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I. УВОД 
 

 2014 г. е третата година от функционирането на Регионалния център за опазване 

на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО. 

Дейностите, включени в работния план на Центъра, които бяха приети от Общото 

събрание през април 2014 г. в град София, се реализираха успешно и екипът на Центъра 

успя да изпълни заявените ангажименти и поети отговорности пред Общото събрание. 

През цялата година се полагаха усилия за развитието и утвърждаването на Центъра като 

регионална институция. Чрез конкретни дейности Центърът се постара да бъде и 

активен партньор на ЮНЕСКО в реализирането на стратегическите цели и програми на 

Организацията в областта на нематериалното културно наследство. Усилията бяха 

оценени и последваха благодарности от г-жа Сесил Дювел, Директор на Дирекция 

Нематериално културно наследство в ЮНЕСКО, за доброто партньорство и постигнатите 

положителни резултати за глобалната стратегия на ЮНЕСКО за повишаване на 

капацитети в областта на нематериалното културно наследство, както и от други 

партньори на Центъра. Поради необходимостта от съчетаване на програмите на ЮНЕСКО, 

СОИС и Регионалния Център, конференцията на тема „Интелектуална собственост, 

нематериално културно наследство и традиционна медицина в контекста на политиките 

за опазване на нематериалното културно наследство в страните от Югоизточна Европа”, 

предвидена за 2014 г., бе отложена за 23-24 април 2015 г.  

 Препоръки от Общото събрание през 2014 г.  и постигнати резултати: 

 Във връзка с направените препоръки на Общото събрание през 2014 г. 

Регионалният Център предприе необходимите действия за разширяване на 

обхвата на Центъра и бяха отправени покани за членство до следните държави: 

Република Молдова, Грузия, Република Азербайджан и Украйна. До този момент 

Грузия единствено е изпратила официален положителен отговор за редовно 

членство.  

 Отчитайки необходимостта от постоянна връзка и комуникация със страните-

членки през годината, Регионалният Център изпрати няколко писма, адресирани 

до членовете на Общото събрание, в които се представи информация по 

изпълнението на Плана за дейността на Центъра и детайли за предстоящите 

инициативи. Освен това бяха поставени за обсъждане някои важни 

административно-технически въпроси, свързани с: 

 Възможност за поемане на транспортните разходи от страните-членки за 

присъствието им в Общото събрание, което ще допринесе за пренасочването 

на бюджета на Центъра към по-значими дейности и прояви с регионален 

характер, или 

 Възможност на страните-членки да заплащат членски внос, с който да се 

покриват транспортни и други разходи; 
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 Регионалният Център получи недостатъчен брой отговори, което наложи 
обсъждането на тези въпроси на Общото събрание през 2015 г.  

 Регионалният Център съумя да изпълни поставената препоръка от Общото 

събрание за създаването на нова официална интернет страница, която да 

съчетава модерен дизайн и функционалност. Към сайта се разработи 

интерактивен календар за нематериалното културно наследство в Югоизточна 

Европа, заложен в плана за дейност на Центъра за 2014 г., както и форум, 

необходим за комуникацията на различните партньори на Центъра. Страницата е 

програмирана с възможност за директна връзка и участие от дистанция в срещи 

на Центъра, което създава благоприятни условия за улеснена комуникация.  

 Във връзка с предложението за регулярно подобряване на текста на Устава на 

Сдружението, през годината бяха изследвани структурите на функциониране на 

другите категория 2 центрове и техните нормативни документи. Съобразно 

българското законодателство и Споразумението между Република България и 

ЮНЕСКО относно създаването на център от категория 2 в град София бяха 

изготвени нови предложения за промени в Устава, необходими за 

самостоятелното, безпроблемно и позитивно развитие на дейността на 

Регионалния център като независима структура под егидата на ЮНЕСКО със свои 

специфични цели и задачи, определени от Организацията. 

II. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ:  
 

A. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА 2014 г.  
 

1. Организиране и провеждане на Общото събрание на Регионалния център за 
опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под 
егидата на ЮНЕСКО (01/04/2014 г. в град София, България); 

 
 Годишното заседание на Общото събрание на Регионалния център за опазване на 
нематериалното културно наследство за Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО се 
проведе на 1 април 2014 г.  в град София (България). Присъстваха общо 10 държави-
членки на Центъра – Албания, Армения, Бивша Югославска Република Македония, Босна 
и Херцеговина, България, Румъния, Сърбия, Турция, Хърватия и Черна Гора, както и 
останалите редовни членове на Общото събрание. 
 

Заседанието бе ръководено от г-н Франк Прошан – председател на Общото 
Събрание и представител на Генералния Директор на ЮНЕСКО. Съгласно дневния ред на 
заседанието, програмата на срещата, провела се в три работни сесии, бе успешно 
изпълнена. Всички участници оцениха високо постигнатото от Центъра през 2013 
година, както и плана за дейност за 2014 година. 
 
 По-важни резултати: 
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 Приети нови членове – Кипър и Словения; Гърция приета като страна-
наблюдател; 

 След като предложените лица от Кипър и Словения бяха приети за редовни 
членове на Центъра и неговото Общо събрание и Гърция бе приета като страна-
наблюдател, общият брой на държавите-членки на Центъра стана 13. 

 Представяне на актуализирания състав на Управителния съвет; 

 Представяне на новия Изпълнителен директор; 

 Коментари и препоръки: 

 Членовете на Общото събрание изразиха своите положителните впечатления по 
отношение на отчета на Центъра за 2013 г. и изпълнението му. Те споделиха 
високата си оценка относно богатите и разнообразни дейности на Центъра, които 
обхващат международно сътрудни чество, популяризиране на специфичността на 
местните дейности, както и високото качество  на предоставената информация и 
изпълнението на отпечатаните материали. 

 Членовете на Общото събрание  изразиха своите препоръки Центърът да участва 
във всички по-важни прояви на страните в региона (като експертни срещи, 
съставяне на национални регистри, мултинационални кандидатури), което ще 
гарантира неговата видимост в региона;  

 Сред другите предложения са : 

 Да се създадат условия Центърът да бъде информиран за важните международни 
събития и инициативи и да поеме ангажимент за разпространение на 
информацията за тях; 

 Да се оптимизира работата и да се улесни координацията със страните от региона 
чрез онлайн комуникация; 

 Да се изработи процедура с ясни критерии кои дейности, предложени от страните-
членки, могат да се подкрепят от Центъра и по какъв начин. 

 Да насърчава и други държави да се включват в дейностите на Центъра – да 
разширява своя обхват; 

2. Осма годишна регионална среща на експерти по нематериално културно 
наследство в Югоизточна Европа – (15-16/05/2014 г. в Лимасол, Кипър); 
 
На 15 и 16 май 2014 г. в град Лимасол (Кипър) се проведе Осмата годишна среща 

на експерти по нематериално културно наследство от Югоизточна Европа на тема 
„Нематериалното културно наследство и образованието: опит, добри практики и поуки“. 
Организатори на срещата бяха Министерството на образованието и културата на 
Република Кипър и Кипърската Национална комисия за ЮНЕСКО, в сътрудничество с 
Европейското регионално бюро на ЮНЕСКО за наука и култура със седалище във Венеция 
(Италия). 
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Срещата се е наложила като регионална платформа за споделяне на знания, опит и 

добри практики, както и за стимулиране и обмен на идеи по опазването на 
нематериалното културно наследство като отличителна характеристика на културното 
многообразие на Югоизточна Европа. Тя се е превърнала в традиция и се организира 
всяка година.  Първата се провежда през месец юни 2007 г. в Арбанаси, България. Следват 
срещите в Сафранболу, Турция (май 2008 г.); в Загреб, Хърватия (април 2009 г.); в 
Ръмнику-Вълчеа, Румъния (май 2010 г.); в Белград, Сърбия (май 2011 г.); в Атина, Гърция 
(май 2012 г.). През изминалата 2013 година срещата се проведе отново в България, като 
неин домакин беше Регионалният център за опазване на нематериалното културно 
наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО. На нея експертите направиха 
препоръка обсъжданите теми да бъдат конкретни, което ще позволи задълбочени и 
детайлни дискусии в определена проблематика. Следвайки този съвет, срещата в 
Лимасол фокусира вниманието на участниците върху нематериалното културно 
наследство и образованието.  

 
Разискванията бяха структурирани в три основни направления, последвани от 

дискусии: 
– Напредък в прилагането на Конвенцията за опазване на нематериалното   

културно наследство (2003), постигнат в страните от Югоизточна Европа; 
– Интегрирането на нематериалното културно наследство във формални и 

неформални образователни програми и системи; 
– Регионално сътрудничество, свързано с глобалната стратегия на ЮНЕСКО за 

изграждане на капацитет, за създаване на институционална и професионална среда за 
опазването на нематериалното културно наследство. 

 
В срещата взеха участие представители на министерствата на културата от 

Албания, Босна и Херцеговина, България, БЮР Македония, Гърция, Кипър, Молдова, 
Румъния, Сърбия, Словения, Турция, Хърватска, Черна гора, както и представители от 
Италия, Унгария и от Регионалния център за опазване на нематериалното културно 
наследство в Югоизточна Европа в София.  

 
Първата сесия беше на тема „Напредък в прилагането на Конвенцията за опазване 

на нематериалното културно наследство (2003), постигнат в страните от Югоизточна 
Европа”. Презентациите, изнесени в тази сесия, представиха прогреса при прилагането на 
Конвенция 2003 в страните от Югоизточна Европа като отново се акцентираше на 
законодателната рамка, управленските структури, националните регистри, опита и 
съществуващите трудности. Във втората сесия под наслов „Интегрирането на 
нематериалното културно наследство във формални и неформални образователни 
програми и системи” бяха представени добри практики в обучението и трансмисията на 
нематериалното културно наследство. В третата сесия на тема „Засилване на 
регионалното сътрудничество в областта на  нематериалното културно наследство в 
Югоизточна Европа” бе представена дейността на Регионалния център в сферата на 
изграждане на капацитет за опазване на нематериалното културно наследство – опита от 
2012-2013 г. и предстоящите обучения през 2014 година, включени в плана за дейност на 
Центъра. 
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Като основни изводи от дискусиите експертите откроиха повишаващия се интерес 
към нематериалното културно наследство на всички нива – от специалисти в областта на 
културата до медиите и по-широка публика. Номинационните досиета за вписвания в 
листите на ЮНЕСКО, националните регистри и фестивалните прояви допринасят за 
видимостта на нематериалното културно наследство и позитивния интерес към него. 
Въпреки това, повишаването на интереса в тази сфера невинаги означава разбиране на 
нематериалното културно наследство според дефинирането му в Конвенция 2003, което 
от своя страна налага развитието на специфични комуникационни програми и работа с 
общностите и носителите. 

 
Относно обученията експертите подчертаха важността на включването на 

нематериалното културно наследство във формални и неформални образователни 
програми. Целта е да се обогати образователната платформа и да се повиши 
ефективността й, което ще спомогне за опазването и трансмисията на нематериалното 
културно наследство. От изнесените презентации се вижда ясно, че включването на 
наследството в съществуващите училищни програми е добра практика. Подчерта се и 
значимостта на подобряването на сътрудничеството с музеите като ключови партньори, 
както и с държавни власти, фондации и гражданското общество. Музиката и културата на 
хранене се очертаха като перспективни теми за развитието на образователни дейности с 
акцент върху нематериално културно наследство. Подготовката на мултинационални 
кандидатури е добра практика, която създава условия за сътрудничество, обмяна на идеи 
и междукултурен диалог.  

 
Обученията за изграждане на капацитет за опазване на нематериалното културно 

наследство също бяха очертани като приоритетни за региона, както и възможностите за 
кандидатстване с проекти по програмите на Европейския съюз. Експертите изразиха 
желание Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в 
Югоизточна Европа да играе важна роля за разпространението на информация и за 
сътрудничеството в региона.  

 
Препоръките на експертите за следващата среща бяха насочени най-вече към това 

презентациите да представят само най-актуалните тенденции и най-добрите практики 
от изминалата година. Бе предложено следващата година да се разгледа темата за 
координацията между Конвенция 2003 и Конвенция 2005. Перспективата е срещата да 
продължи да се провежда, тъй като за поредна година експертите подчертаха нейната 
значимост и приложимост в работата им в сферата на нематериалното културно 
наследство.  

 
3. Участие в петата сесия на Общата асамблея на държавите-страни по 

Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство от 2003 г. 
(2-5/06/2014 г. в град Париж, Франция); 
 
Петата сесия на Общата Асамблея на държавите-страни по Конвенцията на 

ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство (Конвенция 2003) започна 
на 2 юни 2014 г. и продължи до 5 юни 2014 г. в Централата на ЮНЕСКО в град Париж 
(Франция). Изпълнителният директор и експерт от Центъра взеха участие в сесиите в 
качеството си на наблюдатели.  
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Сесиите по време на първия ден бяха посветени на организационни въпроси и на 
запознаване с докладите за работата, извършена през последните две години – Доклад на 
Комитета пред Общата асамблея за дейността си в периода юни 2012 г. и юни 2014 г.; 
Доклад на Междуправителствения комитет на отчетите за 2012 г. и 2013 г. на държавите-
страни относно прилагането на Конвенцията 2003 и актуалния статус на всички 
елементи, вписани в Представителната листа; Доклад на Секретариата за дейността в 
периода юни 2012 г. и юни 2014 г.  

През следващите дни се водеха дискусии по предложенията за промени в 
Оперативното ръководство на Конвенцията от 2003 г. Основната част от дискусиите бяха 
свързани с предложението за създаване на отделен орган за оценка (Evaluative body) на 
постъпващите номинации за списъците на ЮНЕСКО – който да обедини съществуващите 
преди две звена – консултативен орган (Consultative body) и спомагателния орган 
(Subsidiary Body). Предложението за създаването на такъв орган беше прието и тази 
промяна беше вписана в Оперативното ръководство. Останалите предложения за 
промени в Оперативното ръководство – за терминологични уточнения при превода на 
части от Конвенцията на различни езици, за използването на ресурсите на Фонда за 
нематериално културно наследство, и за правилата и процедурите за участие на 
страните-кандидатки за Генералната асамблея – бяха посрещнати позитивно от всички 
участници и бяха приети единодушно. 

По случай 10-тата годишнина на Международната фондация на Форума на 
Славянските Култури и отбелязвайки дългосрочното партньорство с ЮНЕСКО, 
представителите на Центъра присъстваха на откриване на международна експозиция под 
наслов "Славянски карнавали" в Централата на ЮНЕСКО (Salle des Pas Perdus). 
Експозицията е създадена в рамките на Форума на Славянските култури от музеи от 12 
славянски държави, които по-късно ще станат домакини на изложбата.  

  По време на Общата Асамблея, беше проведен избор на нови държави-членки в 
Междуправителствения комитет на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното  културно 
наследство. По време на това заседание България беше избрана заедно с Унгария за 
държава-членка от група II на Комитета като членството на страната е с четири годишен 
мандат за периода 2014-2018 г.  

Представителите на Центъра проведоха срещи с екипа на Секретариата на 
Конвенцията от 2003 г., на които имаха възможност да обсъдят детайлите по 
изпълнението  на плана за дейност за 2014 г. на Регионалния Център. 

4. Участие във Втората годишна среща на категория 2 центровете за 
нематериално културно наследство (06/06/2014 г. в град Париж, Франция); 

На 6 юни в зала VIII в Централата на ЮНЕСКО в Париж се проведе Втората 
годишна среща на категория 2 центровете за нематериално културно наследство. В нея 
взеха участие представители на всички осем центъра за нематериално културно 
наследство: 

1. АЛЖИР– Regional Centre for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage in 
Africa; 

2. БРАЗИЛИЯ– Regional Heritage Management Training Centre; 
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3. БЪЛГАРИЯ– Regional Centre for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage in 
South-Eastern Europe; 

4. КИТАЙ – International Training Centre for Intangible Cultural Heritage in the Asia-
Pacific Region; 

5. ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА ИРАН– Regional Research Centre for Safeguarding 
Intangible Cultural Heritage in West and Central Asia; 

6. ЯПОНИЯ – International Research Centre for Intangible Cultural Heritage in the Asia-
Pacific Region; 

7. ПЕРУ – Regional Centre for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage of 
Latin America; 

8. РЕПУБЛИКА КОРЕЯ – International Information and Networking Centre for 
Intangible Cultural Heritage in the Asia-Pacific Region; 

както и представители на Секретариата на Конвенцията от 2003 г.. 

 В първата част от срещата бе представена Средносрочната стратегия на ЮНЕСКО 37 
C/4 (2014-2021 г.) , програма и бюджет за периода 2014-2017 г. , както и стратегическите 
цели 7 и 8, които засягат нематериалното културно наследство. Категория 2- центровете 
бяха запознати със сроковете и процедурите за оценката и подновяването на 
споразуменията им с ЮНЕСКО, задача, която предстои пред всички центрове в 
следващите години. Като пример бе представена преминалата оценка на Центъра в Перу 
(CRESPIAL) и подновеното му споразумение в началото на 2014 г. На срещата бяха 
очертани и очакваните дейности, резултати и принос на центровете категория 2 за 
стратегическите цели на ЮНЕСКО за периода 2014-2021. 

Основни изводи от срещата:  

 Укрепване на сътрудничеството между ЮНЕСКО и центровете категория 2 - 
подходяща партньорска мрежа за постигане на стратегическите цели на 
Организацията; 

 Подобряване на комуникацията между центровете-категория 2 и ЮНЕСКО с 
цел оптимизира дейността на центровете и документацията им; 

 Подобряване на сътрудничеството между категория 2 центровете с цел 
създаване на функционираща световна мрежа за нематериално културно 
наследство и споделяне на опит и добри практики; 

Домакин на следващата среща на центровете категория 2 ще е КИТАЙ – 
International Training Centre for Intangible Cultural Heritage in the Asia-Pacific Region.  

5. Работна среща за повишаване на капацитета на обучители от Източна Европа 
и Централна Азия (23-26/09/2014 г.в град София, България) 

 Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в 
Югоизточна Европа, съвместно с Отдела за изграждане на капацитет в ЮНЕСКО 
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проведоха в периода от 23 до 26 септември 2014 г. в град София „Работна среща за 
повишаване на капацитета на обучители от Източна Европа и Централна Азия”. Това 
беше четвъртата среща от този тип и е продължение на предишните, организирани в 
Азиатско-тихоокеанския регион – в Пекин през ноември 2012 г., за Латинска Америка и 
Карибския регион – в Куско през септември 2013 г. и за Арабския регион – в Кувейт от 9 
до 10 май 2014 г. 

 В срещата участие взе международна група от 20 участници - обучители от 
мрежата на ЮНЕСКО, специалисти от Централата и от регионалните офиси на ЮНЕСКО. 
Срещата бе насочена към равносметката и подобряването на глобалната стратегия на 
ЮНЕСКО за изграждане на капацитет за опазване на нематериалното културно 
наследство. 

 Резултати от срещата: 

 Срещата създаде добра възможност да се направи преглед на стратегията на 
ЮНЕСКО за изграждане на капацитет за опазване на нематериалното културно 
наследство, да се сподели опита в изпълнението й, да се надградят знанията по 
отношение на най-новите разработки на Конвенцията за опазване на 
нематериалното културно наследство (2003), а също и да се въведат нови модули 
за обучения, материали и ръководства, разработени наскоро от Дирекцията на 
ЮНЕСКО „Нематериално културно наследство”. В рамките на дискусиите се очерта 
и ролята на категория 2 центровете при реализирането на стратегията за 
повишаване на капацитета и включването им както в процесите на обучение на 
обучители, така и в процесите на мониторинг и оценка. Подчертанa бе и 
възможността на центровете да бъдат медиатори при подготовката на 
мултинационални кандидатури.  

 Подобен форум бе полезен за запознаването на Регионалния център с развитието 
на стратегията за изграждане на капацитет, което от своя страна ще допринесе за 
бъдещото й прилагане в страните от Югоизточна Европа. 

6. Семинар на тема „Повишаване на капацитета за прилагането на Конвенцията 
на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство (2003)” (13-
17/10/2014 г. в град София, България); 

 От 13 до 17 октомври 2014 година Регионалният център за опазване на 
нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО 
проведе 5-дневен обучителен семинар на тема „Повишаване на капацитета за 
прилагането на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно 
наследство (2003)”.  Обучението бе организирано изцяло в изпълнение на глобалната 
стратегия на ЮНЕСКО за изграждане на капацитет в областта на нематериалното 
културно наследство. Като приоритетна програма на ЮНЕСКО Центърът следваше 
преките консултации на Отдела за изграждане на капацитет в ЮНЕСКО. По негова 
препоръка, Центърът покани двама опитни лектори от мрежата на ЮНЕСКО, които 
провеждат обучения в целия свят – г-н Рийкс Смит и г-н Николай Вуков. Заедно двамата 
обучители подготвиха теоретичната част на обучението и адаптираха материалите, 
изготвени от ЮНЕСКО, спрямо нуждите и профилите на поканените участници. 
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 Целта на семинара беше участниците да се запознаят с основните понятия и 
принципи на Конвенцията от 2003 г. и за опазването на нематериалното културно 
наследство на национално и международно ниво, представени в Конвенцията от 2003 г. и 
в Оперативното ръководство към нея.  Центърът и обучителите допълнително взеха 
решение да се акцентира върху обсъждането и сравнението на политиките и практиките 
за прилагането на Конвенция 2003 в държавите от Югоизточна Европа като 
същевременно се отчитат опита и професионалните интереси на участниците. 

 Практиката на ЮНЕСКО в тази област е да се използва възможността да се поканят 
за участие ключови партньори от различни нива като например представители на 
различни институции, работещи в областта на нематериалното културно наследство – 
министерства на културата, университети, институти, НПО, читалища, носители и други. 
Това създава добри условия за координация и партньорство между институциите.  
Общият брой участници не би следвало да  надвишава 20 души. 

 Регионалният център насочи този семинар към младите хора и бе поставил 
ограничение на възрастта за участие до 36 години. Идеята за ограничаване на възрастта 
срещна разбиране от страна на обучителите и създаде условия за присъствието на 
заинтересовани участници, повечето от които тепърва започват работа в тази сфера. 
Общият брой участници беше 18 човека. Относно професионалния опит и компетенции 
на българските участници – те бяха доста разнообразни: шест от тях работят в институти 
или университетски катедри, един – в Националния център по нематериално културно 
наследство, един – в Министерство на културата; четирима участници бяха от 
неправителствени организации, както и един от читалище. Различните професионалните 
интереси на участниците допринесе за разнообразието от теми и въпроси, които бяха 
повдигнати по време на сесиите и дискусиите. 

 Първоначалната идея на Регионалния център беше семинарът да e с регионален 
характер и да се включи всяка страна-членка на Центъра. Поради тази причина бяха 
изготвени писма-покани, които бяха изпратени своевременно до членовете на Общото 
събрание да излъчат един експерт-участник. За съжаление, единствените получени 
заявки за участие бяха получени от Гърция и Румъния като след някои късни анулации 
единствено представител на Министерство на културата на Гърция се включи активно в 
обучението. От получените отговори от половината страните-членки на Регионалния 
център стана ясно, че основната пречка те да не се включат в обучението е липсата на 
средства за подобен тип командировки и/или други поети ангажименти за този период. 
В съответствие с тази промяна към преобладаващо българската публика, темите и 
примерите, използвани по време на семинара бяха частично коригирани, като 
същевременно се запази концепцията за сравнения между българския контекст и тази на 
други страни в Югоизточна Европа. 

 Постигнати резултати: 

 Семинарът успя да представи и обсъди изчерпателно концепциите, принципите и 
дейностите, свързани с опазването на нематериалното културно наследство в 
съответствие с Конвенцията от 2003 г.; 

 Представянето на политиките и практиките, свързани с опазването на 
нематериалното културно наследство беше тясно обвързано с примери от региона 
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и даде яснота върху предизвикателствата, пред които са изправени държавите 
при прилагането на Конвенцията на национално и регионално равнище; 

 Всяка от определените теми беше свързана с обсъждания на конкретни казуси и с 
анализи на опита на участниците като по този начин семинарът се обвързваше 
със сферите на професионалната им работа; 

 Семинарът успя да представи цялостен преглед на основните въпроси, свързани с 
прилагането на Конвенцията, съумя да включи участниците в ползотворни 
дискусии по различни теми, свързани с опазването на нематериалното културно 
наследство, и отчете интересите на участниците, така че да им бъде полезен в 
бъдещото им професионално развитие.  

 Препоръки от двамата обучители: 

 Регионалният център има добра локация и роля за организиране на дейности за 
повишаване на капацитета на регионално равнище, за които необходимостта е налице, 
дори и само, за да се отвори път за продуктивно международно сътрудничество. Ако 
финансовите проблемите продължават да възпрепятстват регионалното участие, то би 
следвало Центърът да се обърне за международна подкрепа от Фонда към Конвенцията 
от 2003 г. Също така добра идея би била ротацията на подобни семинари в различни 
страни от региона всяка година или на половин година. По този начин ще се насърчи 
широкото участие и сътрудничество на представители от различни национални и 
институционални контексти. 

7. Участие в деветата сесия на Междуправителствения комитет по опазване на 
нематериалното културно наследство (17-21/11/2014 г. в град Париж, 
Франция); 

 Деветата сесия на Междуправителствения комитет по опазване на 
нематериалното културно наследство се проведе от 24 ноември до 28 ноември 2014 г. в 
Централата на ЮНЕСКО в град Париж (Франция). Изпълнителният директор, 
Председателят на Управителния съвет и експерт от Центъра взеха участие в сесията като 
наблюдатели. Комитетът разгледа предложения за включване на елементи в Списъците 
на нематериалното културно наследство, както и предложения за Регистъра на добрите 
практики за опазване на нематериалното културно наследство. Комитетът също така 
разгледа молби за предоставяне на международна помощ. 

 Документите, представени от държавите-членки за тази сесия бяха:  

 27 доклада за прилагането на Конвенцията 2003 и 8 доклада за елементи, 
включени в Списъка на нематериално културно наследство, което се нуждае от 
спешна помощ;  

 8 номинации за Списъка на нематериално културно наследство, което се нуждае 
от спешна помощ; 

 4 предложения за Регистъра на добрите практики за опазване на нематериалното 
културно наследство; 

 2 заявки за финансова помощ над US$ 25,000; 
 46 номинации за Представителния списък на нематериално културно наследство; 
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 Вписваните нови елементи в Представителния списък на нематериалното 
културно наследство през 2014 г. от страните-членки на Регионалния център за опазване 
на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО са 
следните: 

 Армения – Лаваш, подготовка, смисъл и поява на традиционния арменски хляб 
като израз на културата (Lavash, the preparation, meaning and appearance of 
traditional Armenian bread as an expression of culture); 

 Бившата югославска република Македония – Копачката, хоро от село Драмче, 
Пиянец (Kopachkata, a social dance from the village of Dramche, Pijanec); 

 Босна и Херцеговина – Змиянска народна бродерия (Zmijanje embroidery); 

 България – Традицията на изработка на Чипровски килими (The tradition of carpet-
making in Chiprovtsi);  

 Гърция – Знания и умения за култивирането на мастика на остров Хиос (Know-how 
of cultivating mastic on the island of Chios); 

 Сърбия – Слава (Slava, celebration of family saint patron’s day); 

 Турция – Ебру (Ebru, Turkish art of marbling); 

 Мултинационална кандидатура от Хърватия – Бивша югославска република 
Македония – Сърбия – Румъния – Молдова – Турция – Hıdrellez или Гергьовден 
(Spring celebration: Hıdrellez or Saint George’s day) бе отложена за следващата година. 

8. Конкурс и изложба „Приказният свят на легенди, митове и сказания от моя 
роден край” (01/12/2014 г. в град София, България) 

  
 Точно на Деня на детето - 1 юни 2014 година, Регионалният център обяви конкурс 
„Приказният свят на легенди, митове и сказания от моя роден край” за деца от 
Югоизточна Европа на възраст между 8-14 години. Целта бе да провокира младото 
поколение да сподели чрез рисунки виждането и отношението си към наследените 
традиции от родители и близки. Всяка рисунка трябваше да бъде придружена от 
описание на английски и/или български език на изобразеното и неговата връзка с 
нематериалното културно наследство на съответния регион. Конкурсът продължи три 
месеца и предизвика голям интерес както за български, така и за чуждестранни 
участници, които изпращаха активно свои творби през цялото лято.  
  
 На специализирано жури в състав проф. Ивайло Мирчев, проф. Андрей Даниел, 
Александра Гогова и гл. ас. д-р Яна Гергова се падна нелеката задача да направи селекция 
измежду 126 рисунки от страните-членки на Регионалния Център - България, Албания, 
Армения, Словения, Кипър, Хърватия и Румъния. Журито излъчи четирима победители и 
шест допълнителни поощрителни награди. 
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 На 1 декември 2014 г. от 17:00 ч. в зала на ул. „Париж“ № 1 в град София кметът на 
София Йорданка Фандъкова и генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова откриха 
експозицията на избраните от журито детски рисунки. Организацията на изложбата се 
осъществи с любезното съдействие на Столична община. В деня на откриването бяха 
наградени четиримата победители от България, Армения и Словения, които пристигнаха 
специално за награждаването, благодарение на финансовата подкрепа на Регионалния 
Център. Детска програма, изпълнения на  деца от „Духовно огледало” и изпълнения на 
момичета от читалище „Николай Хайтов” допълниха празничната атмосфера на 
събитието. 
 
 Първа награда бе връчена от г-жа Ирина Бокова на Ивона-Сияна Станева (8 г.) от 
гр. Попово  (България) с рисунка „Моми танцуват Копаница”; Втора награда бе връчена от 
г-жа Йорданка Фандъкова на Лили Манян (12 г.) от Ереван (Армения) с рисунка „Цар Ара 
Прекрасни и Семирамида” (“Ara beautiful and Shamiram”); г-н Симеон Сакскобургготски 
връчи трета награда №1 на Eva Druzinec (10 г.) от Словения с рисунка „Гербът на Скофия 
Лока” (“The Coat of Arms of Skofja Loka”). Г-н Андрей Даниел (член на журито) връчи трета 
награда №2 на Monika Melkonyan (8 г.) от Ереван (Армения) с рисунка „Давид Сасунски” 
(“David of Sassoun”).  
 
 По време на изложбата  г-жа Бокова връчи приза "Град на киното" на кмета на 
град София Йорданка Фандъкова - София е новият град в мрежата на ЮНЕСКО "Творчески 
градове". 

 Изложбата ще бъде пътуваща т.е. ще бъде представена в страните-членки на 
Регионалния Център. 

9. Нова официална интернет страница на Регионалния Център – с приложение 
интерактивен календар, профил в социалните мрежи; 
 
Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в 

Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО предприе нужните действия за 
актуализиране на официалната си уеб страница с цел създаване на нов дизайн и ново 
администриране, което да улесни използването и публикуването на информация. Това е в 
унисон с решение, взето на Общото събрание от 5 март 2013 г. за подобряване на 
страницата на Центъра, както и с проект-план, одобрен на Общото събрание на 1 април 
2014 г.  

Съгласно идеята за разработване на проект за интерактивен календар за 
събитията в областта нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа, към 
сайта се разработи съответното приложение, както и форум, необходим за 
комуникацията между различните партньори на Центъра.  

Профилът на сдружението във Фейсбук набира популярност като средство за 
информация и по-лесна и бърза комуникация. Центърът получава разнообразни 
запитвания в социалната мрежа. Регионалният център може да бъде открит под 
съкратено наименование (с малки букви): Unesco Centre Sofia. 

 



РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОПАЗВАНЕ НА  
НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО  

В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ПОД ЕГИДАТА НА ЮНЕСКО 
Адрес: гр.София (България), п.к.1797, ул.”Лъчезар Станчев” №7 

 тел. +359 2 444 21 03; +359 2 444 37 40  
e-mail: office@unesco-centerbg.org 
website: www.unesco-centerbg.org 

 

 
 

14 
 

10.  Разширяване обхвата на Регионалния център – приемане на нови страни-
членки; 

 С оглед препоръките от страна на членовете на Общото събрание за разширяване 
обхвата на Регионалния център, писма-покани за присъединяване бяха изпратени до 
следните държави: 

 През месец юни 2014 г. беше отправена покана до Република Молдова; 
 През месец юли 2014 г. беше отправена покана до Грузия и Украйна; 
 През месец ноември 2014 г. беше отправена покана до Република Азербайджан; 

 
 На този етап Регионалният Център получи официален отговор от Грузия със 
съгласие за присъединяване. 
 

11.  Работа по основни документи на Регионалния център (през цялата година); 

 Регионалният център фокусира своите усилия през годината за създаването на 
солидна база от нормативни и стратегически документи, необходими за правилното 
функциониране на Центъра. Разработени бяха допълнителни предложения за промени в 
Устава на Сдружението, както и презентации за различните прояви на Центъра. 

B. ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ПЛАНА 

1. Семинар „Локални политики за локално наследство” (13-14/01/2014 г. село 
Рударци, България) 

 Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в 
Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО организира работен семинар „Локални 
политики за локално наследство” в партньорство с „Регионален експертно-
информационен център (РЕКИЦ) „Читалища” гр. Перник. Семинарът се проведе по време 
на празника Сурва. 

 С организирането на този форум Регионалният център целеше да популяризира 
примера на вече създадените локалните центрове за нематериално културно наследство 
в с. Българи и с. Бистрица, една уникална добра практика за България и региона и да 
стимулира създаването на подобни центрове в други населени места в страната. На 
срещата присъстваха представители от местна администрация и културни институции от 
петте общини, чиито елементи България предложи за вписване в Листите на ЮНЕСКО за 
нематериално културно наследство през 2013 година. В срещата се включиха и 
представители на БАН и Министерство на културата, както и от вече създадения локален 
център в с. Бистрица. Разгледаните теми по време на срещата бяха представяне на 
Конвенцията за нематериално културно наследство от 2003 година, развитието на 
понятието нематериално културно наследство, международната организация ЮНЕСКО), 
принципите на функциониране на институциите под егидата на ЮНЕСКО, политиката на 
Министерство на културата на Република България по отношение на опазването на 
нематериалното културно наследство, работата по кандидатурите за списъците на 
ЮНЕСКО, начините за създаване на локални центрове, опит и добри практики. 

Инициативата бе разработена като пилотен проект за стимулиране на локалните 
политики като основен механизъм за опазване и популяризиране на НКН. Центърът ще 
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продължи да стимулира развитието на локални политики и ще се опита да 
мултиплицира резултатите от тези инициативи в региона. 

2. Партньорски срещи  

2.1. Участие в Международен форум на неправителствените организации, 
асоциирани към ЮНЕСКО на тема „Ролята на младежта в опазването на 
материалното и нематериалното културно наследство“ (28-30/09/2014 г. в 
град София и Созопол, България); 

 Представител на Регионалния център взе участие в международно събитие, 
организирано от Комитета за връзка между неправителствените организации и 
Секретариата на ЮНЕСКО, в партньорство с Фондация Созопол, което се проведе под 
патронажа на Президента на Република България, Министерство на културата и кмета на 
Община Созопол. В периода 28-30 септември 2014 г. се състоя третият международен 
форум на неправителствените организации, асоциирани към ЮНЕСКО. Сесиите бяха 
посветени на ролята на младежта в опазването на материалното културно наследство, 
както и на нематериалното културно наследство. 

 Успоредно с работата в пленарни сесии и работни групи, през двудневните 
дискусии бяха разгледани различни възможности за участие на младежта в опазването 
на наследството, предизвикателствата и трудностите пред младите хора в тази област, 
както и начините за тяхното насърчаване в опазването на наследството. Основните теми 
бяха насочени към изграждането на капацитет за опазването на културното наследство 
сред младите хора, насърчаване на културното многообразие и междукултурния диалог, 
както и създаване на работни места. 

 По отношение на материалното културно наследство се обърна внимание на 
въпроса за ангажираността на младите с обектите на световното наследство (културно и 
природно) и техния принос за защитата и поддържането на това наследство. По 
отношение на нематериалното културно наследство акцентът падна върху политиките 
за опазване на нематериалното културно наследство и ролята на неправителствените 
организации в тази сфера. 

2.2. Неформална среща с Директора на Форума на славянските култури 

(09/2014 г. в град София, България); 

 По инициатива на г-жа Андрея Рихтер, Директор на международната фондация 
„Форум на славянските култури“, Изпълнителният директор на Центъра проведе 
неформална среща в град София (България), на която се създадоха контакти и се 
обсъдиха възможни идеи – необходими за доброто бъдещо сътрудничество по проекти и 
програми между славянските държави. 

3. Стажантска програма, работа със студенти и докторанти; 

 През 2014 г. Регионалният център прие на едномесечен стаж по време на лятото 
г-ца Анелия Траянова (България). Тя е студентка в международна магистърска програма 
Choreomundus, която се реализира в четири университета в Норвегия, Франция, Унгария и 
Англия в рамките на две години. Младото момиче беше мотивирано и изпълняваше със 
старание възложените й задачи, които главно включваха анализ на нормативните 
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документи на категория 2 центровете за нематериално културно наследство. На 
стажантката й бе предоставена възможността да се запознае обстойно с дейността на 
Регионалния център, с нематериалното културно наследство и Конвенцията от 2003 г. 
Чрез стажантските програми, Центърът създава мрежи от млади хора, които проявяват 
интерес към нематериалното културно наследство и поддържа комуникация и връзки с 
тях. 

III. ИЗВОДИ 

 Анализът на реализираните дейности от Регионалния Център през 2014 г. 
очертава следните по-съществени изводи: 

 Постигнато е по-доброто утвърждаване и позициониране на Центъра в 
национален и регионален аспект; 

 Изготвените промени в нормативните документи на Центъра създават условия за 
неговото положително развитие и подобрено функциониране; 

 Подобряването на официалната страница на Центъра създава добри условия за 
разпространението на информация за опазването на нематериалното културно 
наследство в региона, както и за осведомяването на младите хора относно 
елементите на нематериално културно наследство от региона; 

 Създадените експертни мрежи дават възможност за развитието на 
сътрудничеството между държавите от региона и за участието на отделни 
общности, групи и лица в опазването на нематериалното културно наследство в 
страните от Югоизточна Европа; 

 Центърът се оформя като активен партньор на ЮНЕСКО като спомага за 
разпространението и реализирането на стратегическите цели на Организацията; 
 

IV. ПРЕПОРЪКИ 
 

 През 2014 г. Регионалният Център съумя да очертае някои основни препоръки, 
свързани с бъдещата си дейност: 

 Необходимост от подобряване процеса на планиране за постигане на по-добър 
синхрон със стратегиите и програмите на ЮНЕСКО; 

 Проектите и дейностите да имат реален принос за развитието на капацитетите на 
страните-членки в опазването на нематериалното културно наследство и в 
перспективата на устойчивото развитие; 

 Необходимост от поддържане на активна многостранна комуникация между 
Центъра и отделните страни-членки – препоръчително е засилването на 
постоянен диалог и активна дейност между тях; 

 Съвместно и конкретно идентифициране на интересите, реалните възможности и 
условия в различните страни от региона за проектни предложения и други 
извънбюджетни инициативи; 
 
 

 През 2016 г. за Регионалния център предстои подновяване на състава на Общото 
събрание (мандат – 4 години), както и оценка на работата на Центъра и подновяване на 
Споразумението с ЮНЕСКО (през 2017 г.). Оценката от външни експерти ще бъде 
съществен коректив на дейността на Центъра, чиито препоръки ще допринесат 
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значително за усъвършенстване на регионалната дейност на Центъра и 
сътрудничеството за опазването на нематериалното културно наследство. 
 
 

 


