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LEARN-IP – възможности, произтичащи от 
правата на интелектуална собственост

Активни ли сте в управлението на културното наследство или културния туризъм? Тогава 
със сигурност сте били изправени пред въпроса за правата на интелектуална собственост. 
Вие, както много заинтересовани страни в културата, вероятно сте загрижени за това как 
да се справите с това предизвикателство: твърде сложно, твърде скъпо, твърде комплексно, 
трудно се намира съвет. Това е жалко, тъй като управлението на правата на интелектуална 
собственост (ПИС) е не само важно, за да си осигурите правата върху собствеността, но 
също така може да ви осигури така наречената „свобода на работа“ и дори допълнителни 
доходи.

ПИС като търговски марки, дизайни, авторски права или географски указания дават 
възможност на европейските творчески специалисти и фирми в областта на културното 
наследство, както и в културния туризъм, да предотвратят неразрешеното използване на 
техните творения и да получат компенсация за инвестициите си в замяна. ПИС също така 
предлагат на потребителите, купувачите и посетителите гаранции за идентифициране на 
произхода на продуктите и услугите.

Досега генерирането на ПИС едва ли е било включено в учебните програми на 
официалното културно наследство и образованието по туризъм, просто защото това е 
предмет, който много учители, обучители и учащи се избягват. В професионалния свят 
много често има и финансов проблем, тъй като правните съвети за ПИС са скъпи и трудно 
могат да бъдат покрити от по-малки институции. Това е всъщност за още по-голямо 
съжаление, защото ПИС не само може да защити правата, но може да се използва и за 
разработване на нови бизнес възможности за притежателите им.
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Бих искала да видя много представители на културното 

наследство и културния туризъм да се възползват 

от възможностите, предлагани от правата на 

интелектуална собственост. От една страна, със 

сигурност има много наваксвания по отношение на 

знанията, но от друга страна, придобиването на тези 

знания е част от професионализма. LEARN-IP е възможност, 

която не е за изпускане.

Карин Дрда-Кюн
Association Culture & Work / LEARN-IP координатор

LEARN-IP – пътят за валоризиране на ПИС

Според проучване, проведено за Европейското патентно ведомство (EPO) и Служба за 
хармонизация във вътрешния пазар (OHIM)1, всички индустрии с интензивно управление 
на ПИС генерират почти 45 % от икономическата активност в ЕС и формират близо 30 % 
от заетостта в ЕС, като в това число са с 22 % индустриите с интензивно управление 
на търговски марки, с 14 % индустриите с интензивно управление на дизайн, с 11 % 
индустриите с интензивно управление на патенти, с 5,5 % индустриите с интензивно 
управление на авторските права и с по-малък дял са индустриите с интензивно управление 
на географска идентификация. Във връзка с това, в европейския доклад „Достъп до 
финанси“2 се казва: „Тези цифри са част от нарастващата база данни, показваща, че 
икономическото производство претърпява фундаментална трансформация. Докато 
в индустриалната икономика най-много инвестиции са били в материални активи, 
които са стимулирали растежа, в днешната креативна икономика нематериалните 
активи са основните обекти на инвестиции, източници на стойност и двигатели на 
растежа“. 

Само тези данни ясно показват колко е важно за професионалистите в областта на 
културата да се запознаят по-добре с въпроса за ПИС. LEARN-IP е начинът да направите 
това.

Понастоящем информацията за ПИС се разпространява в различни правни рамки, което 
затруднява актьорите от сектора на културното наследство и културния туризъм да получат 
точния достъп, просто защото не са запознати със законовите термини и процедури. Освен 
това не цялата информация е достъпна онлайн, а оценката и тълкуването на разпоредбите 
е трудно дори за експертите.

1 „ Индустриите с интензивно управление на ПИС и икономически резултати в Европейския съюз“ – Доклад за анализ 
на промишлеността, септември 2019 г., трето издание. Съвместен проект между Европейското патентно ведомство и 
Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз.

2 „Доклад за добри практики – към по-ефективни финансови екосистеми: иновативни инструменти за улесняване на 
културния и творчески сектор“, страница 8, Европейски съюз 2016 г.
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Буковина е уникално място в Румъния, където традициите, 

архитектурата, изкуствата и занаятите са добре запазени 

и поддържани живи. Оригиналността и автентичността са 

ключови елементи и те играят важна роля за осигуряване на 

устойчиво развитие на туризма в региона.

Проектът LEARN-IP ще донесе нова информация и решения за 

нашите заинтересовани страни от сектора на културата и 

туризма, така че те ще могат да валоризират и да защитят 

своите идеи, своите продукти и бизнес.

Лакрамиоара Белик
Асоциация за туризъм Буковина

Проектът LEARN-IP обхваща важни теми около управлението 

и защитата на интелектуалната собственост, дори теми, 

свързани с валоризацията на интелектуалната собственост за 

заинтересованите страни в областта на културното наследство 

и културния туризъм. Тъй като ИНИ-Новация България от много 

години подкрепя интеграцията на културни дейци и туризма в полза 

на регионалното и социално-икономическо развитие, ние сме много 

горди, че сме част от консорциума. LEARN-IP ще създаде значително 

въздействие на европейско ниво.

Анжела Иванова / Волфганг Книйски
ИНИ-Новация България ООД
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LEARN-IP – европейска програма за обучение 
по права на собственост

Европейските притежатели на интелектуална собственост и собственици на активи се 
нуждаят от достъп до ефективни начини за защита на своите ценности в международен 
план за растеж и конкурентоспособност, за да избегнат загубата на икономическия и 
социален потенциал на правата на интелектуална собственост (ПИС). Те се нуждаят от 
умения, за да ги идентифицират, защитят, приложат и валоризират. Когато техните идеи, 
марки и продукти се пиратстват и фалшифицират, опитът, експертизата и работните места 
са засегнати.

Точно тук се появява LEARN-IP: Онлайн програмата за обучение ще бъде разработена 
в периода 2020 – 2022 г., за да подпомогне мениджърите на културното наследство и 
участниците в културния туризъм с ефективното използване на цифровите технологии 
за проверка на съответствие с разпоредбите за ПИС. Това ще повиши осведомеността за 
многобройните разпоредби относно ПИС и тяхното значение за продуктите и услугите.

Програмата за обучение ще действа като онлайн „обиколка с екскурзовод“ чрез 
Регламентите за ПИС и ще посочи какво може да се направи, за да се защити законно 
вашето имущество, опит и знания. Той ще осигури прозрачност в област, която за много 
представители на културното наследство и културния туризъм все още е ничия земя. 
Обучението ще покаже и кога се препоръчва професионална помощ.

Проектът LEARN-IP ще донесе нови и значими прозрения 

за заинтересованите страни в областта на културното 

наследство и туризма на Европейско ниво. Вярваме, че ще ги 

мотивира да използват инструменти на интелектуалната 

собственост за защита и валоризиране на културното 

наследство и насърчаване на туризма. MEDF активно 

подкрепя икономическото развитие на различни участници, 

включително в областта на туризма и културното 

наследство. Този проект представлява стъпка напред в 

усилията ни за подпомагане на социалното и икономическо 

развитие, изграждане на капацитет и насърчаване на 

предприемачеството.

Димитър Смиляновски
Македонска фондация за развитие на предприятията (MEDF)
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Ще бъдат разработени три учебни материала:

 •  LEARN-IP Модулен курс за обучение

•  LEARN-IP Платформа за електронно обучение

•  LEARN-IP Насоки / Наръчник за курсовете за обучение

Основните целеви групи са професионалисти в областта на културния, религиозния 
и творческия туризъм, работници в областта на културата и мениджъри на 
културното / религиозното наследство. Вторичната целева група са доставчици на 
обучение, които ще предлагат обучението в бъдеще.

LEARN-IP е в съответствие с Ръководството за Директива за прилагане на ПИС 
на Европейската комисия, която ясно идентифицира значението на ПИС като 
европейска тема: „В свят, в който компаниите от ЕС все повече се конкурират за 
иновации, творчество и качество, интелектуалната собственост („IP“) е мощен 
инструмент за повишаване на конкурентоспособността на всички компании.“ 3 (2017).

3 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26582
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LEARN-IP: Европейски опит за 
културно наследство и културен туризъм

LEARN-IP се прилага от седем европейски партньори с опит в професионалното 
обучение, правата на интелектуална собственост, културното и религиозно 
наследство, културния и духовен туризъм и цифровите технологии.

 •  Kultur und Arbeit e.V. – Association Culture & Work, Германия (координатор)
 www.kultur-und-arbeit.de, contact learn-ip@kultur-und-arbeit.de

 •  Асоциация за туризъм Буковина, Румъния
 www.bucovinaturism.ro

 •  ИНИ–Новация България ООД, България
 www.ini-novation.com

 •  Македонска фондация за развитие на предприятията, Северна Македония
 www.mrfp.org.mk/mk/

 •  Православна църква на Гърция
 www.ecclesia.gr

 •  Sociedad Regional Educación, Cultura y Deporte S.L, Испания
 https://srecd.es/

 •  Tergau & Walkenhorst Patentanwälte I Rechtsanwälte, Германия
 https://tergau-walkenhorst.com/

Информираността на участниците от културното 

наследство и културния туризъм относно възможностите 

за използване на ПИС ще позволи на адвокатските фирми, 

свързани с интелектуална собственост, да предоставят 

адекватни и ориентирани към целите съвети за клиентите 

си да използват ПИС за техните специфични нужди. Learn-IP 

ще бъде важен мост, свързващ тези културни сектори с 

ПИС, и ще позволи използването им в културните области с 

уникалност, която е още по-актуална в глобалния свят.

Томас Бюрвенич / Tergau & Walkenhorst
Патентни адвокати – адвокат
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Знанията за ПИС са в челните редици на Православната църква на 

Гърция като един от основните активни играчи в областта на 

културното и религиозно наследство в страната. LEARN-IP носи 

огромна полза за работата на мениджърите за културно и религиозно 

наследство на нашата организация. Очакваме с нетърпение да 

предоставим ценните резултати от инициативата LEARN-IP на 

членовете на нашата общност, да отговорим на предизвикателствата 

и нуждите на нашите целеви групи и да действаме като равноправни 

членове за европейското културно и религиозно наследство.

Панайотис Погкас
Православна църква на Гърция

В планински селски район като региона Лиебана, в Кантабрийските 

Пикос де Европа, с толкова много активи, свързани със силни традиции, 

културно, природно и религиозно наследство, които представляват 

идентичността на общността, получаването на възможност за 

научаване на ПИС има реална разлика. Изучаването с европейски колеги 

за възможности, предимства и права е жизненоважно за развитието 

и растежа на нашата общност. Бихме се радвали да видим резултата 

от LEARN-IP като план за прилагане към други подобни общности 

в цяла Европа. Тук не става въпрос само за Пикос де Европа, а за 

Доломитите, Алпите, Пиренеите, Балкана, гръцките планини …

Пилар Г. Бахамонде
Директор на Centro de Estudios Lebaniegos – SRECD
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Маркетингът на занаятчийски продукти също представлява начин за общностите 

да укрепят своята културна идентичност и да допринесат за културното 

многообразие. Интелектуалната собственост може да съдейства за диференциране 

на занаятчийски продукти и занаяти, удостоверяване на техния произход или чрез 

борба с предаването на фалшиви продукти като „автентични. Интелектуалната 

собственост може да даде възможност на общностите да комерсиализират своите 

творения, основани на традиции, ако пожелаят да го направят, и да изключат 

конкурентите, които се занимават със „свободна езда“. По този начин общностите 

могат да използват своята интелектуална собственост, за да упражняват контрол 

върху начина, по който се използват техните традиционни културни изразни 

средства и да се защитят срещу нечувствително и унизително им използване.

WIPO.2020. Интелектуална собственост и генетични ресурси,
Традиционни знания и традиционни културни изрази, стр. 26 Website
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