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Резюме: Статията разглежда Националния събор на народното 

творчество в Копривщица – кулминация в движението на 

съборите-надпявания – като търси устойчивите медийни 

репрезентации на фолклорния събор, провеждан вече 

дванадесет издания (между 1965 и 2022 г.). Търсят се 

механизмите за организиране и медийно отразяване в 

хронологичните линии преди и след 1989 г. Фокусът е върху 

дискурсите и представянето на събора като манифестация на 

колективна и национална идентичност, „лице на българщината“. 

Ключови думи: събор на народното творчество, съвременност 

и фолклор, идентичност, медийни образи. 

 

Abstract: The article examines the National festival of folklore in 

Koprivshtitsa – a culmination of the assembly-singing movement – 

by looking for sustainable media representations of the folklore 

festivals, which has already been held for twelve editions (between 

1965 and 2022). The mechanisms for organization and media 

coverage are sought in the chronological lines before and after 1989. 

The focus is on the discourses and presentation of the festival as a 

manifestation of collective and national identity, “the face of 

Bulgarianism”. 

Keywords: sabor (assembly) of folklore, modernity and folklore, 

identity, media images. 
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Съборите на народното творчество и техните медийни образи са 

една от практиките на модернизация на традицията през организирано 

сценично реконструиране и последващи негови медийни репрезентации. 

Утвърдени през периода на социалистическа България, съборите са 

съществуващи и днес форми с двоен статут: от една страна, за 

ревитализиране и утвърждаване на т. нар. автентичен фолклор, от друга 

– на специализираните прояви на неговото издирване, съхранение, 

популяризиране (Пейчева, 2008: 203-206). През периода на държавния 

социализъм това са обществени активности в сферата на културата и 

изкуството, организирани от властта и осъществявани в пирамидална 

структура на взаимодействащи си механизми: властови наративи и 

дейности „отгоре“, практики на посредници – културни организации и 

медии и практиките на потреблението „отдолу“ (Димов, 2019). През 

периода на демократизираща и европеизираща се България след 1989 г. 

съборите на народното творчество стават част от множаща се 

фестивалност – според Любомир Кутин фестивалите са европейски 

феномен, съвременни художествени празници, социализиращи локални 

култури и общности чрез генериране на сетивни преживявания (Кутин, 

2018).  

Националният събор на народното творчество в Копривщица е 

върхова точка в движението на съборите-надпявания – едно „крупно 

дело“ (Николай Кауфман), започнало като инициатива „отдолу“, но 

утвърдено като взаимодействия между държавни институции: Радио 

София, Института за музика при БАН и Централния дом на народното 

творчество през 60-те години на ХХ в. (Пейчева, 2008: 206). През август 

2022 г. се проведе XII издание на Националния събор на народното 

творчество в Копривщица, който за пореден път активира заедно с 

практиките за сценично представяне на фолклора като културно 

наследство дебатите около имагологията, свързана с фолклорните 

събори: каква национална идентичност представят те и как става това 

през медийните образи. 
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Националният събор за народно творчество в Копривщица 

устойчиво се свързва с колективната идентичност на българите. 

Невъзможно е да се обхванат всички твърдения и словоформи, в които 

съборът се обвързва с българската идентичност, но по своето 

съдържателно послание и езиковото му изразяване те са твърде сходни 

през двата периода – преди и след 1989 г. Те се въртят около представата 

за събора, по думите на Елена Кутева, като „визитната картичка на 

древната българска традиционна култура“ (Сборник, 2011: 20). Преди 

1989 г. в публичната реч преобладават образите на събора през 

измеренията на „мащабното“, „импозантното“, „величалното“, 

„тържественото“, „ново“, „представително“: „велико тържество на 

духовните пориви и неповторими постижения на българина“ (Живков, 

1986: 1); „тържествена изява на българския музикален гений“; „типично 

българско явление“; „едно от най-крупните ни културни завоевания след 

9.IX.1944 г.“; „мощен сигнал за едно ново национално възраждане на 

българския народ“ (Джуджев, 1986: 23); „най-голямото представяне на 

България и на българската култура из страната, пред Европа и пред 

света“ според Николай Кауфман (Сборник, 2011: 6-7); „най-мащабната 

и представителна проява на българското народно изпълнителско 

творчество“ (Сборник, 2011: 73); „една нова традиция, произтичаща от 

необходимостта за съхранението на фолклорното ни изкуство, 

съгласувана с мястото и значението му за съвременната ни култура и за 

националния облик на индивидуалното авторско творчество“ (Джиджев, 

1986: 26). Подобни квалификации, въпреки своята многозначност, 

подсилват и ярко подчертават ценностната маркираност и 

необикновеността на събора в един устойчив образ, който внушава 

единното разбиране за здравата обвързаност на Копривщенския събор с 

„българщината“ – идеологема и конструкт, манифестиран през 

Националния събор в Копривщица като „столица на всички национални 

събори на народното творчество“; „най-българският от българските 

събори“ (Димов, 1995). 
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Утвърждаван като един от върховите национални празници, 

съборът в Копривщица се развива в медийните образи като артистично 

събитие, при което народното творчество се експонира представително, 

сценично, театрално. Според Петър Динеков на събора „се демонстрират 

не само богатството на нашия фолклор, постиженията ни в опазването 

на фолклорните традиции, разнообразието на прекрасните ни носии. Тук 

проличава и желанието на народа да пее, да танцува, да възпроизвежда 

обичаите си, т.е. да създава театър в най-хубавия смисъл на думата. Така 

се обяснява и интересът на българина към театъра, интерес, вкоренен в 

народната душевност и народната психология. Това са всъщност 

потенциални, нереализирани артисти от голяма класа“ (Сборник, 2011: 

36). За театралните измерения на събора пишат и други изследователи. 

Стоян Генчев нарича сценичното показване на обичаи „предтеатрално 

творчество“: „Няма съмнение, че обичаите – предтеатрално народно 

творчество, без да са единствените, трябва да заемат главно място в 

показа на народната празнично-обредна система на съборите на 

народното творчество“ (Генчев, 1981: 18). Венцислав Димов 

характеризира събора в една критична статия като „голямото фолклорно 

театро. Най-голямото“ и добавя: „... ще вървим след действащите лица в 

Копривщица ’95 – най-фолклорния театър“ (Димов, 1995) 

Съборът за народно творчество достига до многобройна аудитория 

в медийното пространство чрез различни традиционни и дигитални 

канали за комуникация. През годините Съборът е системно отразяван 

от/в традиционни печатни и електронни медии, основно от/в държавно 

финансираните Българска национална телевизия (БНТ) и Българско 

национално радио (БНР), които в повечето случаи са съорганизатори на 

събитието. В текста ще бъдат представени някои от формите на тези 

отражения. Освен в традиционни медии Съборът намира своите 

многообразни онлайн репрезентации, които показват жанрови черти на 

видеоклип, репортаж, документален филм и др. 
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Съборът в Копривщица навлиза в медийните си образи с реални 

изпълнения на участници в него, документирани през годините. В тези 

медийни образи се долавя отзвук от вдъхновението, спонтанността и 

ентусиазма на участниците и се очертават основните дейности, свързани 

с народното изкуство в традиционната култура – пеене, свирене, 

танцуване, обредни игри и др. Това може да се види във всички 

създадени от медиите образи на Копривщица. 

Исторически щрихи 

Какъв е историческият развой на събора? Как се развива 

документирането и медийното отразяване на събора за народно 

творчество през годините? 

В предлаганата кратка история на Копривщенския събор се 

отбелязват открити към момента фрагментарни сведения за неговото 

отразяване в медиите. От прегледаните материали може да се обобщи, 

че и през годините на държавния социализъм, и след това, медиен акцент 

върху събора се открива преди всичко в държавно финансирани медии 

като Българското национално радио (БНР), Българската национална 

телевизия (БНТ) и някои печатни медии. Следващите редове представят 

хронологията на събора и медийните му регистрации. 

1965 (12 – 15 август) – първият Национален събор на народното 

творчество се провежда в Копривщица, в местността Войводенец. 

Сценичните програми се представят на три естради – едната е за певци, 

другата – за инструменталисти, третата – за хороиграчи (Пейчева, 2008: 

208). В научни и мемоарни коментари се твърди, че „почти нищо от 

случващото се на Първия събор не е заснето на филмова или 

магнетофонна лента“ (Сборник, 2011: 27) и че „разгласата беше само 

чрез радио и вестници. Медиите са били ограничени“ (Сборник, 2011: 7). 

Съществува допускане, че е възможно Първият събор медийно „да е 

отразен от студията, занимаващи се с документално кино“ (Сборник, 

2011: 11). На първия Събор е взето решение това начало да продължи и 
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националният събор да се провежда на всеки пет години (Сборник, 2011: 

63).  

1971 (7 – 8 август) – на втория Копривщенски събор участниците 

се представят на сцените не по дейности (пеене, свирене, танцуване и 

др.), а по региони (окръзи). Всички участници получават златни значки 

и грамоти (Пейчева, 2008: 208). В хода на настоящото изследване не са 

открити проучвания за медийното отразяване на второто издание на 

Събора.  

1976 (7 – 9 август) – третият Национален събор в Копривщица 

утвърждава регионално-диалектното систематизирано сценично 

представяне (на шест естради) на старата традиция по 

музикалнофолклорни и етнографски области (Пейчева, 2008: 208). На 

Третия събор сe обособява отделна сцена за представяне на подбрани 

изпълнители, които са заснемани от екипи на Българската национална 

телевизия (БНТ): „Първоначално планираните шест естради не ще са 

достатъчни. Реши се да станат седем, а тези дни възникна 

необходимостта и от осма естрада, на която най-добре представилите се 

изпълнители и колективи ще бъдат заснети от екип на Българската 

телевизия“ (Сборник, 2011: 35). 

1981 (7 – 9 август) – четвъртият Събор се провежда под знака на 

всенародното честване на 1300-годишнината от създаването на 

българската държава. Като масовост (повече от 12 000 изпълнители) и 

разнообразни прояви (вечерни концерти в града, нестинарски игри, 

обособена е естрада за детски фолклор и др.) Копривщица ’81 надраства 

предишните събори (Пейчева, 2008: 209). Журналистът Панайот Денев 

описва своите впечатления за документирането на Четвъртия събор: 

„Като погледнеше човек от естрадите към зрителите, можеше да види 

най-богатото ревю на най-съвършена и скъпа снимачна и звукозаписна 

апаратура – един неофициален „Салон 81“, с който българи и японци, 

американци и немци, унгарци и норвежци, канадци и французи 

„запомняха“ съкровищата на България“ (Сборник, 2011: 42). Къде се 
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намират днес тези документи – снимки, звукови записи и видеофилми? 

Този въпрос закономерно възниква, но е проблем, който предполага 

специален прочит на друго място.  

1986 (8 – 10 август) – на петия Национален събор сценичните 

програми отново са изградени около рамката на регионалните 

музикално-фолклорни области. На шест естради се представят 

реконструкции на обреди, песенни, танцови, инструментални, словесни 

образци, традиционни костюми. Седмата естрада, в центъра на 

Копривщица, е за изява на деца, свързана с актуалните по това време 

идеи за приобщаване на децата, за приемствеността и за 

транспоколенческото съхраняване и предаване на фолклора (Пейчева, 

2008: 209). Няколко видео примера от Копривщица 1986 са качени в 

YouTube (Село Айдемир на събор Копривщица; с. Окоп, Ямболско на 

събор Копривщица). Не е посочено откъде са документалните кадри. 

Под първия видеозапис е изказана благодарност на Еди Тайсен „за 

безценните записи“. 

1991 (9 – 11 август) – шестото издание на Събора се случва в 

условия на тежка икономическа и социална криза. Започва друг тип 

организационен живот на Събора, без основната роля на някои важни 

преди това институции като Центъра за художествена самодейност. 

Отпада класирането и медалите (Пейчева, 2008: 209 – 210). Този факт се 

интерпретира в един коментар като една от причините за „освободения 

дух на изпълнителите“: „Разликата от предишните събори се долавя в 

освободения дух на изпълнителите. Една от причините за това е, че е 

премахнато раздаването на медали. Няма надпревара кой колко медала 

ще отнесе в родния си край. Самодейците пеят и играят за публиката и 

за себе си“ (Сборник, 2011: 48). На Шестия събор за пръв път възникват 

спорове (между Съюза на народните читалища и Фондация 

„Любителско творчество и фолклор“, създадена след разтурянето на 

Центъра за художествена самодейност) относно организацията, 

провеждането и авторските права на събора: „Председателят на Съюза 
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на народните читалища – проф. д-р Атанас Божков не е съгласен БНТ и 

БНР единствено да упражняват монополни права за филмиране, видео и 

звукозаписи по време на събора и настоява да бъдат защитени 

читалищните колективи, според Закона за авторското право“ (Сборник, 

2011: 48). 

1995 (11 – 13 август) – седмият Копривщенски събор се провежда 

30 години след първия. Петгодишната цикличност на провеждане на 

събора е нарушена – взето е решение съборът да се проведе с една година 

по-рано – 4 години след Шестия, заради кръглата годишнина (Сборник, 

2011: 48). Съборът се отразява от „Нова телевизия“ (БНТ не е 

съорганизатор) (Пейчева, 2008: 210). Според една критична публикация, 

„Министерството на културата и Националната телевизия не са се 

разбрали за 3 000 000 лева и екипите на БНТ се мернаха колкото да 

направят 15-минутните дневници на събора“ (Димов, 1995). Венцислав 

Димов отбелязва, че „Закупилата права за заснемане на събора „Нова 

телевизия“ със софийските си излъчвания явно не задоволяваше 

народните нужди – един от операторите ѝ се чудеше как да отговаря на 

гневните въпроси защо снимат те. Радиото, макар и не толкова жадувано, 

си вършеше работата. От сутрин до вечер подвижното му студио 

записваше най-добрите певици, певци и свирачи – непълен, но качествен 

архив на събора“ (Димов, 1995). 

2000 (11 – 13 август) – на осмия Национален събор участниците се 

представят на седем сцени на Войводенец и на две сцени в града. За 

първи път сред участниците има групи и индивидуални изпълнители от 

чужбина (Пейчева, 2008: 210). През 2000 г. БНТ успява да запише „почти 

всичко от трите дни на събора“, според телевизионния продуцент 

Даниел Спасов. Създаден е и документален филм „Багри и видения в 

Копривщица“ (Сборник, 2011: 24). 

2005 (4 – 7 август) – деветият Национален събор на българското 

народно творчество се провежда 40 години след първия (Пейчева, 2008: 

210-211). Рукналият пороен дъжд пречи на изпълнителите да се 
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представят на естрадите по поляните на Войводенец. В града на две 

открити сцени, в читалищния салон и в двете зали на Общинската 

администрация – ритуалната и заседателната, продължава 

представянето по области на останалите в града изпълнители (Сборник, 

2011: 73). В разказа си Даниел Спасов си спомня за проливния дъжд, 

залял Копривщица по време на Деветия събор: „Помня проливния дъжд, 

който осуети представянето на Войводенец. Но не попречи на хората да 

слязат в центъра на града и да създадат още един празник. Целият 

площад зазвъня от извисени гласове, багри и ритми“ (Сборник, 2011: 24). 

Отбелязва се, че „в заключителния концерт, излъчван директно по БНТ 

и БНР, взимат участие най-добре представилите се“ (Сборник, 2011: 69). 

БНТ освен заснетото по сцените, прави документален филм за 

чужденците на събора, които изпълняват български народни песни и 

инструментална музика  (Сборник, 2011: 24). 

2010 (6 – 8 август) – на десетия Национален събор на народното 

творчество участниците (певци, свирачи, танцьори, разказвачи, 

инструментални, певчески, танцови групи и групи за народни обичаи) се 

изявяват на седем естради. На сцена, разположена на централния площад 

в Копривщица, се представят чужденци, изпълнители на български 

фолклор, от 12 държави – САЩ, Украйна, Япония, Холандия, Дания, 

Франция, Гърция, Чехия, Швеция, Белгия, Канада, Обединено кралство 

(Сборник, 2011: 75). БНТ и БНР са сред съорганизаторите на 

Копривщица 2010. В YouTube е качен кратък откъс от официалния 

заключителен концерт, заснет от БНТ. Това се разбира от присъствието 

на водещия Даниел Спасов (Копривщица пее, 2010).  

2015 (7 – 9 август) – единадесетият Копривщенски събор е юбилеен 

– провежда се 50 години след неговото първо издание и под почетния 

патронаж на г-жа Ирина Бокова, тогава генерален директор на 

ЮНЕСКО. На изпълнителите са присъдени грамоти за постижения и 

плакети за индивидуални и групови участници (Спомен от Копривщица, 
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2015). БНТ и БНР са ангажирани с отразяването и документирането на 

събора по време на Копривщица ’15. 

2022 (5 – 7 август) – дванадесетото издание на Събора e първото 

след вписването на Копривщенския събор в Представителния регистър 

на ЮНЕСКО за добри практики. Постпандемичната Копривщица ’22 се 

провежда извън установената през годините периодичност заради 

COVID-19. Броят на участниците е по-малък – заради пандемията, 

поради която част от хората са си отишли от този свят; заради краткото 

време за организация на регионалните прегледи; заради 

коронавирусната пандемия и други заболявания; както и заради 

кризисната ситуация към момента на провеждане на събора – 

политическа криза, инфлация, обедняване на хората, войната в Украйна. 

Участниците се представят на шест естради на поляните на Войводенец. 

В центъра на Копривщица има една естрада, на която се изявяват 

чужденци, които също са значително по-малко в сравнение с предишни 

издания на събора. По традиция сред организаторите на Събора са БНТ 

и БНР. Техни екипи документират уникални изображения на различни 

моменти от Копривщенската сцена. 

 

Документиране на събора от електронни медии: БНР и БНТ 

Копривщенският събор и неговата видимост сред обществото 

зависи от медиите, защото те са важен фактор за повишаване и 

поддържане на интереса към събора сред широки медийни аудитории. 

Едни от най-очевидните функции, които изпълняват обществените БНТ 

и БНР, са свързани с тяхната ангажираност да документират и 

популяризират събора. От първото издание през 1965 г. до дванадесетото 

издание през 2022 г. Съборът в Копривщица е частично документиран 

от екипи на БНР и БНТ. Погледнато исторически, документирането на 

събора е твърде важна функция за съхраняване на културната памет на 

българите, защото „събитието е неповторимо и много от участниците в 
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него биологически няма да дочакат следващото му издание“ (Димов, 

1995). 

Идеята за организирането на феномена „събор-надпяване“ тръгва 

от редакция „Народна музика“ в Българското национално радио (БНР): 

„главните „двигатели“ на събора тогава бяха редакторите от редакция 

Народна музика при Радио София, подпомогнати от сътрудниците на 

Института за музика при БАН и Централния дом на народното 

творчество (сегашния Център за художествена самодейност)“ (Кауфман, 

1981: 51). Названието „събор-надпяване“ е предложено от Коста Колев 

– композитор и дългогодишен диригент на Оркестъра за народна музика 

на БНР (Сборник, 2011: 25). Стратегическата по онова време идея е да се 

търсят пътища за популяризиране на народната песен, а радио-

работниците в сферата на народната музика да подбират и показват чрез 

радиото неизвестни до тогава изпълнители и репертоар сред събраните 

на едно място певци и свирачи, които на сцените на съборите-

надпявания представят своя репертоар и певчески умения: „В 

редакцията за народна музика на Радио София работеха няколко 

запалени „народници“. Към 1959 г., помня, че водеха разговор за 

възможните пътища, по които народната песен може да получи още по-

голямо признание, да навлезе още по-широко в бита на хората. 

Народният музикант Коста Колев (сега вече диригент и композитор) 

подхвърли идеята да се свикат народни събори в райони, където 

народната музика живее пълноценно, та народните изпълнители да 

покажат своето майсторство пред много хора, „като на панаир“, да се 

състезават, да получат награди за най-добро изпълнение“ (Кауфман, 

1981: 50-51). На тези събори са открити множество талантливи 

изпълнители, станали след това майстори в пеенето и инструменталното 

музициране (Сборник, 2011: 25). 

Известно е, че част от звуковата история на Копривщенския събор 

е във фонотеката на БНР. В звуковия фонд на Българското национално 

радио (БНР) има масив от записи на участници в Събора от различни 
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негови издания – „средно по 200 записа от всеки събор“ (Сборник, 2011: 

25). През последните десетилетия тези записи са правени в центъра на 

Копривщица, където е разположено мобилно студио на радиото. 

Изпълнителите, които са записвани в подвижната радио-кола, се 

подбират от журитата на различните сцени.  

В аудиовизуалния архив (архивния видеофонд) на Българската 

национална телевизия (БНТ) се съхраняват кадри от всички издания на 

Събора (с изключение на Седмия национален събор от 1995 г., защото 

тогава БНТ не е сред съорганизаторите на Събора, който е отразяван и 

документиран от частната „Нова телевизия“ (Пейчева, 2008: 210). През 

годините организаторите на Събора не са приоритизирали неговото 

системно и цялостно документиране (да се записва всичко от всяка 

сцена). Видеозаписаните кадри са документирани стихийно по време на 

всеки един събор, след което от тях са произвеждани документални 

филми за съответния събор. Екипите, които създават произведените 

филми, обикновено не предлагат справочна информация за 

съдържанието на документирания материал. Липсата на информация за 

идентифициране на съдържанието на съхраняваните видеоматериали 

дава основание архивният видеофонд да бъде окачествен като 

хранилище с неописани видеодокументи, което затруднява ползването 

на телевизионния филмов архив. 

Към това следва да се добави, твърдението на Димитрина Кауфман, 

че социалната ангажираност на БНТ с документирането на събора в един 

момент е силно занижена: „Телевизията за известно време отразява 

някои неща от съборите, но след това се получава заповед да изхвърлят 

всичко. Тъй като няма къде да ги съхраняват, направо ги унищожават“ 

(Сборник, 2011: 11). Подобно отношение към документирани материали 

от Събора, извършеното рязко действие по тяхното унищожаване и 

парадоксалното обяснение за него (че няма хранилище за тези 

документи) трудно може да се приеме за разумно, заради всички негови 

резултати и последици. 
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Медийната продукция от Копривщица влиза в медийния поток под 

формата на репортажи, концерти, документални филми, магазинни 

предавания и др. В програмите на националните електронни медии, 

отразяващи Събора, се представят отделни изпълнения на песни, 

инструментална музика, танци, обичаи, ритуали, словесен фолклор. 

Представят се мнения и оценки за събора от интервюирани участници. 

В разнообразните радио и телевизионни програми екипите показват 

картини от Копривщенската сцена, които наподобяват Събора и 

същевременно са нещо различно от него. В БНР редакторът и водещият, 

а в БНТ сценаристът, операторът и режисьорът моделират записания 

материал от Събора и създават репрезентативни модели, които съчетават 

ехо от събора с образотворчество. Тези медийни екипи предлагат аудио 

и видео образи от Събора, които повече говорят за тях, за идеите, 

знанията и ценностите, по които се водят, отколкото за това какво се 

показва на копривщенските сцени. Доколкото съществува обвързаност 

между полифонизма на преживяното по сцените на Събора и неговите 

медийни репрезентации, то тази обвързаност е половинчата, защото 

медиите само долавят, но не разкриват докрай единството в 

многозвучието на неопитомените преживявания на участниците. 

Медийните образи, които имат свой автономен социален живот и 

влияние, напомнят на преживяното, но повече или по-малко пораждат 

усещане за фрагментарност и редукционализъм. 

Синхронни медийни отражения на събора 

По традиция повечето български медийни отражения на Събора 

протичат по време на неговото случване. 

Как и доколко фрагменти от Копривщенския събор се превръщат в 

медийни образи по време на случването на това мащабно събитие? Какви 

теми и събития от Събора влизат във фокуса на медийното внимание? 

При синхронните отражения на събора медиите изваждат на показ 

отделни изпълнители или интервюирани говорители за събора. Това се 

прави основно по два начина – чрез репортажни включвания – дневници 
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или чрез директно излъчване на официални концерти – за откриването и 

за закриването на събора. 

Как са конструирани репортажните медийни образи на Събора от 

мястото на събитието? 

Както показва опитът, от Копривщица от подвижната радио-кола 

на Българското национално радио се излъчват репортажни включвания 

в националните радиопрограми. Своите лични спомени за 

предизвикателството да предаваш „на живо“ от събора споделя Цвети 

Радева – автор и водещ на фолклорни предавания в програма „Хоризонт“ 

на БНР: „Вярно, винаги е трудно, защото радио-колата, откъдето се 

провежда предаването, е позиционирана заради линиите в центъра на 

града, а всички са в местността Войводенец, но картините са така 

живописни, срещите са така пъстри и цветни, че забравяш и 

разстоянието, и катеренето по баира на бързи обороти“ (Сборник, 2011: 

26). 

Българската национална телевизия записва и излъчва на живо 

репортажни включвания и представителни концерти – за официалното 

откриване и за закриването на Събора. Свои спомени за директните 

включвания в ефир от Копривщица споделя Даниел Спасов – продуцент, 

сценарист и водещ на фолклорни предавания в БНТ: „Бях много 

щастлив, че на Десетия юбилеен събор през 2010 година ме поканиха за 

водещ на откриването и закриването му. Въпреки, че едновременно 

отговарях и за директния ефир по БНТ, напрежението отстъпи място на 

радостта и вдъхновението“ (Сборник, 2011: 24). 

Наред с репортажното образотворчество, представителните 

концерти са друга форма на синхронно медийно отражение на 

Копривщица от електронни медии. Медийните образи от тези концерти 

изваждат на показ онова, което е привлякло вниманието на медийните 

екипи – продуценти, сценаристи, режисьори, оператори и др., които са 

самоубедени в правотата на своя избор.  
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Утвърдена е практиката представителните (наричани 

„тържествени“ – вж. Сборник, 2011: 15) концерти да се излъчват по БНТ 

и да са лимитирани в рамките на предварително определено време. Това 

положение налага да се подбират малко на брой изпълнения и лишава 

редица талантливи изпълнители от достъп до телевизионния ефир. 

Показваното по телевизията има значение за хората и общностите, 

индивидуални и/или групови носители на наследената културна 

традиция. Не е известно по какъв начин и според какви критерии се 

извършва подбор на участниците, включени в програмите на тези 

концерти. Кое да се снима и кое да не се снима е въпрос, по който не 

може да има единомислие. При това положение е нормално да се 

появяват полярно противоположни мнения с положителни или с 

отрицателни оценки за онова, което е участвало в официалните 

концерти. Димитрина Кауфман изразява разбирането, че е редно 

„заключителният концерт на събора да бъде от най-хубавото, показано 

на естрадите и подборът да се направи от самите специалисти, работещи 

на естрадите. Такъв един концерт може да продължи и един час, а може 

да е и пет часа“ (Сборник, 2011: 10). Вероятно това би бил добър начин 

да се покаже най-интересното от събора, но, както показва опитът 

досега, това е една трудно изпълнима задача.  

Приносът на синхронните излъчвания от различни пространствени 

и времеви точки на Събора е в ангажиране на част от присъстващите. 

Медиите извършват полезна комуникационна работа за възприемането 

и популяризирането на събора, като пренасят споделения опит от 

Копривщица в нова среда и добавят стойност в създаването на нови 

значения сред заинтересовани аудитории. Чрез синхронните медийни 

отражения на събора медиите привличат телевизионни зрители и 

радиослушатели, и оказват влияние върху тях и помагат за повишаване 

на обществената стойност на Копривщенския събор  

Онлайн отражения на събора: вписването на събора в 

представителната листа на ЮНЕСКО 
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С дигиталния технологичен напредък в онлайн пространството се 

появяват отражение подир отражение на Копривщенския събор – в 

сайтове, социални мрежи, YouTube и т.н. Моделите на отразяване са 

различни: строго официозни или спонтанно неофициални. 

Един от дигиталните образи на Копривщенския събор е неговата 

видео визитка – 10-минутен филм, който е част от досието на събора, 

подготвено за неговото вписване в Представителния регистър на 

ЮНЕСКО за добри практики за опазване на нематериалното културно 

наследство /НКН/ (Festival of Folklore in Koprivshtitsa).  

Националният събор за народно творчество в Копривщица беше 

вписан в Регистъра на добрите практики на ЮНЕСКО по време на 11-

тата сесия на Междуправителствения комитет за опазване на НКН на 

ЮНЕСКО, която се проведе в Адис-Абеба, Етиопия, през декември 2016 

г. 

Това може да се определи като един от върховете в историческото 

развитие на Събора. Вписването на събора в Копривщица в Регистъра на 

ЮНЕСКО за най-добри практики по опазване на наследството е първо 

вписване за страната ни в този регистър. 

Важно е да се подчертае, че Съборът в Копривщица е създаден 24 

години преди Препоръките на ЮНЕСКО от 1989 г. за опазване на 

нематериалното културно наследство на човечеството и 38 години преди 

Конвенция 2003 на ЮНЕСКО. 

Медийният образ на Копривщенския събор има дълга история, част 

от която е представена в 10-минутния филм, елемент от кандидатурата 

на събора за вписване в Представителната листа на ЮНЕСКО. 

Филмът е направен в периода януари – март 2013 г., основно с 

кадри подбрани от видеоархива на БНТ, снимани в периода 1965 – 2010 

г. 

Екипът, който участва в изготвянето на филма, е в състав: 

сценарият е на Лозанка Пейчева; мои консултанти са Николай Вуков и 

Лина Гергова; текстът във филма се чете от Венцислав Димов; монтажът 
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направихме заедно с Ясен Харалампиев; оператор на кадрите от 

Копривщица е Цветан Недков; режисьор на филма е Росен Елезов. 

Филмът представя сценичните репрезентации на основните 

традиционни дейности, които са израз на българското народно изкуство: 

пеене, свирене, ритуали, танцуване. 

Невъзможно е да вербализирам всичко, което преживяхме при 

работата върху филма. Само ще споделя, че двете с Лина Гергова 

изгледахме видео съдържанието от Събора, което ни беше предоставено 

от архива на БНТ. Два основни проблема се очертаха при работата с тези 

видеодокументи. 

Единият се отнася до липсата на систематично цялостно заснемане 

на програмата на Събора по време на различните негови издания. В 

архива на БНТ ни предоставиха само документални филми, снимани от 

телевизионни екипи през различни години. 

Другият проблем е свързан с липсата на идентификация на 

заснетите в тези филми съдържания. Казано по друг начин, в 

прегледаните филми нямаше информация какво е снимано, от кое място, 

кой/кои са изпълнителите и т.н. Ако човек е далеч от фолклора, за него 

ще бъде трудно да разбере по видеокартините какво се представя, кой го 

пее/свири/играе, какъв смисъл носят тези съдържания за изпълняващите 

и за възприемащите. Разшифроването на филмовото съдържание беше 

една от предизвикателните задачи, която не е изпълнима за хора без 

експертен капацитет. 

Номинацията на Събора за вписване в Регистъра на ЮНЕСКО 

беше подкрепена от хиляди общности – участници в различни издания 

на Събора – от всички краища и административни райони на България. 

Номинацията на събора получи подкрепа чрез писма и подписи от 

мрежата на българските читалища (близо 1650 читалища – 1646 са 

записани в кандидатурата) и техни представители; от учени и 

почитатели на българския фолклор от България и чужбина; както и от 

домакините на Събора от община Копривщица. 
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Вписването на Събора в Световната представителна листа на 

ЮНЕСКО за добри практики за опазване на НКН предполага 

поддържане на устойчива културна политика от страна на българската 

държава и провеждане на различни дейности за опазване, 

документиране, изследване и популяризиране на Събора. 

Ако говорим с езика на Конвенция 2003 и нейните термини, 

използвани при подготовката на вписаната през 2016 г. кандидатура, 

това означава, че е необходимо и полезно да се работи за развитието на 

Събора като световна добра практика и да се поддържат различни 

активности, свързани с него, за да продължава да живее като сцена на 

съхранена фолклорна култура. 

 

Вместо заключение: медийни отражения и идентичност  

Съборът в Копривщица намира отражения в печатни медии, които 

също са важен фактор в изграждането на образа на Събора. Както в 

електронните медии, така и в преобладаващите дискурси на пресата 

Копривщенският събор присъства като особен продукт, свързван с 

българските традиции, култура и идентичност. Написаното в пресата за 

Събора рядко поставя сериозните проблеми за документирането и 

съхраняването, наследяването и предаването на културното наследство; 

за отношението между традицията и модерността, фолклора и сцената и 

т.н.  

Образът на Копривщенския събор в печатните медии често е 

конструиран като възторжен образ на позитивните аспекти на 

„българщината“ и българската идентичност. За такова образотворчество 

свидетелстват много публикации. В една от тях се обобщава, че 

„фолклорът, песните и свирните, танците и игрите, обредите и дрехите, 

са особено прозрачни и въздействащи символи на специфичните 

психически и характерологични особености на народа [...] и на 

националната идентичност. В крайна сметка това се отнася и за целия 

събор“ (Бояджиева, 2001: 212). Но редом с „достолепието“ на носителите 
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на традицията, текстовете съдържат горчивина от нейната поколенческа 

обреченост – участниците, „повечето баби и дядовци, с треперещи крака, 

с бастуни и задух се катереха по стръмния път към Войводенец“ (Димов, 

1995).  

В прегледаните от мен текстове не съм открила данни за 

травматично преживян опит, свързан с Копривщенския събор; някаква 

критическа позиция или оценка за сенчестата природа на българската 

идентичност, намерила изрази в Събора. Еднозначното отношение към 

Събора като обобщен символ на националната идентичност поддържа и 

препотвърждава конструираната представа за Копривщенската сцена 

като въплъщение на „българщината“, „националния дух“, 

„народностния дух“, „неизчерпаемата жизненост на нашата нация“. 

Какви характеристики на българската идентичност се осмислят и 

назовават в отделни журналистически публикации в продължаващи 

печатни издания (вестници и списания) във връзка с Копривщенския 

събор? 

Матей Стоянов („Народна младеж“, 09 август 1976 г.) пише за 

жизнеността и силата на българския народ: „И ако трябва да потърсим 

магическата дума, която би могла да обедини цялото празнично 

опиянение, това е непреклонността. Едва ли има българин, който да не 

почувства тук неизчерпаемата жизненост на нашата нация, да не 

проумее онази необяснима сила, която ни е носила през стръмнините на 

времето“ (Сборник, 2011: 37). В това твърдение може да се разчете 

обвързване на празничния възторг от събора с непреклонността, но не 

става ясно какъв е смисловият обхват на ключовата дума 

„непреклонност“. Трудно е да се разбере дали непреклонността е израз 

на свободолюбие и непримиримост или на нещо друго. Все пак, имайки 

предвид общия тон на публикувания откъс, може да се допусне, че 

авторът целенасочено внушава разбирането за „неизчерпаемата 

жизненост на нашата нация“, описана по друг начин в текстове на 

автори, изследователи на колективната психика и фолклора на 
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българите: „силната генетична мощ на българина“, „висококачественият 

генетичен материал, от който е направен всеки българин“ (Семов, 1997: 

176-178); „българският народ [...] неговата стихия на надарено с големо 

богатство на духовния си живот племе, е избухвала в безрадостната 

песен, отражение на непритворено, но сурово, както живота и 

окръжаващата го природа, българско сърце“ (Стоин, 1927: 4-5).  

Панайот Денев (сп. „Паралели“, бр. 35/1981 г.) осмисля 

творческата дейност и отприщената стихия на певци и танцьори от 

различни етнографски райони на България, като недвусмислено ги 

свързва с „един национален дух“: „Песните и игрите на тракийци и 

пиринци, на шопи и граовци, на северняци и добруджанци се изливаха 

по поляните и сред елите, изпълваха без остатък времето и 

пространството на празника, правеха го още по-реален и символичен с 

големите внушения за силата и богатството на един национален дух, 

закаляван столетия“ (Сборник, 2011: 41). Вътре в себе си фолклорът, 

показан на Копривщенската сцена, се разслоява на различни регионални 

типове. В цитирания откъс обаче не съществува стриктно разделение 

между ярко изразените регионални особености на определени 

фолклорни явления и общобългарското народно изкуство, оформено в 

рамките на нацията. В случая етнографските регионални специфики се 

представят като разновидности на общобългарския фолклор, който се 

възприема като единно автентично проявление на нацията и се свързват 

с изградения образ за висините на духа; за „силата и богатството на един 

национален дух, закаляван столетия“. 

Славимир Генчев (сп. „Художествена самодейност“, бр. 10/1986) 

подчертава първичността и (само)ценността на народното изкуство: 

„Съборът в Копривщица е във всички случаи нещо повече от самия себе 

си: като живороден организъм, макар и управляем организационно, той 

заживя от първия миг свой самостоятелен живот, неподдаващ се на 

норми, вкусове, мерки, освен произтичащите от самия него; той е 

еманация на народното изкуство, което е живо и което ще съхрани 
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народностния дух в днешния технотронен век“ (Сборник, 2011: 45). 

Обяснението за Събора като израз на свободата на творческия дух, акт 

на творчество и еманация на народното изкуство е друг щрих в 

изграждане на неговия медиен образ.  

Темата за „българщината“ се среща и у Николай Кауфман, който 

недвусмислено споделя своята увереност за символната значимост на 

Събора като знак за „българщината“: „В едно съм напълно уверен – 

България не може без Националния ни събор! Той е лицето на 

българщината и ще го има, докато е българско!“ (Сборник, 2011: 63). 

Това твърдение е в съзвучие с приповдигнатите патетични тонове на 

образотворчеството за Събора и е показателно за механизмите на 

конструиране на неговата изключителност и значимост като израз на 

„българщината“. 

Публикациите и медийните образи след 1989 г. сочат една нова 

посока на критични прочити на конструкта „българщина“. Венцислав 

Димов отбелязва, че съборът в Копривщица като национален би могъл 

да представя както традиции на етнографски, така и на етнически 

общности; трябва да бъде не „спуснат“ отгоре, а да следва поривите на 

граждани и общности „отдолу“; че на сцените на Копривщица имат 

място любители на българския фолклор от целия свят; че обществените 

медии са длъжници на културните послания и съдържания на събора, 

които не следва да бъдат само комерсиализирани и продавани (Димов, 

1995). Подобни посоки на една нова „медиалност“ и 

„контрамедиалност“ са сочени по друг повод от Орлин Спасов: 

„двойствения кризисен статут на българската култура … едновременно 

глобализирана  и периферна“ (Спасов, 2000: 273).  

Организирането на Копривщица 2022 показва, че и днес 

продължава да съществува социална потребност от събора. Чрез Събора 

участниците, водени от благородния порив да съхраняват, споделят и 

предават културната памет, демонстрират традиционни умения, 

наследени от предходни поколения. За участниците е важно да се 
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съберат в Копривщица, за да пеят, свирят и танцуват заедно, защото за 

тях това е уникална среда на съвместно създадено преживяване на една 

голяма, споделена колективна емоция. В това опиянение се създава 

чувство на социална свързаност между хората, и то спомага участието 

да се празнува като преживяване на заедност и да се укрепи образът на 

Събора като празник и знак за идентичност. Съборът подхранва връзката 

с местните корени и продължава да излъчва поразителен духовен 

устрем, ентусиазъм, вдъхновение и воля за смисъл.  
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