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През май 2015 година Американският научен център в София създаде нов уебсайт, 
наречен „Куфарът на имигранта. Виртуален музей на българите в Северна Америка“ 
(www.immigrant.bg). Този онлайн музей е предназначен да служи за място на 
колективната памет и споделено наследство на българската общност в Северна 
Америка чрез онлайн достъп до устни истории, колекция от визуално-
антропологически и арт материали, интерактивни експозиции и академична 
библиотека. Този виртуален музей е първи по рода си музей на българската миграция, 
чиято цел е да документира културното наследство на българската диаспора в САЩ и 
Канада и да го представи за публичен достъп. Дигиталният музей, или „музеят без 
стени“ (Van der Weiden 2012: 21), няма съответствие с подобна физическа институция 
и не служи за „дигитален отпечатък на физически музей…, който поддържа колекция 
от материали за обществена полза“ (Herman and Hazan 2013: 2).  
Всъщност виртуалният музей е предназначен да подпомага усилията за интеркултурни 
комуникации между българските мигранти в глобална перспектива и да осигурява 
подкрепа на техните опити за конструиране на културното наследство и идентичност на 
диаспората. Тези усилия на мигрантите са определени от културните политики и 
практиките на общността в търсенето, откриването и споделянето на различни форми 
от миналото и настоящето, които диаспората разпознава като ценни (Вуков, Гергова 
2014: 81; Ivanova 2015: 262, Ненов). Чрез възпроизвеждането на структурно значими 
елементи от предишната култура този „трансфер“ на „родна култура“ не означава 
непременно консервация на субективния свят на индивида или групата в предишната 
му изява. По условие, мигрантите са включени в репродуцирането на културата на 
обществото домакин (Стоянова-Бонева 1991: 33) и по този начин мигрантската група 
формира своя субкултура, която може да се определи като динамична. 
За да се постигне ефективна трансформация на културата на миграните и за да имат те 
успешна интеркултурна комуникация с „другите“, и отделните индивиди, и групата на 
мигрантите се нуждаят от себеразбиране, от опознаване на собствената култура. Актът 
на самоопознаването трябва да предшества разбирането на другите (Рот, Ю.: 2007: 
238). Тук идва именно и ролята на виртуалния музей, чиято цел е да съхранява и 
изучава динамичната култура на мигрантите в САЩ и Канада и по този начин да 
стимулира увереността на българите в имиграция и да ги прави по-отворени и 
толерантни към останалите общности като им предоставя повече знания за самите тях. 
Една от най-важните причини за реализирането на този виртуален музей е наличието на 
голям брой българи, които живеят в САЩ и Канада. Съществуват три основни 
миграционни вълни на българи към Северна Америка, които започват от XIX век и 
продължават и до днес. Първата вълна започва от края на споменатия век и продължава 
през първите три декади на XX век. Тя се състои основно от икономически мигранти, 
или така наречените „гурбетчии“. Тази вълна е последвана от вълна от политически 
мигранти, които бягат от терора на комунистическата власт в България след 1944 
година. С идването на демокрацията в България през 1989 година започва третата 
вълна, която също може да се определи като икономическа, продължава и до днес и е 
най-голяма по размер в сравнение с предходните потоци от мигранти (Стоянова-Бонева 
1991; Карамихова 2004). По време на комунистическите режими в Източна Европа 
транснационалната миграция към Западния свят (Западна Европа, САЩ, Канада и др.), 
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е изключително ограничена от комунистическите правителства, в т.ч. и от българското. 
След краха на комунизма обаче през 1989 година и въпреки рестрикциите, наложени от 
западните държави, премахването на ограниченията за пътуване на запад от самите 
тоталитарни държави води до бум на транснационалната миграция към Западния свят 
(Ангуло 2008: 251–252). Значителен брой български мигранти стават част от тази вълна 
поради икономическата криза, обхванала България по време на посткомунистическия 
преход, и голяма част от тях мигрират към Северна Америка. В резултат на третата 
най-голяма вълна, както на продължилото почти столетие трансконтинентално 
мигриране на българи към САЩ и Канада, значително голяма диаспора (особено в 
сравнение с размера на населението в България) живее в тези две големи държави. 
Съществуваща в условията на съвременната глобализация, диаспората е мобилна и 
динамична. Тя има своите културни организации, църкви, училища, радио и 
телевизионни програми, но общността няма своя музей от „тухли и хоросан“, който да 
представя диаспората пред американското общество и да бъде институционална опора 
на колективната памет на мигрантите. С отриването на виртуалния музей липсата на 
подобна институция се компенсира, защото той служи като заместител на „реалния“ 
музей и е своебразен преход към създаването на подобен физически музей1.  
Според Халбвакс опорите на колективната памет са социално предопределени и се 
намират в принадлежността на индивида към различните социални групи, включително 
семейството, колегите, сънародниците и т.н. (Halbwachs 1996). Изхождайки от идеята 
на Андерсън за нацията като „въобразена общност“ (Андерсън 2006), вероятно можем 
да осмислим и диаспората като въобразена общност и конкретно в този случай – 
българската диаспора в Северна Америка. Размислите в тази посока идват от наличието 
на средна класа сред мигрантите, множество интелектуалци и местни културни 
организации, които организират социалния живот и културните активности на 
общността. Допълнително, за да имаме общност в смисъла на Андерсън, е необходим 
обединителен институционален център, който да заздрави връзките в самата диаспора. 
„Колективната памет“ (Асман 1997) трябва да бъде изследвана и публично 
представена заради същественото значение на споделеното наследство за 
съществуването на мигрантската група и нейната колективна идентичност (Luleva 2013: 
12–13; see Conway 1997). И именно такава е ролята на виртуалния музей като 
институционална опора на общността и проводник на нейните социални и културни 
интереси. 
За по-малко от година новосъздаденият виртуален музей започна забележимо да 
изпълнява своята мисия като място на колективната памет на българските мигранти в 
Северна Америка. Когато диаспората е готова и подходящите условия възникнат, този 
онлайн музей може да се превърне в основа за създаването на физически музей в някой 
от големите градски центрове на САЩ или Канада със значителна българска 
концентрация. 
Виртуалният музей е базиран на текущо историко-анторопологическо проучване, което 
комбинира изследователските методи в областта на антропологията на миграциите и на 
визуалната антропология. Изследването е основано на етнографски методи, 
включително дълбочинното интервю и наблюдението, биографичния подход и 
събирането на фамилни устни и визуални наративи. Съчетани заедно, това са най-
подходящите методи на изследване на житейския опит на обикновените хора. Тези 
техники, заедно с метода на устната история, бяха подбрани за проучването и 
експонирането на материалите във виртуалния музей, защото устната история променя 
социалното значение на изследването само по себе си, прави го „по-хуманно“, защото 

                                                        
1 Илюстрациите към статията са публикувани като приложение след нея. Бел. ред. 
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обръща фокуса от големите фигури, структури и процеси към всекидневието на 
обикновените хора, които дълго време са третирани само като свидетели на 
историческите процеси (Thompson 2000; Koleva 2009: 207; see Ivanova 2014: 41). 
За да се представи всеобхватно историческият и антропологически контекст, 
изследователският екип на проекта работи едновременно и с частни и публични 
колекции, включително библиотеки и архиви на българските мигрантски църкви, 
училища, образователни центрове, също така и в други държавни и частни 
образователни, културни и академични институции в САЩ, Канада и България.  
Заглавието на виртуалния музей „Куфарът на имигранта“ заедно с артистичния дизайн 
на самия сайт – с отворен куфар, от който изпадат снимки, насочва към идеята за 
куфара като метафора на всичко, което индивидът взема със себе си при емиграция – 
вещи, културна идентичност, емоции, житейски опит, спомени и умения. 
Допълнително, цялото съдържание на онлайн музея като куфар, който съдържа ценни 
материали, подчертава важността на материалната култура в интеркултурните 
комуникации и важността на връзката между личността и неговия вещен свят, тъй като 
предметите нерядко са и емоционално натоварени (Рот, К. 2007: 161). Проф. Рот 
твърди, че мигрантите вземат със себе си вещи като символични заместители на 
родината. Дори когато става въпрос за мигранти от дълъг период от време, може също 
да се наблюдава поддържане на елементи от българската материална култура. Процесът 
на акултурация (в много случаи частична) и приспособяване към средата на държавата 
домакин не премахва напълно предметите, характерни за родната култура, и всъщност 
често възниква нова смесена култура (Рот, К. 2007: 157–158). 
Историята на българската миграция в Северна Америка има паралели с историята на 
миграцията на останалите източноевропейски народи. В края на 19-и и началото на 20-
и век имиграционните власти включват в общите статистики за прииждащи от Източна 
Европа и българите. Най-често те са обособявани в една група със сърби и черногорци 
(Стоянова-Бонева 1991: 19–20; Карамихова 2004: 36). Като цяло академичният и 
социален интерес към живота на новите имигранти в Северна Америка и особено в 
САЩ е сравнително слаб до началото 70-те години на XX век, когато изследователите 
насочват своите проучвания към мотивацията на различните етнически групи да 
напуснат родните си места и към техните механизми на акултурация и адаптация към 
средата на приемното общество. Дори до началото на XXI век интересът към българите 
и техните колонии в Северна Америка е сравнително скромен. Оттогава насетне се 
забелязва раздвижване в научната дисциплина, изразяващо се в засилено партньорство 
в научни проекти на изследователи от Северна Америка и Европа (Карамихова 2004: 
33–36). 
Така или иначе, до днешна дата интересът към българската диаспора в Северна 
Америка и Канада е все още фрагментиран. По-комплексни и фокусирани усилия са 
необходими, за да са се очертае профилът на българската общност в Северна Америка и 
да се представи общността пред общата американска публика. Тук е мястото на 
виртуалния музей – неговите изследователи да съберат и исторически, и 
антропологически материали за българската диаспора, за да създадат многопластов 
профил на общността. Виртуалният музей цели да представи колективния образ на 
българската имиграция и да персонализира българите в съответната страна домакин. 
Като резултат онлайн музеят ще спомогне за интеркултурните комуникации в Америка 
като цяло и по този начин ще благоприятства условията в американското общество.  
Първият виртуален музей на българите зад граница е факт и той е отговор на новата 
социална необходимост от напреднали форми на интеркултурни комуникации в 
съвременното глобално общество, в което индивиди и групи се придвижват по-масово 
и в което „миграцията“ все повече се превръща в „мобилност“. Тази глобална ситуация 
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изисква интелектуални и институционални медиатори между културите и именно такъв 
посредник се явява „Куфарът на имигранта“. Чрез своите експозиции виртуалният 
музей разкрива човешкото лице на миграцията. Той представя материали за 
всекидневния живот, за миналото и настоящето и по този начин служи като пътеводна 
светлина за бъдещето не само за българите зад граница, но и за всички онези, които 
живеят далеч от родината си. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 
Ангуло 2008: Ангуло, М. Изграждане на нацията в Европейския съюз: Българската национална 
идентичност в нови рамки. – В: Динамика на националната идентичност и транснационалните 
идентичности в процеса на европейска интеграция. Ред. М. Дечева. София. ИК „Парадигма”, 
247–288. 
Асман 1997: Асман, Я. Културната памет. София. „Планета 3”. 
Вуков, Гергова 2014: Вуков, Н., Л. Гергова. 2014. Фестивалът на мазните борби Каркпанар в 
Одрин: проблеми на културното наследство. – В: Антропология, кн. 1, 80–113. 
Карамихова 2004: Карамихова, M. Американски мечти. Пътеводител сред първа генерация 
имигранти. София. ИК „Кротал”. 
Лулева 2013: Лулева, A. Увод. – В: Българският XX век. Колективна памет и национална 
идентичност. Ред. A. Лулева. София. ИК „Гутенберг”, 7–16. 
Ненов: Ненов, Н. Общуване с наследството. В търсене на музейни траектории. (под печат) 
Рот 2007: Рот, K. С вещина за вещите: Материалната култура и интеркултурната комуникация. 
– В: Студии по интеркултурна комуникация. Teoрия и практика. Ред. К. и Ю. Рот. София. АИ 
„Марин Дринов”, 237–240. 
Рот 2007: Рот, Ю. За Христо Явашев и българската идентичност. – В: Студии по интеркултурна 
комуникация. Teoрия и практика. Ред. К. и Ю. Рот. София: АИ „Марин Дринов”, 237–240. 
Стоянова-Бонева 1991: Стоянова-Бонева, B. Американци по български или българи по 
американски София. УИ „Св. Климент Охридски”. 
Халбвакс 1996: Халбвакс, M. Колективната памет.София: Изд. „Критика и хуманизъм”.  
Anderson 2006: Anderson, B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of 
Nationalism, Revised Edition. London. Verso. 
Conway 1997: Conway, M. A. The Inventory of Experience: Memory and Identity. – In: Collective 
Memory of Political Events: Social Psychological Perspectives. Edited by J. W. Pennebaker, D. Paez, 
and B. Rimé, pp. 21–45. Mahwah. NJ. Lawrence Erlbaum Associates. 
Herman 2013: Herman, S. and S. Hazan. Rethinking the Virtual Museum. Proceedings of the Digital 
Heritage Congress 2013, IEEE special edition.  
Ivanova 2014: Ivanova, D. Memories of Everyday Life During Socialism in the Town of Rousse, 
Bulgaria. ARCS Monograph Series. Sofia. American Research Center in Sofia. 
Ivanova 2015: Ivanova, D. Socialist Legacy and Transformations of Cultural Heritage in the 
Contemporary Forms of Community Gatherings of the Bulgarian Diaspora in the USA. – In: 
Contested Heritage and Identities in Post-socialist Bulgaria. Edited byA. Luleva, I. Petrova, and S. 
Barlieva, pp. 331–358. Sofia. Gutenberg Publications. 
Koleva 2009: Koleva, D. The Color of Memory: Doing Oral History in Post-Socialist Settings. – In: 
Remembering after the Fall of Communism: Oral History and (Post-)Socialist Societies. Edited by J. 
Obertreis and A. Stefan, pp. 205–210. Essen. Klartext. 
Thompson 2000: Thompson, P. The Voice of the Past: Oral History, 3rd edition. Oxford. Oxford 
University Press. 
Van der Weiden 2012: Van der Weiden, W. Virtual Museums: From Opportunity and Threat to 
Chance and Challenge. – In: Report 1: The Virtual Museum. The Learning Museum Network Project. 
Edited by A. Nicholls, M. Pereira, and M. Sani, pp. 20–23. (Retrieved January 7, 2016, from 
http://www.europeanmuseumacademy.eu/4/upload/2_lem_report1_thevirtualmuseum_1_.pdf). 
 
 



 45 

THE VIRTUAL MUSEUM OF THE BULGARIANS IN NORTH AMERICA: 
SHARED HERITAGE AND INTERCULTURAL COMMUNICATIONS 

 
Dilyana Ivanova, Ph.D., Research Associate 

The Field Museum 
Abstract 

 
This paper introduces the website called “The Immigrant’s Suitcase: Virtual Museum of the 
Bulgarians in North America” (www.immigrant.bg) recently launched by the American 
Research Center in Bulgaria, Inc., and the American Research Center in Sofia Foundation. 
The online museum is intended to serve as a place for collective memory and shared heritage 
for the Bulgarian community in North America by way of online access to oral histories, 
collections of visual-anthropological and art materials, interactive exhibits, and an academic 
library.  
This very first virtual museum of Bulgarian immigration is a response to the new social 
necessity for advanced intercultural connections in contemporary global society, where 
individuals and groups relocate more intensively, and where “migration” more often becomes 
“mobility.” The dynamic global situation requires intellectual and institutional mediators 
between cultures–mediators such as the “The Immigrant’s Suitcase.” The website presents 
materials about everyday life in both the past and the present and thereby serves as a guiding 
light for the future, not only for the Bulgarians living abroad, but also for the other migrant 
communities who live apart from their motherland. 
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Chicago and the Chief Administrator of the American Research Center in Bulgaria, Inc., and 
the American Research Center in Sofia Foundation. She earned her Ph.D. in Ethnology in 
2012 at the Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum at the 
Bulgarian Academy of Sciences. Ivanova works in the fields of historical anthropology and 
museology. She is the author and the research manager of the website “The Immigrant’s 
Suitcase: Virtual Museum of the Bulgarians in North America.” 
 

Приложение 
 

 
 
Ил. 1. Началната страница на „Куфарът на имигранта. Виртуален музей на българите в 

Северна Америка“. 
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Ил. 2. Българската църковна общност „Св. София“ в Чикаго, 1941 г.  
Снимка: Боянка Иванова. 

 
 

 
 

Ил. 3. Втора световна среща на българските медии в Чикаго, 2006 г.  
Снимка: Диляна Иванова. 
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Ил. 4. Участниците във фестивала „Български дни в Чикаго“, 2011 г., организиран от 
Българо-американска асоциация. Снимка: Паола Игнатова. 

 

 
 

Ил. 5. Откриване на паметника на Васил Левски пред църквата „Св. Иван Рилски“ в 
Чикаго, 2015 г. Снимка: Диляна Иванова. 


