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Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата 
на ЮНЕСКО ежегодно се стреми да прилага следните принципи на работа в планираните си дейности с акцент 
върху страните от Югоизточна Европа:  

 Максимално включване на всички страни от региона на Югоизточна Европа в своите дейности; 

 Насърчаване на сътрудничеството в областта на нематериалното културно наследство чрез създаване на 
мрежа от активни партньорства; 

 Засилване на капацитетите за опазването на нематериалното културно наследство чрез организиране на 
курсове за обучение по определени теми, свързани с Конвенцията от 2003 г.; 

 Популяризиране на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство и прилагането й в 
страните от региона на Югоизточна Европа; 

 Включване на различни организации в планираните дейности – национални и местни институции, научни 
институти, университети, неправителствени организации, местни общности и носители; 

 Насърчаване на равнопоставеното участие на мъже и жени, както и участието на млади хора; 

 Популяризиране, обмен и разпространение на инициативи и добри практики, свързани с опазването на 
нематериалното културно наследство в държавите от региона; 
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ДЕЙНОСТИ ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
ПРИНОС ЗА ПРОГРАМНИТЕ ЦЕЛИ НА 

ЮНЕСКО 

ЦЕЛ 1: ПОВИШАВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА СТРАНИТЕ ОТ РЕГИОНА НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО 
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕНЦИЯТА ОТ 2003 г. НА НАЦИОНАЛНО НИВО 

ДЕЙНОСТИ 1.1-1.6 СЕМИНАРИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕНЦИЯТА 
ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОТ 2003 г. 

Целева стойност за 2016 г. – Семинари 5 бр.; Кръгли маси – 2 бр. 
 
Дейност 1.1. – 1.5. В контекста на стратегията на ЮНЕСКО за повишаване на капацитетите за опазване на живото наследство на национално 
ниво, Регионалният център продължава дейностите си за организиране на обучителни семинари в държави-членки от Югоизточна 
Европа. Семинарите през 2016 г. ще се провеждат в държави, заявили желание да са партньори на тези прояви.  
Целта на семинарите е да се подобри разбирането на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство от 2003 
г. и да се повишат знанията за нейното прилагане на национално ниво; да се разгледат политики за прилагането й, успешни примери за 
опазване на живото наследство в национален и международен план; да поощри активното включване на местните общности в тези процеси; 
да се обсъдят практики за включването на елементи в регистри за нематериално културно наследство, обновяването им и др. 
Продължителност и място: 5 дни в държава от Югоизточна Европа; 
Брой участници: 20-25 представители на държавни, местни институции, институти, неправителствени организации, които осъществяват 
своята дейност в сферата на нематериалното културно наследство, както и самите носители на живото наследство; 
Финансови средства:  
Регионалният център осигурява двама лектори от мрежата на ЮНЕСКО, водещи специализирани обучения за изграждане на капацитет в 
световен мащаб като поема разходите им за хонорари, транспорт, настаняване и хранене в съответната държава.  
Страната-домакин прави селекция на участниците на национално ниво, осигурява зала за провеждане на обучението, кафе-паузи и 
кетъринг, превод от/на английски език, теренно проучване и срещи с носители на нематериално културно наследство. 
 
Обосновка: 
 
Дейност 1.1. Семинар за повишаване на 
капацитета на национални експерти по 
нематериално културно наследство в Румъния в 
партньорство с Министерство на културата на 
Румъния.  

Очаквани резултати: 

Повишени знания и разбиране на 
основните понятия на Конвенцията за 
опазване на нематериалното 
културно наследство; 

Принос за програмните цели на ЮНЕСКО: 

Увеличаване броя на подкрепени държави–
членки, които използват повишени човешки 
и институционални ресурси за нематериално 
културно наследство и го интегрират в 
национални политики;  
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Дати и място: 12-17 юни 2016 г. в Букурещ 
Тема: „Прилагане на Конвенцията за опазване на 
нематериалното културно наследство на 
национално ниво“ 
Лектори: в процес на уточняване 

Засилена подкрепа на държавите от 
Югоизточна Европа в процеса на 
прилагането на Конвенцията от 2003 
г. на национално ниво; 

Повишен капацитет на експерти, 
работещи в областта на 
нематериалното културно наследство 
на национално ниво; 

 
Привличане на нови  партньори от 
региона на Югоизточна Европа, 
повишено сътрудничество между 
представители от различни 
национални и институционални 
контексти; 

Идентифициране на националните 
нужди от обучение с цел планиране на 
бъдещи дейности за повишаване на 
капацитети; 

Увеличаване  броя на държави–членки с 
повишени институционални ресурси 
(министерства, институти, НПО, 
университети); 

Увеличаване броя на формални и 
неформални образователни инициативи и 
повишаване на осведомеността сред 
експертите по нематериалното културно 
наследство, с цел разпространяване на 
знания за  културните ценности ; 

 

 
Дейност 1.2. Семинар за повишаване на 
капацитета на национални експерти по 
нематериално културно наследство в Сърбия в 
партньорство с Министерство на културата на 
Сърбия и Центъра за нематериално културно 
наследство на Сърбия към Етнографския музей в 
Белград. 
Дати и място: м. октомври 2016 г. в Белград 
Тема: „Прилагане на Конвенцията за опазване на 
нематериалното културно наследство на 
национално ниво“ с акцент върху опита и 
предизвикателствата в прилагането й на 
национално ниво, мерки за опазване на елементите 
и др. 
Лектори: в процес на уточняване 
 
Дейност 1.3. Семинар за повишаване на 
капацитета на национални експерти по 
нематериално културно наследство в Албания в 
партньорство с Министерство на културата на 
Албания. 
Дати и място: в периода 2-15 септември 2016 г. в 
Тирана; 
Тема: „Създаване на регистър за нематериално 
културно наследство с участието на местните 
общности“  
Лектори: в процес на уточняване 
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Дейност 1.4. Семинар за повишаване на 
капацитета на национални експерти по 
нематериално културно наследство в Хърватия в 
партньорство с Министерство на културата на 
Хърватия. 
Дати и място: в периода 20-24 септември в Загреб 
Тема/Лектори: в процес на уточняване 
 
Дейност 1.5. Семинар за повишаване на 
капацитета на национални експерти по 
нематериално културно наследство в Черна гора 
в партньорство с Министерство на културата на 
Черна гора. 
Дати и място: м. ноември 2016 г.  
Тема/Лектори: в процес на уточняване 
Дейност 1.6 Пътуващ университетски семинар  
на тема: „Обмен на знания за НКН на Югоизточна 
Европа“ 
Дати и място: м. октомври 2016 г., Одрин, Турция 
                             м. ноември 2016 г., Ниш, Сърбия 
                             м. март 2017 г., София, България 
Лектори: в процес на уточняване 
Партньори: УНИБИТ и Университетите в Одрин и 
Ниш 
Регионалният Център поема разходите за  
транспорт, настаняване, симултанен превод, 
подготовка и разпечатване на рекламни материали, 
професионален превод на английски език, дизайн, 
оформление, предпечат и печат на трите сборника в 
тираж общо  1500 бр. ( по 500 бр. на  сборник), 
кетъринг. 
Партньорите осигуряват зали за провеждането. 

 
Разпространение и обмен на 
информация в областта на НКН с 
акцент върху младите хора.  
Отпечатването на 3 сборника на 
английски с докладите от пътуващите 
семинари. 

 

 Увеличаване броя на млади хора, 
ангажирани с признаването и зачитането на 
нематериалното културно наследство чрез 
специфична образователна програма; 
Увеличаване броя на формални и 
неформални образователни инициативи и 
повишаване на осведомеността сред младите 
хора с цел разпространяване на културните 
ценности и знания; 
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ДЕЙНОСТИ 1.7. – 1.8. КРЪГЛИ МАСИ ПО ТЕМИ, СВЪРЗАНИ С НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 

 
Обосновка: 
 
Дейност 1.7. Кръгла маса, свързана с видимостта 
на нематериалното културно наследство, в 
партньорство със Словенския етнографски музей и 
ИЕФЕМ/ БАН;  
Музеят е една от най-съществените съвременни 
институции, които биха могли да осигурят 
видимостта на нематериалното културно 
наследство, разбирана като опазване, съгласно чл. 
13-15 на Конвенция 2003. Кръглата маса ще създаде 
условия за дискусии, свързани с възможностите на 
Музея да показва по възможно най-добрия начин 
експонирането на нематериалното културно 
наследство, опасността от музеефикация на 
нематериалното културно наследство и др. 
Регионалният център ще бъде домакин на срещата, 
която ще се проведе в София на 3 декември 2016 г. 
За участие ще бъдат поканени експерти от 
Югоизточна Европа със значителен опит по темата. 
Регионалният Център поема разходите за 
международен транспорт, настаняването на 
участниците от Югоизточна Европа, оборудване на 
зала при необходимост, кетъринг. 
Партньорите осигуряват зала за провеждането на 
кръглата маса. Възможно е представянето на 
изложба от страна на партньорите от Словения; 

Очаквани резултати: 
 
Развитие на  аспекти на теоретичната 
платформа на опазване на 
нематериалното културно наследство 
и неговата видимост; 

Изясняване на методологическия 
апарат, чрез който музеите в региона 
на Югоизточна Европа участват в 
опазването на нематериалното 
културно наследство, както и 
начините на осигуряване на 
видимостта; 

Представяне в малки изложби на 
конкретни примери за осигуряване на 
видимост чрез музейната институция 
и др. 

Принос за програмните цели на ЮНЕСКО: 

Увеличаване броя на държави–членки с 
повишени институционални ресурси 
(министерства, институти, НПО, 
университети); 

Увеличаване броя на млади хора, ангажирани 
с признаването и зачитането на 
нематериалното културно наследство чрез 
специфична образователна програма; 

Увеличаване броя на формални и 
неформални образователни инициативи и 
повишаване на осведомеността сред младите 
хора с цел разпространяване на културните 
ценности и знания; 

 

 

 

 
Дейност 1.8. Кръгла маса, свързанa с културите на 
Югоизточна Европа, в партньорство с НПО Брейн 
Уъркшоп Инститют. 

Повишен интерес и разбиране на 
сходствата и различията в 
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Дата и място: Скопие, в процес на уточняване; 
Тема: „Култури и общности в Югоизточна Европа” 
Като част от поредицата събития по темата, които 
Регионалният център се стреми да осъществи, 
кръглата маса има за цел да открие различните 
аспекти на идентичностите в Югоизточна Европа: 
културни, исторически, политически, и да постави 
акцент именно върху онези аспекти, които правят 
държавите от този регион едно цяло, а не върху 
традиционните разделителни линии в популярното 
разбиране. Регионалният Център осигурява 
средствата за организацията и провеждането на 
кръглата маса. 

балканското културно пространство; 

Създаване на активни партньорства с 
НПО и университетски институции; 

 

ЦЕЛ 2: СЪЗДАВАНЕ НА МРЕЖИ И НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО 
НАСЛЕДСТВО 

ДЕЙНОСТ 2.1. ДЕСЕТА ГОДИШНА РЕГИОНАЛНА СРЕЩА НА ЕКСПЕРТИ ПО НЕМАТЕРИАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЮГОИЗТОЧНА 
ЕВРОПА  

 
Обосновка: 
 
Срещите на експерти по нематериално културно 
наследство в Югоизточна Европа допринасят за 
засилване и разширяване на регионалното 
сътрудничество в опазването на нематериалното 
културно наследство. Те създават условия за 
стратегически партньорства и активна 
комуникация с институции на различни нива от 
държавите от региона. Регионалният Център 
подкрепя организацията на експертната среща 
всяка година. 
В срещата ежегодно участват представители на 
Албания, Босна и Херцеговина, България, БЮР 

Очаквани резултати: 

Засилване на сътрудничеството в 
региона на Югоизточна Европа за 
опазването на нематериалното 
културно наследство; 

Поддържане на ефективна и работеща 
мрежа в сферата на нематериалното 
културно наследство; 

Поддържане на активна комуникация 
с представители на институции от 
страните от региона на Югоизточна 

Принос за програмните цели на ЮНЕСКО: 

Увеличаване броя на държави–членки с 
повишени институционални ресурси 
(министерства, институти, НПО, 
университети); 

Увеличаване броя на подкрепени държави–
членки, които използват повишени човешки 
и институционални ресурси за нематериално 
културно наследство и го интегрират в 
национални политики;  

Популяризиране на добри практики за 
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Македония, Гърция, Кипър, Република Молдова, 
Румъния, Сърбия, Словения, Турция, Хърватска, 
Черна гора, както и експерти от международни 
организации и съседни държави. 
Дата и място: 13-14 юни, Брач, Хърватия 
Тема: Координация между Конвенцията на ЮНЕСКО 
за опазване на световното културно и природно 
наследство - 1972 г. и Конвенцията на ЮНЕСКО за 
опазване на нематериалното културно наследство - 
2003 г.  
Организатори: Европейското регионално бюро на 
ЮНЕСКО за наука и култура (Венеция, Италия), 
Министерство на културата на Хърватия, 
Регионален Център София. 
Регионалният център обезпечава разходите за 
международен транспорт на участниците. 

Европа; 

Ежегодна обмяна на добри практики и 
споделяне на прогрес и опит в 
опазването на живото наследство в 
региона на Югоизточна Европа; 

 

опазване на нематериалното културно 
наследство; 

Укрепване на неформалното споделяне и 
разпространение на интересни и иновативни 
примери за работа по Конвенцията 
(включително опазване, политики и 
законодателство, устойчиво развитие); 

 
ДЕЙНОСТ 2.2. МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „110 ГОДИНИ НАРОДЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ” В БЪЛГАРИЯ 
От 14 до 27 октомври в ИЕФЕМ – БАН ще бъдат проведени Дни на културното наследство, а през цялата година ще бъдат организирани 
поредица от етнографски изложби и концерти с акцент върху подготовката на проект за постоянна етнографска експозиция. В рамките на 
Дните на културното наследство ще бъдат организирани две международни научни конференции, както и Дни на отворените врати в НЕМ с 
ателиета, концерти и интерактивни игри за деца, с демонстрация на традиционни занаяти, както и с богата програма от документални и 
етнографски филми. 
 
Обосновка: 
 
Международна конференция „110 години Народен 
етнографски музей” ще събере на едно място 
етнографите от цялата страна, които ще споделят 
своите постижения в опазването на културното 
наследство. На нея ще бъдат представени и 
обсъдени идеите за постоянната етнографска 
експозиция в НЕМ. Откриването на Народния 
етнографски музей през 1906 г. става събитие от 

Очаквани резултати: 

Насърчаване на участието и 
сътрудничество на представители от 
различни национални и 
институционални контексти; 

Засилване на интереса към 
нематериалното културно наследство 
чрез инициативи за популяризиране 
на неговото значение; 

Принос за програмните цели на ЮНЕСКО: 

Увеличаване броя на формални и 
неформални инициативи и повишаване на 
осведомеността сред младите хора с цел 
разпространяване на културните ценности и 
знания; 

Увеличаване  броя на държави–членки с 
повишени институционални ресурси 
(министерства, институти, НПО, 
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международно значение и е пряко свързано с 
подобни процеси и културни политики в 
Югоизточна Европа. Предвижда се участие и на 
изтъкнати в областта на опазването на културното 
наследство от региона на Югоизточна Европа, сред 
които и директорите на Етнографските музеи в 
Любляна, Загреб и Белград. След проведената 
конференция ще бъде направено специално научно 
издание, обобщаващо материалите от 
конференцията. 
Дата и място: 25-26 октомври 2016 г., София; 
Партньор: ИЕФЕМ-БАН 

Регионалният център обезпечава разходите за 
организация на конференцията и за издаване на 
сборник с материали след събитието. 

Засилване на партньорства в 
различни сфери от региона на 
Югоизточна Европа; 

 

 

университети); 

Популяризиране на добри практики за 
опазване на нематериалното културно 
наследство; 

 

 
ДЕЙНОСТ 2.3. – 2.4. УЧАСТИЕ В СЕСИИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА ЮНЕСКО 
 
 
Обосновка: 
 
През 2016 г. ще се проведе Общата Асамблея на 
държавите-страни по Конвенцията на ЮНЕСКО за 
опазване на нематериалното културно наследство 
6GA (30 май – 1 юни в Париж, Франция). По това 
време (3 юни) ще се проведе ежегодната среща на 
центровете от категория 2 за нематериално 
културно наследство. Организират се от 2013 г. 
като домакин на първата среща беше Регионалният 
център в София. По-късно през 2016 г. ще се 
проведе Междуправителствен комитет за 
опазването на нематериалното културно 
наследство 11COM (28 ноември – 2 декември в 

 
Очаквани резултати: 
 
Поддържане на партньорски 
отношения и активна комуникация с 
представители на различни 
институции и държави в световен 
мащаб; 
 
Укрепване и засилване на 
сътрудничеството между ЮНЕСКО и 
центровете категория 2; 
 
Подобряване на сътрудничеството и 
комуникацията между категория 2 

 
Принос за програмните цели на ЮНЕСКО: 
 
Брой подкрепени срещи на световната мрежа 
на центровете категория 2 за нематериално 
културно наследство; 
 



10 

 

Етиопия).  Регионалният Център е канен да участва 
в тези сесии и осигурява средствата за 
командировка на представители на Центъра, както 
и за един млад делегат за участие в Общата 
Асамблея. 

центровете с цел създаване на 
функционираща световна мрежа за 
нематериално културно наследство; 
 

 
ДЕЙНОСТ 2.5. МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БАЛКАНСКИТЕ КЛУБОВЕ И ОРГАНИЗАЦИИ ЮНЕСКО „НЕМАТЕРИАЛНОТО 
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА БАЛКАНИТЕ - ПРАВИТЕЛСТВЕНИЯТ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯТ СЕКТОР, ОБЕДИНЕНИ В ОПАЗВАНЕТО НА 
„ЖИВИТЕ КОРЕНИ“ НА ЕВРОПА“ 
Събитието се организира във връзка с отбелязване на 60-годишнината от членството на България в ЮНЕСКО и като първо събитие на 
национално и международно ниво на създаващата се в момента Българска федерация на клубовете, асоциациите и центровете на ЮНЕСКО. 
 
Обосновка: 
Конференцията се организира от Клуб ЮНЕСКО 
Леонардо да Винчи София, Българска федерация на 
клубовете, асоциациите и центровете ЮНЕСКО, 
Национална Комисия за ЮНЕСКО към МВнР, в 
сътрудничество с Дипломатически клуб към МВнР, 
Държавен културен институт към МВнР, 
Европейската федерация на клубовете, центровете 
и асоциациите ЮНЕСКО (EFUCA). За събитието ще 
бъдат отправени покани за патронаж към г-жа 
Ирина Бокова – Генерален директор на ЮНЕСКО, г-
жа Йорданка Фандъкова - Кмет  на град София. 
Основните цели на международната конференция 
са осигуряването на възможност да се представят 
различните гледни точки на ангажираните на 
всички с този проблем органи, институции и 
неправителствени организации на ЮИЕ и в Европа, 
както и запознаване с международния опит в тази 
насока; акцентиране върху необходимостта от 
обединяване на усилията и координиране 
дейността на институциите и организациите, 
свързани с нематериалното културно наследство; 

 
Очаквани резултати: 
Засилване на сътрудничеството в 
сферата на нематериалното културно 
наследство; 

Поддържане на ефективна и работеща 
мрежа с правителствения и 
неправителствения сектор; 

Поддържане на активна комуникация 
с представители на центрове и 
асоциации ЮНЕСКО; 
 

 
Принос за програмните цели на ЮНЕСКО: 
Увеличаване броя на формални и 
неформални инициативи и повишаване на 
осведомеността сред младите хора с цел 
разпространяване на културните ценности и 
знания; 

Популяризиране на добри практики за 
опазване на нематериалното културно 
наследство; 

 



11 

 

дискусия върху възможностите за оптимизиране на 
механизмите за идентификация, документиране, 
изследване, съхраняване, развитие, 
популяризиране и предаване, предимно чрез 
формалното и неформалното образование, а така 
също и възраждане на различните аспекти на това; 
приемане на препоръки за развиване 
координацията в дейностите на правителствените 
и неправителствени организации за повишаване 
ефикасността на дейностите по събиране, 
съхранение и популяризиране на нематериалното 
културно наследство. 
Дата и място на провеждане: 24 и 25 ноември 2016 
г. в конферентната зала на Министерство на 
Външните работи на Република България. 
Регионалният център ще е партньор в 
организацията на събитието като осигури 
финансови средства за реализирането му. 

ЦЕЛ 3: ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 

ДЕЙНОСТ 3.1. ЗАСНЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТАЛНИ ФИЛМИ ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В СТРАНИ 
ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 

 
Обосновка: 
Регионалният Център ще подкрепи заснемането на 
поредица документални филми с цел 
представянето и разпространението на елементите 
на нематериалното културно наследство в 
Югоизточна Европа. 
 

 
Очаквани резултати: 
Популяризиране и запознаване на 
широката публика с елементите на 
нематериално културно наследство. 

Принос за програмните цели на ЮНЕСКО: 

Подкрепени държави от Югоизточна Европа 
за разпространение на вписаните елементи в 
Листите на ЮНЕСКО за нематериално 
културно наследство; 
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ДЕЙНОСТ 3.2. МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ ВЕЛИКДЕНСКИ ФЕСТИВАЛ БОСИЛЕГРАД (СЪРБИЯ) 

 
Обосновка: 
 
Международният Великденски Фестивал събира 
деца от Сърбия, България, Република Молдова, БЮР 
Македония.  
Дата и място: май 2016 г. в Босилеград (Сърбия) 
Партньори: Сдружение Глас 
Регионалният Център поема разходите за 
изработването на рекламни материали, които да 
бъдат раздавани на фестивала. 

 
Очаквани резултати: 

Засилена подкрепа на фестивали и 
културни инициативи в областта на 
нематериалното културно 
наследство; 

Насърчаване взаимното разбиране и 
уважение към нематериалното 
културно наследство сред младите 
хора; 

Принос за програмните цели на ЮНЕСКО: 

Брой формални и неформални инициативи за 
повишаване на осведомеността сред младите 
хора с цел разпространяване на културните 
ценности и знания; 

 

ДЕЙНОСТ 3.3. 19 МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО  

 
Обосновка: 
 
В рамките на 19-ти Международен Фолклорен 
Фестивал Велико Търново 2016 ще бъдат 
организирани научна конференция за 
популяризиране на нематериалното културно 
наследство, Традиционна кухня,  Арт пленер 
нематериалното културно наследство като се 
предвижда участието на представители на 
страните-членки на Регионалния Център.  
Регионалният център ще подкрепи финансово 
реализирането на събитието.  
Дата и място: 23-25 юли, Велико Търново 
Партньори: ЦИОФФ-България 

 
Очаквани резултати: 

Популяризиране на НКН чрез форуми, 
художествени пространства и 
организиране на представителни 
събития; 

Подкрепа за фестивали и културни 
инициативи в областта на НКН. 

 

Принос за програмните цели на ЮНЕСКО: 

Брой формални и неформални инициативи 
за повишаване на осведомеността сред 
младите хора с цел разпространяване на 
културните ценности и знания; 

Млади хора, ангажирани с признаването и 
зачитането на нематериалното културно 
наследство чрез специфични инициативи; 

 

 
4. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ* НА РЕГИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР: 
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4.1. Провеждане на Общо събрание на Регионалния център – 19 април 2016 г., гр. София; 

4.2. Участие в срещи с партньори от страните-членки от Югоизточна Европа – по покана на страните-членки; 

4.3. Участие в срещи, организирани от категория 2 центрове за нематериално културно наследство – по покана от центровете от категория 2; 
както и в срещи за нематериално културно наследство, по покана на други партньори. 

4.4. Подкрепа на инициативи на страни-членки от Югоизточна Европа, свързани с нематериалното културно наследство – по инициатива на 
страна-членка; 

4.5. Участие в инициативи и мероприятия за отбелязване на 60 години от членството на Република България в ЮНЕСКО; 

4.6. Оценка от ЮНЕСКО, която подновява Споразумението между Правителството на Р. България и ЮНЕСКО на Регионалния Център – от 21 
октомври 2016 г.; 

* Всички дейности в работния план за 2016 г. на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство под 

егидата на ЮНЕСКО са посветени на честванията на 60 години от членството на Република България в ЮНЕСКО. 

 
 
 




