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Въведение  

В светлината на еволюцията на представите за наследството, Пътят все повече се изявява като 

нов вид културна ценност - израз на многовековен културен обмен и диалог между цивилизации. 

Вече двадесет години, редица международни организации – ЮНЕСКО, ИКОМОС, Съвета на 

Европа, Европейският институт за културни маршрути – работят в сферата на теорията и 

практиката на културните пътища на трансконтинентално, континентално и национално нива. В 

резултат от тези усилия, днес културните маршрути се определят като част от културното ни 

наследство. Те се характеризират с три здраво обвързани помежду си константни елемента: 

традиционни исторически направления; културни и природни ценности; функция и тема [1].  

Проблематиката за културните маршрути на най-ниското териториално ниво – в историческия 

град е все още не достатъчно проучвана. Наистина, натрупан е значителен практически опит в 

тази насока – например културните маршрути “Венцел” и “Вобан” (Люксембург), маршрутът 

“Сребърна линия – златна Прага”. Но въпреки това, темата не е теоретично осмислена, не са 

изведени методически принципи.   

Пловдив предлага едно благодатно поле за проучване на културните маршрути на локално ниво. 

Градът има ключово местоположение по отношение на големите културни пътища. Той лежи на 

Античния диагонал – една от най-древните трансконтинентални артерии, която от векове 

свързва Европа с Азия. Този факт го предопределя като град с богата история, която разкрива 

следи от много исторически епохи – Праистория, Античност, Средновековие, Османски период, 

Възраждане, Ново време. Днес, Пловдив е един истински кръстопът на култури – една среда, 

която отразява сложен и динамичен обмен на идеи, знания и ценности.  

Културните маршрути в историческия град – нова категория културно наследство 

С приемането на Вашингтонската харта, се утвърждава разбирането, че историческият град е 

комплексно наследство, което обвързва материални и нематериални следи [2]. В този смисъл, 

ценностни характеристики на града са не само отделните елементи, но и връзките между тях. 

Документът насочва вниманието към ключови взаимоотношения в историческия град, които 

биха могли да се систематиризат като:  

 структурни и комуникационни – свързани с градската тъкан, с отношенията между 

уличната мрежа и кварталите, които тя оформя; 

 пространствени и композиционни – свързани с взаимоотношенията между отделните 

ценности (мащаб, стил, материал, цвят), между застроени, озеленени и открити 

пространства, между историческия град и заобикалящата го среда; 

 функционални – свързани с взаимоотношенията между  разнообразни функции – такива, 

които са предопределили зараждането на града и други, придобити с течение на времето.  

На тази основа се формира тезата на автора, че част от изброените взаимоотношения се изявяват 

именно от културните маршрути. Те са комплексна ценност, която систематизира 

взаимоотношения между културни и природни следи в града. В този смисъл, културните 

маршрути в историческия град са нова категория културно наследство.  

По своето съдържание, те кореспондират напълно и не противоречат на разбиранията за 

културни маршрути на по-високо териториално ниво. Културните маршрути в историческия град 
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също се обуславят от традиционно формирани направления, обединяват културни и природни 

ценности и често са носители на духовен интегритет, изразен в характерна функция. В 

допълнение, обаче, включват и специфичен потенциал, който ги отличава.  

 На първо място, културните маршрути в историческия град се обуславят от традиционни 

направления с много по-константни пространствени измерения. Трудно могат да се 

проследят точните параметри на Античния диагонален път – римският военен път Via 

Militaris е “заместен“ от стария друм от Цариград към Белград, а днес – от магистрала. 

Макар основните посоки на движение да се запазват, конкретното трасе се измества с 

промяната на средствата за транпорт. В Пловдив, обаче същото това направление се 

проявява като една от най-устойчивите му характеристики. То е лимитирано от Сахат и 

Таксим тепе, които заедно с фронта от следособожденските структури, естествено 

съхраняват пространственото му измерение във времето.  

 На второ място, културните маршрути в историческия град се характеризират с една по-

висока концентрация на материалните и нематериалните следи. В допълнение, в Пловдив 

например, се наблюдава и сложна стратификация на тези следи. Така, комплексната им 

стойност се формира във времето в рамките на една относително малка площ.  

 На трето място, културните маршрути в историческия град са под влиянието на една по-

голяма динамичност на историческите процеси. Историческите градове са привличали и 

привличат и до днес повече хора. Така, те се превръщат в средища на разнообразни 

културни влияния. В този смисъл условията на живот в тях се променят сравнително по-

бързо. Това се забелязва и в Пловдив – център от национално значение, със стратегическо 

местоположение на важни комуникационни артерии.  

 На четвърто място, културните маршрути в историческия град са в неделима връзка с 

културните маршрути на по-високите териториални нива. Именно по големите културни 

пътища – Античният диагонален път (Истанбул – София – Белград) и Източният 

трансбалкански път (Румъния – България – Гърция) – нови  култури проникват в Пловдив.   

 На пето място, културните маршрути в историческия град са по-лесно обозрими.  Те са  

по-компактни, с по-малък мащаб, за разлика от тези на по-високите териториални нива. 

Това дава възможност да се изявят като средство за перманентно повишаване на 

чуствителността на населението към разнообразните аспекти на културното наследство.  

Така се формулира следното определение на автора за същността на понятието културен 

маршрут в историческия град – комплексна и динамична система, която синтезира ценности и 

взаимоотношения в историческия град, организирани около традиционни направления в града, 

жизнени и до днес.  

Структура на културните маршрути в Пловдив като културна система 

Структурата на културните маршрути се определя от ценностни елементи и 

взаимоотношения. Те се организират в единно цяло около традиционни направления.  

Елементите в структурата на културните маршрути в Пловдив са основните й компоненти.  

Традиционните направления са първият основен структуро-определящ елемент на културните 

маршрути. Те са естествено установени в хода на времето характерни посоки за движение, по 

които традиционно протичат културните процеси в историческия град. Най-често, 

традиционните направления в града се асоциират с конкретни трасета. Трасетата на културните 

маршрути в Пловдив се материализират в цяла система от улици, различни по своята широчина, 

дължина и пропорции на пространствата. 

Елементи на културните маршрути са също и ключовите културни и природни ценности. Това са 

онези разнообразни културни следи, пряко повлияни от протичащите по направленията процеси. 

В този смисъл те се явяват “живите” носители на свидетелства за културния обмен в града.  
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 Ценностите на материалното културно наследство са физическите следи, които определят 

съществуването на културните маршрути. В Пловдив, например откриваме изявени 

културно-исторически обекти от древния град (Небет тепе, Форумът, Стадионът, 

Театърът, Източна порта); запазени следи от Османския период; възрожденският 

ансамбъл на “Старинен Пловдив”; следосвобожденският облик на “Капана” и на уличните 

ансамбли по “Райко Даскалов”, “Княз Александър І, “Иван Вазов” и др.   

 Ценностите на нематериалното културно наследство са неосезаемите следи, закодирали 

процесите на обмен и диалог в града. Това са онези невидими понякога с просто око 

елементи, които в най-голяма степен представят жизнеността на културните маршрути. 

Към тях се причисляват и градската култура, и съвременните изражения на изкуството. 

Такива нематериални ценности в Пловдив са акумулирани в средите на мястото за срещи, 

известно като “Копчетата”; по “Стъргалото” – пешеходната зона, съчетала търговия и 

изкуство; при художниците на “Джумаята”; при Античният театър и музикалното 

училище; в пространствата на “Конюшните на царя” и на ул. “Витоша”.  

 Ценностите на природното наследство в историческия град също могат да отразяват 

влиянията на култури и идеи. Така например, уличното озеленяване по ул. “Иван Вазов” и 

бул. “Цар Освободител” е повлияно от навлизането на западноевропейски идеи в Пловдив 

след Освобождението и в началото на ХХ век.  

Взаимоотношенията в структурата на културните маршрути в Пловдив са връзките между 

елементите, които се проявяват в различни аспекти.  

Пространствените взаимоотношения отразяват разнообразни връзки между материални и 

нематериални ценности, между природни и културни следи, между подземни и надземни 

структури. Те се обуславят от влиянията по протежение на културните маршрути и рефлектират 

в мащаба, архитектурата, комуникациите и др.  

Времевите взаимоотношения от своя страна, изявяват логиката на историческите процеси и  

тяхното отражение в съвременната структура на града. Те представят натрупвания на ценности, 

които са израз на културни влияния, “нагодени” към спецификата на мястото. След засиленото 

присъствие на Трихълмието (през тракийската и елинистическата епохи), през римската ехопа, 

Пловдив се развива предимно в равнинните части на принципа на ортогоналната улична мрежа. 

Два от главните композиционни репера в структурата на града – Форумът и Стадионът – 

вероятно са били свързани със система от открити пространства в посока север-юг. Посоката 

изток-запад, се обуславя от второстепенно градско ядро с представителни жилищни и култови 

сгради. Средновековният град се “свива” към Трихълмието с отделни махали в равнината. 

Въпреки това, заради стратегическото си място, е основна спирка на кръстоносците, което 

запазва основното направление изток-запад. По-късно, през османския период, 

градоустройствената структура на Пловдив се формира от групи махали на етнически и 

религиозен принцип. Главно под влиянията от изток градът придобива ориенталски характер. 

През Възраждането, нахлуват политически и културни влияния от Западна Европа и Русия. 

Трихълмието е отново заселено. Формира се неправилната улична мрежа, продиктувана от 

теренните условия и от нуждите на тогавашното движение. След Освобождението, Пловдив 

бързо се разраства. С плана на Шнитер, направлението север-юг естестествено продължава в 

посока югозапад към новата ж.п. гара. Заедно с това се формира и друго паралелно направление 

– бул. “Цар Освободител” (“Руски”) – от площада пред ж.п. гарата на север към река Марица. 

Местоположението и характера на запазените и до днес ценности, разкриват логиката на 

развитието на Пловдив. Краткият исторически преглед [3, 4] изявява и водещата роля на 

традиционните направления във времевите взаимоотношения.  

Функционалните взаимоотношения се свързват с традиционно формирани утилитарни връзки, 

които са се запазили през различните периоди от развитието на историческия град. Традиционна 

за Пловдив е например търговската функция. Най-представителната улица на града през 

Османския период е Узун (“дългата”) чаршия, по-късно наречена ул. “Търговска” (днес ул. 
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“Райко Даскалов”). Тук се е намирал прочутият Куршум-хан, рамкиран от множество дюкяни и 

работилници. По-късно, на негово място изграждат халите [3]. Тези функционални 

взаимоотношения, свързани с търговията са носители на оживения характер по цялото 

протежение на улицата и днес. Друг пример е връзката между Форума (днес пл. “Централен”) и 

Стадиона (днес пл. “Джумаята”) – устойчиво взаимоотношение между два елемента, свързано с 

необходимостта от комуникация между два основни репера в градската среда.  

Градските пейзажи отразяват специфичен вид взаимоотношения в структурата на културните 

маршрути. Те представляват обозрими от човека хомогенни зони с характерен външен вид, 

които се възприемат като ценни. Културните им стойности са резултат от “действията и 

взаимоотношенията между човека и природата, съвместно или поотделно” [5]. Пловдив 

притежава характерен градски пейзаж, обуслован от антропогенната намеса в изявените 

природни дадености на тепетата, реката, парковете.  

 
Фиг. 1. Модел на структурата на културните маршрути в Пловдив; © Схема: ас. арх. Д. Георгиева 

Дефинираната структура на културните маршрути в историческия град ги определя като единна 

ценност от елементи и взаимоотношения, която функционира със своя логика. Тя е и носител на 

свидетелства за непрекъснато протичащ културен обмен. В този смисъл, културните маршрути 

могат да се разглеждат като интегрална културна система със специфични качества.    

Качество на културните маршрути е тяхната жизненост. Процесите на обмен по протежението 

им не са фактор, който се появява инцидентно във времето, след което отмира. Културните 

взаимодействия и диалогът в историческия град продължават. Това дава своето отражение върху 

елементите и взаимоотношенията в рамките на културните маршрути. Жизнеността на 

културните маршрути в Пловдив отразява способността им непрестанно да акумулират и 

изявяват логиката на културни натрупвания. 

Автентичността е следващо качество на културните маршрути в историческия град. В констекста 

на Документа от Нара [6], те отразяват различни нейни аспекти. По традиционните направления 

можем да открием участъци с автентична  улична настилка от ключови исторически периоди. 
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Зад кавеата на Античния стадион, в разкритите части от Форума, в подлез “Археологически” 

можем да минем по оригиналните римски каменни плочи. В АИР “Старинен Пловдив” стъпваме 

по калдъръма от Възраждането, а по протежение на ул. “Иван Вазов” – по паважа. В културните 

и природни ценности откриваме автентичност на субстанцията, на традициите и техниките, на 

функциите, на мястото, на въздействието. Взаимоотношенията също могат да са носители на 

автентичност. Куршум-хан е “заменен”с халите – в отражение непрекъснатите културни процеси 

една материална следа изчезва за сметка на друга. Но автентичността на търговската функция се 

запазва. Ето защо, в допълнение към автентичността на отделни стуктуро-определящи единици, 

автентичността на културните маршрути трябва да се разглежда в рамките на цялата система и в 

логиката на нейната жизненост. Т.е. автентичността на културните маршрути следва да включи и 

автентичност на законите, по които интегралната система действа.     

Друго качество на културните маршрути в историческия град е, че те правят връзки с други 

културни системи на по-високи и на по-ниски териториални нива. От една страна, структурата 

им често се поддържа от системи със своя логика на по-ниско териториално ниво – АИР 

“Старинен Пловдив” или уличният ансамбъл по “Княз Александър І”. В същото време, обаче, са 

логическото продължение в историческия град на системи културни маршрути на по-високо 

ниво. Културните маршрути в Пловдив, например се явяват пресечна точка на Античния 

диагонал и Източния трансбалкански път. В този смисъл, те играят ключова роля в йерархията 

на ценностите – спойката между градското и по-високото териториално ниво.    

Още едно качество на културните маршрути се разкрива във възможностите, които предлагат за 

дефиниране на теми, които да обвържат различни ценности под някакъв общ признак. 

Определянето на тематични взаимоотношения по протежение на  културните маршрути отразява 

съвременото разбиране и остойностяване на акумулираните ценности. Например многообразието 

от културно-исторически следи и културни пространства в Пловдив разкриват темата за 

споделените ценности и съжителството на разнообразни култури. Докато изявените 

археологически структури асоциираме с античния град.  

Устройствена организация на културните маршрути на примера на Пловдив  

В качеството си на комплексна система, културните маршрути в историческия град намират 

своето място в градоустройствените планове. ОУП на Пловдив, например, предлага организация 

на тази културна система от гледна точка на устройството на града. [7] 

На първо място планът предлага дефинирането на градските културни маршрути като единна 

мрежа. Предимство на такава мрежа е, че създава скелет на историческия център на Пловдив, 

който обвързва всички културно-исторически елементи и дава възможност за изява и на 

вторични обекти. Така се създават условия за разкриването на разнообразните наследени 

ценности и се постига гъвкавост на системата. В рамките на тази мрежа са дефинирани:  

 Териториална структура на мрежата от градски културни маршрути, в пряка връзка с 

пространствената локализация на ценностите. Предложени са пет зони с изявена 

идентичност, които модифицират изброените теми: АИР ”Старинен Пловдив”; квартал 

”Капана”; група квартали около улиците ”Райко Даскалов”, ”Княз Александър І” и ”Иван 

Вазов”; територии с културно-историческа стойност и природен потенциал; и ”Подземен 

музей на Филипопол”. Мрежата се развива основно рамките на ЦГЧ – зона, 

концентрираща ключовите елементи на културните маршрути. Но тя излиза и извън нея, 

за да обхване всички ценности и да направи връзката с по-високите териториални нива. 

 Тематична структура на мрежата от маршрути във връзка с темите, които разкрива 

културната система.  Предложени са няколко теми, които поддържат духовния интегритет 

на културните маршрути: Пловдив - Европейски кръстопът на култури (водеща тема, 

която обединява най-изявения културно-исторически ресурс на града); Древният 

Филипопол (съответства на археологическата структура на града и се изявява най-пълно в 

структурата на ”Подземен музей на Филипопол”); Пловдивската къща (изявява 
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уникалната пловдивска градска къща, архитектурата и традициите от времето на 

Националното възраждане); Живи градски традиции (представя нематериалното 

наследство, живата култура, специфични градски традиции, обичаи и дейности в 

Пловдив); Музата Пловдив (изявява Пловдив като град, родил и вдъхновил ярки 

личности като Христо Г. Данов, Златю Бояджиев, Цанко Лавренов, арх. Христо Пеев, 

Георги Божилов – Слона, Алфонс дьо Праде Ламартин и др.); Пловдивски пейзажи 

(разкрива духовния и културен потенциал на пейзажа и значението му за жителите на 

града). 

 Йерархична структура на мрежата от градски културни маршрути, която дава възможност 

за изява на приоритетни направления и теми. Предложена е главна мрежа от градски 

културни маршрути – по протежение на основните традиционни направления в града и на 

водещата тема. Развита е и вторична мрежа от маршрути, която допълва главната, следва 

второстепенни направления и обвързва останалите предложени теми. 

 
Фиг. 2. Обща структура на градските културни маршрути в ЦГЧ на град Пловдив, ОУП Пловдив, част КИН, 

юни 2007; © План: колектив с ръководител проф.Т.Кръстев  

На второ място са разгледани взаимоотношенията на културните маршрути с другите 

функционални системи в устройството на Пловдив. Самите те, са компонент от подсистемата 

“Културно-историческо наследство”. Но в качеството си на носители на комплексни стойности, 

културните маршрути в историческия град естествено правят връзки между различните 

подсистеми в селището и от устройствена гледна точка, могат да играят ролята на интегриращ 

елемент между тях. Например, по протежението на културните маршрути в Пловдив се 

разкриват взаимоотношения между подсистемите “Комуникация и транспорт” (традиционни 

направления, улична мрежа, пешеходни улици) и “Зелена система и отдих”(среди, обусловани от 

тепетата и реката). Във връзка с функциите на сградите и пространствата, откриваме 

взаимодействия между подсистемите “Обитаване” (възрожденски и следособожденски жилищни 

среди), “Труд” (занаятчийски работилници, тютюневи складове), “Социална инфраструктура” 
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(обекти на културата, места за настаняване, хранене и развлечение), “Бизнес инфраструктура” 

(търговски обекти) и “Инженерна инфраструктура” (нощно осветление).  

В допълнение, културните маршрути в историческия град намират своето устройствено 

приложение и в градския културен туризъм. Ефективността им в това направление се изявява във 

възможностите, които предлагат за обособяване на цялостен културно-туристически продукт – 

синтез между културно-историческа ценност, туристическа, комуникационна и информационна 

инфраструктури. За тази цел, културните маршрути са дефинирани в ОУП на Пловдив като единна 

система от инфраструктури, която действа в пряка връзка с основните градски подсистеми.  

Например информационната инфраструктура кореспондира със системите ”Комуникация и 

транспорт” и ”Социална инфраструктура”. Нейното прилагане в града подпомага възприемането 

на културните маршрути като интегрална системата – прави я по-лесно разбираема и обозрима за 

хората. Предложената в ОУП на Пловдив информационната инфраструктура включва 

информационни центрове на ключови места: при основните подходи към ЦГЧ; на два реперни 

пункта в рамките на ”Подземен музей на Филипопол”; при основните подходи към АИР 

”Старинен Пловдив”; на входа на “Небет тепе” (Фиг. 3). Тези центрове са подкрепяни от 

вторични информационни обекти – маркери в настилката, табели, мултимедийни елементи и др. 

– по протежение на традиционните направления, при характерни зони с изявена стратификация, 

край единични обекти, на панорамни места с поглед към града.  

 
Фиг. 3. Информационни центрове в АИР ”Старинен Пловдив”, идеен проект към досието за Ancient 

Plovdiv Enhancement Project, международна програма Japanese Cultural Grand Aid, 2005; © Идеен проект: 

ас. арх. Д. Георгиева 

На трето място, ОУП дефинира връзката на мрежата от градски културни маршрути с по-

високите териториално-устройствени нива.  

На регионално ниво в рамките на зоната на влияние на града се предлага изявата на връзките по 

основното за града направление изток-запад. Мрежата от градски културни маршрути се 

обвързва с тематично с обекти като Казанлъшката гробница и Хисаря (по темата ”Античност”); с 
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Копривщица, Карлово, Косово (по темата ”Народна архитектура”); с действащия културен 

маршрут ”Родопска Света гора”(във връзка с култовите центрове).  

На национално и европейско нива, се предлага пълноценното интегриране на културните 

маршрути в Пловдив с Античния диагонален път – направлението, по което от запад и от изток 

през вековете проникват най-силните влияния – римска и ислямска култури, западно-европейски 

идеи. От стратегическо значение за културния туризъм в града, са и предложените връзки с вече 

изградения културно-туристически продукт “Пътуване през хилядолетията” [8] – в българската 

част на Източния трансбалкански път с направление север-юг. Европейските измерения на 

културните маршрути са застъпени в предложената тематична структура на мрежата. Търсени са 

връзки за активното включване на Пловдив в Програмата за културни маршрути на Съвета на 

Европа. Така например, “Пловдив - Европейски кръстопът на култури“ се интегрира с темата 

“Поклоннически пътища” [9],  а “Пловдивската къща“ – с европейската тема “Барок“. 

Като се има предвид казаното до тук, културните маршрути на Пловдив могат да се разглеждат 

като основа за провеждане на интегрални форми за устойствена политика и ефективно 

управление. Единният подход към културните маршурти се налага от: комплексното им 

съдържание; връзките, които поддържат с други системи на средата; жизнеността им, която в 

голяма степен отразява взаимоотношенията между опазване и развитие в града. В този смисъл, 

ОУП на Пловдив предлага разработването на специализиран устройствен план за културните 

маршрути, който би допринесъл за по-ефективното им опазване, управление и използване.  

Заключение 

В заключение, може да се очаква, че през следващите години все повече ще нараства значението 

на културните маршрути в историческите градове. Те представят един съвременен поглед върху 

историческите процеси в града и заедно с това са естествената връзка на локалното културно 

пространство с регионалното и европейското. Освен това, в качеството им на комплексна 

културна ценност, културните маршрути могат да бъдат и мощен инструмент за целите на 

интегрираното опазване, на устойчивото градско развитие и ефективно използване на 

културното наследство.  
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