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ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТ 2014 

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОПАЗВАНЕ НА 
НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В 

ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ПОД ЕГИДАТА НА ЮНЕСКО 

 

Приет на Общо събрание – 1 април 2014 г. 
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За да постигне по-добри резултати в работата си през 2014 година Регионалният 
център ще положи усилия да прилага следните принципи на работа: 

 Да включва всички страни от региона в своите дейности; 

 Да включва представители от различни заинтересовани организации – национални и местни власти, 
научни организации и университети, гражданско общество и частен сектор, както и самите общности и 
носители; 

 Да насърчава равнопоставеното участие на мъже и жени, както и на маргинализирани и уязвими 
групи; 

 Да стимулира участието на млади хора; 

 Да събира и разпространява актуална информация за инициативите и политиките, свързани с 
нематериалното  културно наследство с ЮИЕ; 

 Да оценява и анализира резултатите от планираните дейности чрез регулярен мониторинг и оценка; 
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ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТ 2014 ГОДИНА 
 

ДЕЙНОСТ МЯСТО НА 
ПРОВЕЖДАНЕ 

ПРОДЪЛЖИТ
ЕЛНОСТ 

ДАТА ИНФОРМАЦИЯ/УЧАСТНИЦИ РАБОТЕН ЕЗИК 

 
1. СЕМИНАР с екипа на Регионален Център 
София за прилагането на Конвенцията за 
опазване на нематериалното културно 
наследство от 2003 г. 
 

 
град София, 

България 

 
5 дни 

 
13.10.2014 

–  
19.10.2014 

В рамките на глобалната 
стратегия за изграждане на 
капацитет за прилагането на 
Конвенцията за опазване на 
нематериалното културно 
наследство (2003) ще се 
проведе пет дневен  семинар 
в град София, България.  
Участници: около 12-15 
души, които включват 
експерти от София Център и 
ключови партньори от 
страната 

 
английски 

 
2. СЕМИНАР с национални експерти от 
Североизточна България  за прилагане на 
Конвенцията за опазване на 
нематериалното културно наследство от 
2003 г. 

 
град Варна, 
България 

 
5 дни 

 
03.11.2014 

–  
09.11.2014 

Семинарът цели да повиши 
капацитета на ключови 
експерти от Североизточна 
България за прилагане на 
Конвенцията за опазване на 
нематериалното културно 
наследство (2003). На 
семинара ще бъдат обучени 

 
английски и 
български 
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около 20 експерти, 
представители на читалища, 
музеи, специализирана 
администрация в областта 
на културата, както и 
представители на НПО и 
носители на НКН от 
Североизточна България 
(области Варна, Добрич, 
Търговище и Шумен). Двама 
обучители от мрежата на 
ЮНЕСКО. 
Условия: Експерти поемат 
сами транспортните си 
разходи до мястото на 
провеждане на обучението; 

 
3. РАБОТНА СРЕЩА за повишаване на 
капацитета на обучители от Източна 
Европа и Централна Азия 
 

 
град София, 

България 

 
3 дни 

 
22.09.2014 

–  
27.09.2014 

Семинарът е продължение 
на проведените две работни 
срещи във връзка с 
глобалната стратегия за 
изграждане на капацитет в 
Пекин (Ноември, 2012) и 
Куско (Септември, 2013). 
Обучителите от мрежата на 
ЮНЕСКО от Европа и 
Централна Азия, 
представители от 
Централата на ЮНЕСКО и 
регионалните бюра на 

 
английски 
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ЮНЕСКО ще вземат участие 
в семинара. 

 
4.  ОБСЕРВАТОРИЯ за политики, свързани с 
нематериалното културно наследство 
 
 

 
град София, 

България 

 
 

 
Текущо 

 
Основната цел на 
Обсерваторията е да 
предостави изчерпателна 
информация за политиките, 
свързани с НКН на страните 
от Югоизточна Европа.  
Създаден наблюдаващ 
комитет от 6 души  и 
контактни  точки от 
страните –членки на 
Центъра; 

 
английски 

 
5. ОСМА ГОДИШНА РЕГИОНАЛНА СРЕЩА 
на експерти по нематериално културно 
наследство в ЮИЕ 
 

 
град Лимасол, 

Кипър 

 
2 дни 

 
15.05.2014 

- 
16.05.2014 

 
Участие на експерти от 
Регионален Център София в 
срещата. 

 
английски 

 
6. ЕКСПЕРТНА СРЕЩА по проблемите на 
нематериалното културно наследство, 
интелектуална собственост и авторско 
право, организирана в тясно 
сътрудничество с ЮНЕСКО и СОИС 
 

 
град София, 

България 

 
1 ден 

 
В процес на 
уточнение 

В този форум експерти от 
региона ще имат 
възможност да дискутират 
въпросите относно връзката 
между интелектуалната 
собственост и авторското  
право и нематериалното 
културно наследство.  
Участници: Експерти от 

 
английски 
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СОИС, представители от 
ЮНЕСКО, експерти от 
държавите в региона 
Условия: Експертите от 
региона сами поемат 
транспортните си разходи 
до мястото на провеждане 
на срещата; 

 
7. КОНФЕРЕНЦИЯ за традиционна 
медицина 

 
град София, 

България 

 
1 ден 

 
В процес на 
уточнение 

 
Условия: Експертите от 
областта на 
традиционната медицина 
от държавите в региона 
поемат сами 
транспортните си разходи 

 
английски 

 
8. КОНКУРС И ИЗЛОЖБА на детски рисунки 
на тема „Приказният свят на легенди, 
митове и сказания от моя роден край”  

 
град София, 

България 

 
Конкурс 

– 
3 месеца 

 
Конкурс 

01.06.2014  
- 

 31.08.2014 
 

Изложба 
31.11.2014  

- 
 22.12.2014 

 

Конкурсът цели да 

провокира участниците чрез 

рисунки да изразят 
виждането си за  

нематериалното културното 

наследство, да заявят своето 

отношение към наследените 
традиции. Предвижда се 

жури от България, което да 

селектира най-добрите 

рисунки. Ще бъдат връчени 

три награди на спечелилите  
деца при откриването на 

 
английски 
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изложбата в София. Част от 
рисунките ще се подготвят 

за изложба. 

 
9. МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ за 
етноложки филми 

 
град Белград, 

Сърбия 

  
Началото 
на месец 

октомври 

 
Награда за филм, който най-
добре отразява 
нематериалното културно 
наследство. 

 
английски 

 

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НА ЦЕНТЪРА 
 

1. Организиране и провеждане на Общо събрание на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в 

Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО – 1 април 2014 г., град София (България); 

2. Участие в петата сесия на Общата асамблея на държавите-страни на Конвенцията за опазване на нематериалното културно 

наследство – 2-5 юни 2014 г., град Париж (Франция); 

3. Участие в съвещание на категория 2 центровете за нематериално културно наследство – 6 юни 2014 г., град Париж, Франция 

4. Участие в Деветата сесия на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство – 17-21 

Ноември 2014 г., град Париж (Франция); 

5. Участие в експертни срещи организирани от ЮНЕСКО;  

6. Подготовка и отпечатване на рекламни материали на Регионален Център София. 

 


