Боянският майстор срещу
Микеланджело
Какво се прави в София за представянето на града като културно значим център е
въпрос за милиарди евро
От Александър Мануилов/BusinessWeek

София е сред подценените туристически атракции в Европа

Най-старата действаща християнска църква в света. Високият сезон, неделя. Не сте
кралска особа, нито държавен глава - колко ще струва да посетите забележителност
от такъв ранг, без да има туристи около вас? Никой всъщност не ви иска пари.
Просто отивате в църквата "Св. Георги" зад президентските канцеларии, София,
България. Цял един град губи милиарди, за да ви осигури лукса да разглеждате
необезпокоявано прекрасните фрески там.

Според мнението на Световната организация по туризъм към ООН туристическата
индустрия я чака безпрецедентен бум - рекордно високият брой пътувания през 2006
(846 млн. за всички страни) скоро ще изглежда миниатюрно число и до 2020 ще се
удвои, стигайки 1.6 млрд. В същото време глобалната финансова криза, която няма
изгледи да свърши скоро, ще доведе до сериозно преразпределение на пазарните
дялове, понеже доста хора ще съкратят бюджета си за почивка, заменяйки найскъпите дестинации с нещо подобаващо добро. 20% по-малко американци посетиха
Париж за първата половина на 2008, а Испания отчете годишен спад от 8% за найсилния си месец юли.
ЯСНО РАЗПОЗНАВАЕМ ИМИДЖ
Силата на масовия туризъм, какъвто България е свикнала да развива, вече запада. Все
по-осезаемо се търсят нови и различни форми, сред които и културният туризъм.
Според IPK International (агенция за изследвания в областта на туризма) културните
туристи са сред хората с над средни и високи доходи и обикновено харчат повече.
Въпросът какво се прави точно в този важен момент в София за представянето на
града като културно значим център е всъщност въпрос за милиарди евро. Освен че
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притежава християнска църква, по-стара от тази на Божи гроб и от тази във Витлеем,
за София могат да се кажат още няколко изключителни неща, и то изведени в сбити
послания-мантри, които да накарат чуждестранните туристи сериозно да обмислят
как София да стане цел на тяхно пътуване.
С други думи, да се направи онова, което в Националната стратегия за устойчиво
развитие на туризма 2008-2013 се нарича създаване на ясно разпознаваем имидж и
емоционална връзка на крайния потребител с района. За съжаление многото
пътеводители и рекламни материали за София не съдържат нито едно от точните
изречения. Подходящите послания липсват и на сайта на града, а според
изследването на международната асоциация ATLAS, пътеводителите и интернет са
на второ и трето място като източници, от които туристите черпят информация къде
да пътуват. Единственият фактор, който ги превъзхожда, са приятелите и
семейството. Приятелите софиянци също няма да помогнат особено в това
отношение, защото често предпочитат да говорят за дупките и боклуците по улиците,
като забравят за добрите страни на града си. От това черногледство се губят много
пари - защото няма начин да продадеш един продукт, ако не знаеш нищо за него, или
ако по принцип го смяташ за лош.
КУЛТУРЕН МЕНИДЖМЪНТ
Точно обратното на песимизъм струи от директора на Националния исторически
музей (НИМ) Божидар Димитров. "През 2000 г., когато музеят бе в сградата на
Съдебната палата, посетителите бяха около 30 000 годишно. През 2007 г. цифрата е
252 000." За последните две години някогашната резиденция на Тодор Живков е
посрещнала 47 държавни глави, между които Джордж Буш и Владимир Путин. На
въпроса как е постигнато това фантастично увеличение, при положение че музеят
вече е на края на града, Божидар Димитров посочи сериозните усилия за реклама и
популяризиране. "Имам и телевизионно предаване, знаете." Какво повече да кажем
освен - една успешна бизнес история, пример за успешен културен мениджмънт? За
жалост - не съвсем.
Г-н Димитров пропусна да спомене, че към НИМ вече се числят няколко други
музейни обекта в София и страната, което означава, че ако посещенията на
централната експозиция са се увеличили изобщо, нарастването им едва ли е толкова
сериозно. Друг проблем: в сравнение с някогашното величие на 42-те зали на
Националния исторически музей в Съдебната палата, сегашната изложба в Бояна е
истинско разочарование и стои като читалищна сбирка. "Усещате ли нещо да се е
променило в посещаемостта след влизането на България в ЕС?" - питам продавачката
в магазина за сувенири към музея, Гугутка Стоименова. "Да, идват по-малко
чужденци, по-бедни и по-незаинтересовани." На учудването ми Стоименова, която е
историк по образование, обяснява: "Вижте, чужденците знаят какво да търсят тук. Те
са наясно, че Панагюрското съкровище непрекъснато е по света. И не си купуват
билет да влязат, защото няма какво да видят. Най-голямото съкровище, открито в
Европа последните години, Рогозенското, го върнаха на Враца, защото било
намерено около Враца. Хората идват, питат къде е тая Враца и като разберат, че е на
200 км оттук, усмихват се и си тръгват.
Боровското съкровище също не е тук. Всички големи музеи по света опитват да
съберат нещата на едно място, а ние ги разпръскваме колкото се може повече."
СОФИЯ Е ПО-СКЪПА ОТ РИМ
Според правни консултанти министърът на културата има юрисдикцията да
разпореди кой експонат къде да се съхранява. Стефан Данаилов може би има защо да
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помисли какво би останало от Лувъра, ако там, също като в България, спазваха
регионалния принцип и всеки експонат се връщаше на мястото, откъдето
произхожда. А увеличаването на туристите в Париж, за което Лувър има определен
принос, никога не е означавало, че броят им във френската провинция е намалявал.
Въпросът за Националния музей е наистина от национално значение, не на последно
място и защото, ако 47 държавни глави са посетили експозициите му за две години и
са видели това, което видях и аз, сигурно доста са се смели на България.
За всички останали туристи нещата стоят просто: хората искат да знаят какво
получават срещу парите си. В момента тричасова екскурзия до Боянската църква и
Историческия музей се предлага за 35 евро от българския тур оператор International
Travel. Но за 51 евро можете да посетите Вила Боргезе и Ватиканските музеи, отново
за три часа. Екскурзията се организира от италианската Enjoy Rome. Цената в София
е стигнала номинално две трети от тази на Вечния град, но за съжаление НИМ не
разполага с две трети от забележителностите на Ватикана, а срещу Боянския майстор
се изправя Микеланджело със Сикстинската капела, така че в това отношение София
е определено по-скъпа от Рим. Съвсем основателна причина посетилите българската
столица да не окуражат семейството и приятелите си да повторят избора им. Няма
как да пропуснем факта, че според доклада на Европейската комисия по туризъм,
общият брой чужденци, пристигнали в България през 2007, е намалял с 0.1% спрямо
2006. Следователно страната на пясъчните черноморски плажове не се е възползвала
от увеличеното внимание към нея като нова членка на ЕС. За сравнение - Румъния
постига ръст от 12.4% за същия период.
НЕПОНОСИМАТА ЛЕКОТА НА РАСТЕЖА
Между възторга и отчаянието стои една съвсем реална възможност за печалби и тя се
нарича поклоннически туризъм. Според Световната асоциация по религиозен
туризъм в момента секторът в световен мащаб носи приходи от $18 млрд. годишно и
става въпрос за 300 млн. хора по света, които пътуват с цел да посетят важни за
религията си места. Около 200 млн. от тях са християни. И макар София да е пълна с
изключително ценни от гледна точка на християнството реликви, легенди и
манастири, тя все още не е отрязала и едно парче от тази огромна торта. Понятието
"поклоннически туризъм" дори не съществува в Националната стратегия за развитие
на туризма. В момента важни дестинации на религиозните пътувания по света са
включително неизвестни градчета в канадската провинция Квебек, също и в щата
Охайо в САЩ, а София, която може да се конкурира с най-големите европейски
центрове, остава напълно непозната.
По непотвърдени данни няма български фирми или институции, записали се за
участие в първото Световно изложение на религиозния туризъм в края на октомври
във Флорида. Но Бахамите, Танзания и Венецуела ще са там. Според World Travel &
Tourism Council, откъдето изследват като цяло икономиката на транспортния и
туристическия сектор, сега България е на 62 място като абсолютна стойност на
продукта, генериран от тази индустрия. Следващите десет години се очаква малката
балканска страна да го увеличава средно с по 4.5% годишно - доста благоприятна
прогноза, като се има предвид, че по-голям ръст от този ще създадат само 31 страни в
света. Лошото на тези цифри е, че растеж от такъв порядък е в състояние да сложи
розови очила на мнозина, и да притъпи погледа им към онова, които не е направено.
Фирмите, предлагащи неоправдано скъпи услуги, едва ли ще фалират и ще
продължат да гонят потенциални туристи с цените си. А хората от държавния и
общинския сектор, от които зависи вземането на важни административни решения
(не непременно свързани с харчене на пари), просто няма да ги вземат. Ако найmanuiloff.com
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старият християнски храм в света стои празен и около него няма опашки и блъскане с
лакти, както се случва пред далеч по-маловажни културни паметници в Европа, това
означава, че поне за София цифрата от 4.5% ръст би била смешно малка, защото
потенциалът тук е поне за двуцифрен темп на нарастване.
Много културни дейци непрекъснато повтарят, че трябва да се дават повече пари и да
се отделя повече внимание на консервирането, реставрирането и поддръжката на
културните паметници. Това е вярно, но ако София не се научи да представя
забележителностите си пред гостите си от чужбина, а и пред самите си жители, така
че да ги плени и очарова, тя няма никога да печели сериозно от това. Програма
„Култура” на Столичната община спонсорира всякакви прояви със съмнителна
икономическа рентабилност, но е скъперник за материали, рекламиращи града максималната сума, отпускана за тях, е едва 5000 лева. Ето затова Св. Георги е все
още само "най-старата сграда в София", а не нещо много повече.
Частният сектор също не е намерил сили да подобри положението: от туристическа
агенция Profi Tours Ltd. в краткото си експозе на иначе приличен английски смятат за
важно да отбележат за Ротондата, че "нейните фрески били направени от
аматьори".Очевидно културата и културното ноу-хау още не се възприема като
сериозна възможност за инвестиция, която има потенциал многократно да си върне
вложенията. Не е тайна, че туристите, привлечени от забележителните постижения на
духа, харчат освен за сувенири, също за ресторанти и хотели, но и в други
направления, с което нарастват приходите на местните фирми от различни сектори и съответно - данъците в полза на общината и държавата.
За съжаление, градът в полите на Витоша, с десетките си минерални извори и
зашеметяваща история още е във фазата на тийнейджърските си години, когато човек
го интересува само какво става днес, а не и как утре да бъде по-добре. Крайно време
е София, освен да расте, и малко да остарее. BW
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