от 
инициативите на България в публичната дипломация в рамките на евроатлан-
тическите структури обаче са съпътствани от игнориране на натрупания актив 
на „мека сила“ спрямо русия и страните от Онд, което следва да се отчете като 
геополитическа недалновидност.

наСОКи на ПуБлиЧната диПлОмаЦия на България 
За ПОСтигане на „меКа Сила“

най-важната задача на публичната дипломация на България следва да ре-
шава проблема с адекватно използване на националния културен потенциал в 
геополитическото взаимодействие с външния свят. В процеса на неговото из-
ползване е от стратегическо значение да се отчитат особеностите на културната 
идентичност на страната в съчетание с призивите на глобализацията. Стреме-
жът към по-широко присъствие на България в света е необходимо да се опи-
ра най-вече върху културната дипломация в провежданата външна политика с 
подчертаване на националното културно наследство и приноса на страната в 
световната култура.

Значението на културното наследство в провежданата от България културна 
дипломация трябва да играе ключова роля за международното ѝ промоциране и 
оформяне на позитивен образ. Съответстващо на призивите на глобализацията 
е експлоатирането на културното наследство в активна среда на интеркултурен 
диалог. тази важна за съвременната културна дипломация особеност третира 
културата не в качеството ѝ на готови репрезентативни форми, а като съвместни 
културни проекти и платформи (димитрова, 2013). В това отношение според 
този автор културната дипломация не е насочена или не работи само за външ-
ния свят, а и за националната среда – когато културното събитие е достатъчно 
представително и отзивите за него са положителни – то съдейства за повиша-
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ване на националното самочувствие. Възможността сънародници да станат 
съпричастни на събитието в същия момент, в който то се случва, означава, че 
посланието е и за тях. За националната общност значение има и присъствието 
на чуждата култура в страната. В този смисъл организирането на чуждестранно 
културно събитие със съдействието на българско посолство носи дивиденти и 
на националната култура и образ, като трансформира домакинството в стимули-
ращо обмена и партньорството (димитрова, 2013: 12).

БКи и дКи са създадени, за да разпространяват и утвърждават българска-
та култура по света, като изграждат ярка идентичност за приноса на България 
в световната култура. Засилване присъствието на България в международната 
общност обаче предполага следване на геостратегия на реципрочна комуника-
ция с външния свят, като едновременно с това се транспонира културата на дру-
ги страни. Последният аспект засяга приемането и опознаването на външни кул-
тури като условие, способстващо за съхранение на културното многообразие. 
Залагане на такава гъвкава форма на културна дипломация трябва да залегне в 
мрежата от БКи, които наред с функциите на центрове на информация и траси-
ране на българската култура да се установят и като места на взаимодействие с 
културата на страните-партньори. Подобна инициатива предполага: съвместни 
участия от събитиен характер; стимулиране на учебен обмен; организиране на 
езикови курсове; провеждане на научни конференции и др. активна публична 
дипломация в такава насока ще стимулира международната търговия, привли-
чането на инвестиции, туристи и креативни дейности към България. По харак-
терен начин широкото „културно отваряне“ на България към външния свят ще 
усили държавния суверенитет и културната самобитност с рефлексия върху до-
верието и лидерските качества на политическия ѝ образ.

Съществено значение върху геополитическия ефект от провежданата кул-
турна дипломация притежава активността на националната диаспора. Ориен-
тация на БКи към консолидиране на българските общности в чужбина с цел 
трасиране на културната значимост на България по света е един от механизмите 
за създаване на по-видим политически образ за постигане на устойчив между-
народен интерес към страната. Взаимодействието с интелектуалния потенциал 
на диаспората способства създаване на културно и политическо лоби на Бълга-
рия, което впоследствие припознава и защитава българския интерес. От подоб-
но комуникационно взаимодействие впоследствие може да се очаква укрепване 
на международните отношения с редица страни и засилване на икономическото 
и културното присъствие на България в тях.

От належаща необходимост за укрепване на „меката сила“ на България на 
регионално равнище е създаване на Български културен институт в турция. В 
тази най-значима за Балканския регион страна е съсредоточена многобройна 
етническа общност от български турци, повечето от които притежават двой-
но гражданство и поддържат постоянни отношения с България. диаспората на 
българските турци пази силен сантимент към България, което разкрива възмож-
ности за търсене на допирни точки за задълбочаване на интеркултурния диалог. 
Организирането на тази общност в полза на българския национален интерес 
има огромно значение за позитивния образ на България в турция, а оттам и в 
мюсюлманския свят. редица представители на диаспората на българските тур-
ци в югоизточната ни съседка се ползват с широко влияние в различни сфери 
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на обществения живот – политика, икономика, култура, образование. установя-
ването на преки отношения с тях създава фактор на взаимодействие за изграж-
дане на директни двустранни форми на кроскултурност и обществено сътруд-
ничество.

Важно значение за международното присъствие на България има потен-
циалното разкриване на културен институт в азиатско-тихоокеанския регион 
(атр), на първо място в Китай. Популяризиране ценностите на националното 
културно наследство в най-динамично развиващата се страна в света следва да 
се приеме за стратегическа инициатива в дългосрочна перспектива към увели-
чаване на икономически и политически дивиденти за България. Предвид съв-
купния икономически потенциал, с който разполагат страните от атр, ролята 
на културната дипломация на България е повече от решаваща за преследване на 
националния интерес.

една от най-популярните съвременни инициативи за ефективно използва-
не на културата като инструмент за акумулиране на „мека сила“ от страните 
е насочена към привличане и реализиране на културни събития. Образът на 
всяка страната в това отношение е „съвкупност от представи, които могат да 
бъдат подложени на бързи изменения под въздействието на даже незначителни, 
но добре отпиарени събития“ (неймарк, 2019: 122). Опитът на много страни 
по света показва, че събития от типа „година на културата“ върху паритетна 
основа с други страни залагат мащабно преоткриване на тяхната идентичност 
за външния свят със значително увеличаване на потенциалът им за геополити-
чески маневри. Постигането на взаимно културно обогатяване, от една страна, 
влияе върху реализирането на нови идеи и укрепване на междудържавните от-
ношения, институциите, общностите. От друга страна, продължителността на 
програмата в рамките на цяла година предоставя възможности за пълноценно 
използване на различни форми от културния потенциал: материално културно 
наследство; фолклорно изкуство; съвременно музикално творчество; литера-
турно и изящно изкуство. Всички те допринасят за известността и засилване на 
симпатията към двете страни, което се отразява позитивно върху международ-
ния политически диалог с по-увереното прокарване/отстояване на политически 
решения и позиции. извеждането на културното наследство като целеви ин-
струмент в международното сътрудничество засилва интереса на страните към 
стимулиране на международния туризъм, научно-образователните и спортните 
форуми. нещо повече, подобни инициативи подчертават културните кодове на 
техните инициатори, намиращи изражение в култивиране на културно-полити-
ческа уникалност с възможности за налагане на ярък и актуален на времето 
национален бранд. 

С широк отзвук в международната общественост с цел засилване на репу-
тацията на България може да се увенчае привличането и провеждането на съби-
тия, засягащи глобални проблеми: укрепване на световния мир; стимулиране на 
интеркултурния диалог; борба с климатичните промени, бедността, социалната 
дискриминация. Световните събития притежават характерно име, тематика и 
представителство, които в процеса на провеждането им създават трайна атмос-
фера на мястото и спомагат за неговото брандиране в определен политически 
(културен, икономически) профил. Поради своята глобална значимост те по 
характерен начин се сдобиват с широка медийна драматизация на проявите, 
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засилвайки имиджовата привлекателност и доверието към страната домакин. 
Форумите от международен статут съдействат за изграждане на „събитийна 
икономика“, която се ползва с ключово значение в привличането на креативни 
дейности със засилване на присъствието в глобалната икономика.

За да може стратегията на публичната дипломация на България да бъде ус-
пешна в международен план, е необходим системен мониторинг на нагласите и 
настроенията на външната среда. активизиране инициативността на България 
към организация на международни прояви е необходимо да се реализира с из-
бор на подходяща тематика и място на провеждане, опирайки се на натрупания 
опит от „Златният Орфей“ и „Знаме на мира“. В зависимост от потребностите 
и очакванията на международната общност следва да се отчитат наложили се 
ценности, културни нагласи, дори политическа мода. те, от своя страна, пред-
полагат съсредоточаване на усилия по фаворизиране на културни събития с 
уникален идентичностен тематичен наратив в различни сфери на обществения 
интерес:

• Стимулиране формите на културния туризъм;
• Включване в интеркултурния диалог на определени институции: библио-

теки, училища, университети, музеи като разновидност на „мека сила“;
• укрепване на връзки с диаспорите въз основа на културна идентичност;
• разработване на културна програма в диалог с други култури – стимули-

ране на обмена и партньорството;
• Фокусиране на международните прояви върху масовата култура с драма-

тизация на определени събития, а не ограничаване във формите високата кул-
тура;

• Промоциране на национални продукти на културата, които за Бълга-
рия могат да бъдат козметиката от българска роза, българското кисело мляко, 
чипровските килими, българските шевици;

• разширяване на трансгранично културно сътрудничество със съседни 
страни;

• Популяризиране разпространението на българския език.

ЗаКлЮЧение

Публичната дипломация на България има огромен нереализиран потен-
циал за акумулиране на „мека сила“. В значителния си резерв този потенциал 
е закодиран в културното богатство на нейното пространство като ярък образ 
на страна с уникална културна идентичност. Образът на България, произтичащ 
от културния сегмент, притежава висока степен на контрастност спрямо Запад-
на европа, америка и атр, което предполага засилване на интереса към нея. 
За източна европа и евразия геокултурният образ на България е свойствен на 
основни, характеризиращи тяхната културна идентичност стереотипи, което 
предполага използване на естествени предпоставки за близост с цел засилване 
нейното присъствие.

Постижимият ефект за публичната дипломация е „дипломация на граница-
та“ на България като свързваща страна, разположена в югоизточната периферия 
на европа (Кънева, 2013: 218). Характерното гранично положение в структури-
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те на еС и на натО и кръстопътно за регионалните структури на Черноморския 
басейн, Средиземноморския регион и Близкия изток предопределя адекватна 
геостратегия по натрупване на „мека сила“, а оттам и управление на геополи-
тическия образ на страната, укрепване на широко международно присъствие в 
различни регионални структури с цел привличане на политически, културни 
и икономически институти, както и седалища на неправителствени организа-
ции на национална територия. С пряко ангажиране на България в разностранни 
регионални процеси и инициативи може да се очаква повишаване на нейната 
международна известност с едновременно култивиране на лоялност, симпатия 
и лидерство към външния свят. Отлагането им върху националното простран-
ство несъмнено ще засили топофилията, обема на привлечените инвестиции, 
имиграцията на таланти, културната и туристическата слава, което ще намери 
пряко отражение върху по-високия геополитически статут на България в меж-
дународната общност.
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