


самия него задачи, за да ги доведе до представения ни достатъчно цялостен 
продукт. 

Като споделям изходната позиция на автора за изначалната 
противоречивост на проблема за (съхраняването – Т.Б.), но и развитието на 
„жизнена среда с исторически ресурс“ (при все че се разглежда преди всичко 
материалната жизнена среда, и то в ограничени по обхват пространствени 
нива и съответно, материални обекти с културно – историческа ценност), 
споделям и намеренията му да осмисли този процес на съхраняване и 
развитие в широк философско – мирогледен, социално – културен и културно 
– исторически контекст. Точно тази амбиция е довела в най-голяма степен до 
нарастналия обем, поради наложилия се съдържателен, но при все това 
неизбежно относително схематичен и непълен исторически преглед: 
„Културни преходи – цивилизационно развитие и отношението на 
обществата към наследството“ (над 100 страници). Материалът е много 
ценен, но въпреки това не успява изцяло да преодолее „западноевропейския 
центризъм“, което преодоляване като желание авторът уместно е заявил и се 
е стремил да го защити. Считам, че темата, както е формулирана в заглавието 
на главата, изисква по-цялостно и самостойно разглеждане, към което 
авторът може да се върне в бъдеще. В случая, въпреки че я прочетох с 
огромен интерес, тя остава недоразработена и относително откъсната от 
другите две глави. Наред с това считам, че предвид на особеностите в нашето 
историческо развитие, с особена интензивност на културните процеси през 
последните 150 години, беше уместно да се проследи собственото ни 
развитие в отношението към наследството – което притежава определена, 
оказваща влияние и днес специфика.  

Най-съществена, по замисъл, е третата глава „Трансформации на 
историческия ресурс в развитието на жизнената среда – методологически 
аспекти“. В тази глава се прави относително подробен анализ на голям брой 
международни и български документи, свързани с темата „наследство“, 
който достатъчно ясно очертава необходимостта от по-голяма 
последователност в разработването и съответно, отражението върху 
документите на общата теория (която да играе ролята на методология по 
отношение на частните методи и средства, и в същото време да е основа за 
тяхната взаимовръзка и обединеност в цялостна система). Авторът изследва и 
характеризира от гледна точка на техния ефект установилите се у нас 
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