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РЕЗЮМЕ

През изминалата 2016 година Регионалният център 
за опазване на нематериалното културно наследство в 
Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО (РЦ) продължи 
да инициира дейности, които създават условия за включва-
нето на държавите от Югоизточна Европа в стратегическото 
реализиране на целите на Конвенция 2003 и за засилването 
на регионалното сътрудничество. Както всяка година, фор-
мирането и изпълнението на годишния работен план на РЦ 
се базира на постигане водещата цел, а именно: да спомага 
и подкрепя държавите и отговорните институции за успеш-
ното прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на 
нематериалното културно наследство на национално ниво. 
При планирането на дейностите за 2016 г. РЦ постави ак-
цент в програмата си върху прилагането на стратегията на 
ЮНЕСКО за повишаване на капацитетите за опазване на жи-
вото наследство на национално ниво. След изпращане на 
покана от страна на РЦ пет държави заявиха желание да бъ-
дат домакини на обучителни семинари - това бяха Румъния, 
Хърватия, Сърбия, Черна гора и Албания (Дейност 1.1 – 
1.5). Обучителните семинари се организират в партньорство 
с отговорните институции в страните-членки и в тясна ко-
муникация с ЮНЕСКО. В началото на годината бе проведен 
семинар „Прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване 
на нематериално културно наследство на национално ниво“ 
в Скопие (Бивша Югославска Република Македония), кой-
то бе планиран за 2015 година. През юни 2016 година успеш-
но беше проведен и първият от серията семинари, плани-
рани в годишната програма на РЦ. Той се състоя в Букурещ 
(Румъния) в партньорство с румънското министерство на 
културата (Дейност 1.1). През месец септември 2016 г. Загреб 
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(Хърватия) стана домакин на панелна дискусия и семинар 
на национално ниво на тема „Прилагане на Конвенцията на 
ЮНЕСКО от 2003 година за опазване на нематериалното кул-
турно наследство“ (Дейност 1.4). 

През март 2017 г. предстои провеждането на семинар на 
тема „Изготвяне на номинации“ в град Подгорица (Черна 
гора) (Дейност 1.5). Поради ведомствени причини, Албания, 
отложи за 2017 г. организирането на втори етап от обучител-
ните семинари за изграждане на капацитет (Дейност 1.3). 
По подобни, вътрешно-институционални причини, бе взето 
решение организирането на обучителен семинар в Сърбия 
през 2016 година, да бъде препотвърдено за 2017 година 
(Дейност 1.2.). 

Проявеният интерес от страна на държавите-членки стра-
ните–членки за реализирането на обучителни семинари 
отразява осъзнатата необходимост от повишаване на капа-
цитета на национално ниво в областта на нематериалното 
културно наследство, както и нарасналото доверие към въз-
можностите, които РЦ може да предложи на своите членове. 
Осъществяването на тези дейности насърчава сътрудничест-
во между РЦ и институциите, които отговарят за прилага-
нето на Конвенцията от 2003 г. на национално ниво, с което 
превръща Центъра в стратегически партньор на ЮНЕСКО 
при прилагането на глобалната стратегия за повишаване на 
капацитет в областта на НКН. 

В рамките на стратегическата цел за Повишаване на капа-
цитета на страните от региона на Югоизточна Европа за опаз-
ване на нематериалното културно наследство и за прилага-
нето на Конвенцията от 2003 г. бяха организирани още два 
международни семинара. Кръглата маса  „Между видимо-
то и невидимото: Нематериалното културно наследство 
и музеи“ (Дейност 1.7) се проведе в началото на декември. 
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В събитието участваха експерти от България, Словения, 
Хърватия, Румъния и Грузия, в дискусиите се откроиха ос-
новни проблеми пред музеите при опазването и осигурява-
нето на видимостта на НКН, както и редица добри практики 
от региона. В края на годината се реализира и инициатива-
та Пътуващ университетски семинар „Обмен на знания 
за нематериалното културно наследство на Югоизточна 
Европа“ в гр. Одрин (Турция) и гр. Ниш (Сърбия) (Дейност 
1.6). Срещата, разговорите, представянето на научни до-
клади и провеждането на дискусии по въпроси, свързани с 
материалното и нематериалното културно наследство на 
Югоизточна Европа, бяха определени като прекрасна въз-
можност за комуникация между участниците, а също така и 
като пример за осъществяването на културен диалог и сбли-
жаване между народите.

Основната стратегическа цел на РЦ, свързана със създа-
ването на партньорства и активна комуникация с държави-
те от ЮИЕ, беше запазена и тази година. От своето създава-
не до момента, Регионалният Център ежегодно подкрепя 
годишната среща на мрежата от експерти по немате-
риално културно наследство в Югоизточна Европа като 
темата през 2016 г. беше „Нематериално културно наслед-
ство и световно наследство: взаимодействие и координа-
ция между конвенциите на ЮНЕСКО от 2003 г. и от 1972 г.“. 
РЦ  се включи активно в организацията й в партньорство с 
Регионалното Бивша Югославска Републикао за наука и кул-
тура в Европа, Хърватската Национална комисия за ЮНЕСКО и 
Министерство на културата на Република Хърватия (Дейност 
2.1). Представители на РЦ взеха активно участие в Четвърта 
годишна среща на центровете от категория 2 за нематери-
ално културно наследство (Дейност 2.3), единадесетата се-
сия на Междуправителствения комитет към Конвенцията 
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за опазване на нематериалното културно наследство на 
човечеството (Дейност  2.4) и Първата среща за опазване 
на нематериалното културно наследство на експерти от 
Китай и от страните от Централна и Югоизточна Европа в 
Краков, Полша (Дейност 4.3). Като част от инициативите за 
уплътняване на експертната мрежа в региона, РЦ подкрепи 
реализирането на Международната научна конференция 
„110 години Национален етнографски музей – минало, на-
стояще, перспективи”, която се проведе на 25 и 26 октомври 
2016 г. в София, България (Дейност 2.2) и събра на едно мяс-
то етнографи от цялата страна и представители на етнограф-
ските музеи в Загреб (Хърватия) и Белград (Сърбия), Музей 
на Македония в Скопие (Македония) и Музей на селянина в 
Букурещ (Румъния), които споделиха своите постижения в 
опазването на културното наследство. През 2016 г. Центърът 
подкрепи и участва в организирането на 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“, която се състоя в София, България (Дейност 2.5) и 
даде възможност на представители от различни институции 
(министерства, национални комисии, неправителствени ор-
ганизации и др.) да споделят опит и добри практики за опаз-
ване и популяризиране на НКН и насърчаването на сътруд-
ничеството между различните заинтересовани институции, 
които са отговорни за развитие на политиките в областта на 
НКН.  Регионалният Център спомогна и организирането на 
експертна среща в Никозия (Кипър), която беше подкрепена 
от РЦ в рамките на събитията, отбелязващи 70-годишнината 
от създаването на ЮНЕСКО. 

Друга основна цел за постигането на мисията на Центъра 
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е популяризиране на нематериалното културно наследство 
на Югоизточна Европа. В рамките на тази цел РЦ подкрепи 
дейности, целящи насърчаване на видимостта на наслед-
ството като организирането на Международен детски ве-
ликденски фестивал в Босилеград (Сърбия) (Дейност 
3.2), Международния фолклорен фестивал във Велико 
Търново (България) (Дейност 3.3). През 2016 г. излезе от 
печат и Юбилейно издание, свързано с прилагането на 
Конвенцията за опазване на нематериалното културно 
наследство (2003 г.). През 2017 г. предстои и изработването 
на документални филми за елементите на нематериално-
то културно наследство в страни от Югоизточна Европа 
(Дейност 3.1). 

Изминалата 2016 г. беше изключително важна за РЦ, тъй 
като стартира процесът на оценка на дейността на РЦ 
от външен оценител, която следва да оцени приноса на РЦ 
за постигането на стратегическите цели на ЮНЕСКО и да 
послужи за база за подновяване на Споразумението между 
Република България и ЮНЕСКО. Секретариатът на РЦ актив-
но съдейства за подготовка на необходимата документация 
и организиране на посещението на оценителя в България, и 
комуникацията му със заинтересованите страни. РЦ ще из-
ползва направените препоръки в доклада за прецизиране на 
своята стратегия и за оптимизиране на дейността си. 

За първи път РЦ подготви и подаде проектно предложе-
ние за финансиране от европейската програма „Творческа 
Европа“. Грантът по тази програма е четири годишен и пре-
доставя възможност на спечелилите организации да уплът-
нят мрежите си и да повишат капацитета на членуващите 
организации.
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ИЗВОДИ 

Реализираните дейности през 2016 г. доведоха до следни-
те по-важни изводи:

• Регионалният Център продължава да играе важна 
роля при подкрепянето на дейности в областта на немате-
риалното културно наследство. С активното организиране и 
провеждане на семинари за изграждане на капацитет  в стра-
ните-членки от мрежата на Центъра, през тази година се из-
гради завършен модел на организиране и провеждане на обу-
чителни семинари с фасилитатори от мрежата на ЮНЕСКО. 

• В резултат на прецизното годишно планиране на бю-
джета, Центърът съумя да осъществи значителен брой семи-
нари и да направи заявка за стабилен партньор на ЮНЕСКО в 
прилагането на неговите стратегии за опазването на немате-
риалното културно наследство.

• Поради организационни проблеми не бяха осъществе-
ни три от планираните семинари в програмата за 2016 г., което 
следва да се подобри в следващите години чрез по-активна ко-
муникация и съдействие от страна на РЦ към партньорите му. 

• Регионалният център продължава да подобрява про-
цесите на планиране, управление и осъществяване на дей-
ностите, което е видимо от минимизирането на дейности, 
които не са включени в годишния план. 

• Може да се отбележи, че все още страните–членки не 
участват достатъчно активно в реализирането на дейностите 
на Регионалния център. Част от причините за това са разми-
навания при планирането на годишната програма на Центъра 
с програмите на отговорните институции в страните-членки. 
Регионалният център има намерение да оптимизира това 
като въведе нов по-дългосрочен подход на планиране.
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ПРЕПОРЪКИ 

• Центърът ще вземе предвид препоръките, които ще 
получи с доклада от Оценката на ЮНЕСКО за своята дейност 
през изминалите шест години. Оценката се извършва от вън-
шен оценител, посочен от ЮНЕСКО и цели да анализира досе-
гашната и да подобри бъдещата дейност на Центъра.

• При организиране на обучителни семинари за пови-
шаване на капацитет следва РЦ да продължи да разчита на 
активното партниране със страните, да се постигне прием-
ственост по отношение на системата от семинари във всяка 
отделна страна и да се оптимизира организацията.

• За ефективното реализиране на обучителните семина-
ри препоръките са да се разнообрази аудиторията, да се на-
сърчи участието на повече млади хора, както и на  носители 
и практикуващи НКН. 

• Очертана бе необходимостта от събирането и пред-
ставянето на локални добри практики за опазване на НКН, 
които да бъдат използвани като примери при провеждането 
на обучителни семинари. Също така акцент бе поставен от 
фасилитаторите върху практическата демонстрация на еле-
мент на НКН в рамките на обучението като средство за ефек-
тивно усвояване на представените знания и умения. 

• Регионалният център следва да подобри комуникаци-
ята със страните-членки и заинтересованите лица като на-
сърчи обмена на информация в областта на нематериално-
то културно наследство. В тази връзка Центърът планира в 
следващите години да създаде и разработи платформа в об-
ластта на НКН, която да постигне посочените цели.



Приложения



ЦЕЛ 3: 

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО 
НАСЛЕДСТВО НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

ЦЕЛ 2: 

СЪЗДАВАНЕ НА МРЕЖИ И НАСЪРЧАВАНЕ НА 
СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА НЕМАТЕРИАЛНОТО 

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

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



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
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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

Дейност (2015):
Семинар „Прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване 
на нематериално културно наследство на национално ниво“,
Скопие, Бивша Югославска Република Македония

Място: Скопие (Бивша 
Югославска Република 
Македония)

Дата: 11-15.04.2016 г.

Тема: “Прилагане на 
Конвенцията на ЮНЕСКО за 
опазване на нематериално 
културно наследство на на-
ционално ниво”

Партньори: Министерство 
на културата на Бивша 
Югославска Република 
Македония, Международния 
съвет за народна музика

Изразходван бюджет:  
11348 лв.

Постигнати 
резултати: 

• Повишен капацитет на 
22 експерти (12 жени/10 
мъже), изследователи и 
представители на общ-
ности и НПО от Бивша 
Югославска Република 
Македония относно по-
знаването и разбирането 
на Конвенцията от 2003г.;

• Насърчено сътрудничес-
тво между експертите на 
национално ниво;

• Привлечени нови парт-
ньори от региона на ЮИЕ;

Семинарът „Прилагане на 
Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване 
на нематериално културно наследство 
на национално ниво“ в Скопие беше 
планиран за 2015 г., но поради финан-
сови причини беше отложен за 2016 
г. За лектори на обучението са пока-
нени г-н Николай Вуков и г-н Саша 
Сречкович по желание на домакините.
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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2016 – Регионален Център за опазване 
на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа 
под егидата на ЮНЕСкО

Организиран като част от глобалната програма на ЮНЕСКО 
за изграждане на капацитет за опазване на нематериалното 
културно наследство, семинарът се организира от Регионалния 
център за опазване на нематериалното културно наследство 
в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, Министерство 
на културата на Бивша Югославска 
Република Македония и Международен 
съвет за традиционна музика.

Представяйки основните концепции 
и механизми на Конвенцията, семинарът 
предостави възможността да се разгледа 
създаването на регистри на нематериал-
ното културно наследство с участието на 
местните общности, взаимодействието 
с другите ЮНЕСКО конвенции, включи-
телно и работа на терен. Това позволи на 
участниците да намерят връзки между 
концептуалното и практическото при-
ложение за опазването на нематериал-
ното културно наследство.
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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

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

В изпълнение на работния план за 
2016г., Регионалният Център заедно с 
Министерство на културата на Румъния 
организира между 13-17 юни в Букурещ 
провеждането на семинар на тема 
„Прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО 
от 2003 г. за опазване на нематериално 
културно наследство”.

Семинарът се проведе в рамките на 5 
дни в конферентна зала на Националния 

Място: 

Букурещ (Румъния)

Дата: 13-17.06.2016 г.

Тема: „Прилагане на 
Конвенцията на ЮНЕСКО за 
опазване на нематериално 
културно наследство“

Партньори: Министерство 
на културата на Румъния

Изразходван бюджет: 
14526 лв.

Постигнати 
резултати: 

• Повишен капацитет на 
34 експерти (22 жени/12 
мъже), изследователи 
и представители на 
общности и НПО от 
Румъния относно 
познаването и 
разбирането на 
Конвенцията от 2003 г.;

• Насърчено сътрудниче-
ство между експертите 
на национално ниво;

• Привлечени нови 
партньори от региона 
на ЮИЕ;
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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2016 – Регионален Център за опазване 
на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа 
под егидата на ЮНЕСкО

музей “Dimitrie Gusti”. Презентациите засегнаха основни аспе-
кти при прилагането на Конвенцията от 2003 г. на национал-
но ниво, а в дискусиите бяха разгледани подробно други кон-
венции на ЮНЕСКО (от 1972 г. и 2005 г.), а като примери бяха 
посочени отделни казуси, изведени според румънския опит.

Участниците имаха възможност да се запознаят подробно 
със същността на Конвенция 2003 и нейното прилагане в све-
товен мащаб, както и прилагането й конкретно на територия-
та на Румъния. В следващите дни бяха проведени лекции вър-
ху теми като идентификация на елементи и изграждане на на-
ционални регистри, като бяха посочени съответните примери. 

Беше обърнато внимание на включването на местните 
общности в опазването на нематериалното културно на-
следство и на връзката между другите културни конвен-
ции. Фасилитатори на семинара бяха Наила Черибашич и 
Панайота Адрианополу.
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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

Дейност 1.4: 
Панелна дискусия и семинар на национално ниво на тема 
„Прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 г за опазване 
на нематериалното културно наследство
20-24 септември 2016 г. в Загреб, Хърватия

В изпълнение на работния план за 2016 г, Регионален 
Център София заедно с Министерство на културата на 
Хърватия организира провеждането на панелна дискусия и 
семинар на тема „Прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО за 
опазване на нематериално културно наследство 2003 г.”.

Панелната дискусия бе проведена паралелно със семинара 
за прилагане на Конвенцията за опазване на нематериалното 

Място:  
Загреб (Хърватия)

Дата:  
20-24.09.2016 г.

Тема:  
„Прилагане на Конвенцията 
на ЮНЕСКО за опазване на 
нематериално културно 
наследство“

Партньори:  
Министерство на културата 
на Хърватия

Изразходван бюджет:  
9552 лв.

Постигнати 
резултати: 

• Повишен капацитет на 
41 експерти (27 жени/14 
мъже), изследователи 
и представители на 
общности и НПО от 
Хърватия относно 
познаването и 
разбирането на 
Конвенцията от 2003 г.;

• Насърчено 
сътрудничество 
между експертите на 
национално ниво;

• Привлечени нови 
партньори от региона 
на ЮИЕ;
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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2016 – Регионален Център за опазване 
на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа 
под егидата на ЮНЕСкО

културно наследство от 2003 г. Събитието бе с продължител-
ност 5 дни и се проведе в конферентна зала на Националния 
музей “Mimara museum”. Засегнаха се основни аспекти при 
прилагането на Конвенцията от 2003 г. на национално ниво, 
както отделни казуси, изведени според хърватския опит.

Участниците имаха възможност да се запознаят подробно 
със същността на Конвенция 2003 и нейното прилагане в гло-
бален аспект,  както и прилагането й конкретно в Хърватия. 
Следващите дни лекциите се фокусираха върху темите за иден-
тификация и изграждане на регистри със съответните приме-
ри. Беше обърнато внимание на включването на ангажираните 
общности в опазване на нематериалното културно наследство. 

В панелната дискусия участваха етнолози, представители 
на НПО и студенти. Всички те изнесоха презентации, свърза-
ни с местните носители на нематериално културно наслед-
ство. Семинарът се води от г-жа Панайота Адрианополу.
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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

Дейност 1.6: 
Пътуващ университетски семинар „Обмен на знания за нема-
териалното културно наследство на Югоизточна Европа“ 

В периода октомври–ноември 2016 г. се проведоха два 
етапа от Пътуващия университетски семинар, озаглавен 
„Обмен на знания за нематериалното културно наследство 
на Югоизточна Европа“. Целта на семинарите беше да бъде 
създадена благоприятна научна и културна среда за обмен 
на знания и опит в областта на културно-историческото на-
следство. Срещата, разговорите, представянето на научни 
доклади и провеждането на дискусии по въпроси, свързани 

Място: Одрин (Турция) /  
Ниш (Сърбия)

Дата: 26 - 28.10.2016 г. /  
 23-25.11.2016 г. 

Тема: „Обмен на знания за 
нематериалното културно 
наследство на Югоизточна 
Европа“

Партньори: Сдружение 
„Асоциация на универ-
ситетските библиотеки“ 
УниБИТ, Университет в Ниш 
(Философски факултет), 
Тракийския университет в 
Одрин

Изразходван бюджет:  
25 000 лв.

Постигнати 
резултати: 

• Повишаване на капаци-
тета на млади специали-
сти (16 жени/17 мъже) в 
областта на  опазването 
на нематериалното кул-
турно наследство;

• Обмен на добри практи-
ки в областта на НКН;

• Насърчено сътрудни-
чество между изследо-
вателски институции в 
област та на НКН;

• Осъществени нови 
партньорства;

• Отпечатване на 3 сбор-
ника на английски език с 
доклади от семинарите.



19

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2016 – Регионален Център за опазване 
на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа 
под егидата на ЮНЕСкО

с материалното и нематериалното културно наследство на 
Югоизточна Европа, бяха определени като прекрасна въз-
можност за комуникация между участниците, а също така и 
като пример за осъществяването на културен диалог и сбли-
жаване между народите.

Семинарите се проведоха в град Одрин, Турция и гр. Ниш, 
Сърбия. Регионалният Център пое разходите за транспорт, нас-
таняване, симултанен превод, подготовка и разпечатване на ре-
кламни материали, професионален превод на английски език, 
дизайн, оформление, предпечат и печат на трите сборника.
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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

Дейност 1.7: 
Кръгла маса  „Между видимото и невидимото: 
Нематериалното културно наследство и музеи“

На 3 декември в Института 
за етнология и фолклористика с 
Етнографски музей при Българската 
академия на науките се проведе 
Кръгла маса на тема „Между видимо-
то и невидимото: Нематериалното 
културно наследство и музеи“. 
Събитието бе организирано от 
Регионалния център за опазване на 
нематериалното културно наслед-
ство в Югоизточна Европа под еги-
дата на ЮНЕСКО и ИЕФЕМ-БАН в 

Място: София (България)

Дата: 03.12.2016 г. 

Тема: „Между види-
мото и невидимото: 
Нематериалното културно 
наследство и музеи“

Партньори: ИЕФЕМ-БАН, 
Словенски етнографски 
музей

Изразходван бюджет:  
9115 лв.

Постигнати 
резултати: 

• Развити аспекти на те-
оретичната платформа 
за опазване на нема-
териалното културно 
наследство и неговата 
видимост;

• Изяснен методологиче-
ски апарат, чрез който му-
зеите в региона на ЮИЕ 
участват в опазването и 
видимостта на НКН;

• Представена малка из-
ложба в областта на НКН.
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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2016 – Регионален Център за опазване 
на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа 
под егидата на ЮНЕСкО

сътрудничество със Словенския етнографски музей. Участие 
взеха специалисти от различни институции в България, 
Словения, Хърватия, Румъния и Грузия. Фокус на изнесените 
доклади и дискусиите бяха възможностите на Музея да екс-
понира нематериалното културно наследство, като особено 
внимание бе обърнато на ролята на „музеите на открито“ за не-
говото опазване. Участниците очертаха редица проблеми, кои-
то стоят пред музеите, като ревитализацията, стремежът към 
атрактивност за привличане на нови публики, създаването на 
нови традиции. Бяха споделени и множество добри практики в 
областта на популяризирането на НКН в региона.

Провеждането на кръглата маса бе съпътствано от изложба, 
показваща резултати от работата в областта на опазване на не-
материалното културно наследство от два проекта, изпълнява-
ни от неправителствени организации с помощта на добровол-
ци и подкрепени от Национален фонд „Култура“ в България.



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 

Принос за постигане на 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; 

• 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;



ЦЕЛ 2: 
СЪЗДАВАНЕ НА МРЕЖИ 

И НАСЪРЧАВАНЕ НА 
СЪТРУДНИЧЕСТВОТО 

В ОБЛАСТТА НА 
НЕМАТЕРИАЛНОТО 

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО



ЦЕЛ 2: Създаване на мрежи и насърчаване на сътрудничеството  
в областта на нематериалното културно наследство

24

Дейност 5.6 от плана за дейност 2015: 
Подкрепа на експертна среща в Никозия, Кипър –  
23-24 януари 2016 г.

Домакин на срещата беше Министерство на образованието 
и науката на Кипър и Националната комисия за ЮНЕСКО на 
Кипър, като Регионалният център за опазване на нематериал-
ното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата 
на ЮНЕСКО подкрепи организацията, като част от поредицата 
планирани инициативи по случай 70-годишнината от създава-
нето на ЮНЕСКО.

Експерти от шест държави – България, Гърция, Кипър, 
Испания и Швейцария представиха техниката за обработка 
на камъни – the technique of dry stone и характерните й особе-
ности на национално ниво. В хода на презентирането на тази 

Място: Никозия (Кипър)

Дата: 22-23.01.2016 г. 

Тема: „Техника за обработка 
на камъни и характерните 
ѝ особености на национал-
но ниво“

Партньори: Министерство 
на образованието и науката 
на Кипър и Националната 
комисия за ЮНЕСКО на 
Кипър

Изразходван бюджет:  
6063 лв.

Постигнати 
резултати: 

• Повишени познания и 
споделени добри прак-
тики за елементи на 
НКН;

• Създадени нови парт-
ньорства в специфична 
област на НКН;

• Насърчено сътрудни-
чество между предста-
вители на различни 
институции;

• 13 участници  
(7 жени/6 мъже)
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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2016 – Регионален Център за опазване на нематериалното 
културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСкО

техника се откриха многобройни сходства и прилики в раз-
личните държави, като на финала експертите се обединиха 
около идеята за възможното създаване на една обща мулти-
национална кандидатура за Представителната листа на не-
материалното културно наследство на човечеството.



ЦЕЛ 2: Създаване на мрежи и насърчаване на сътрудничеството  
в областта на нематериалното културно наследство

26

Дейност 2.1: 
Десета годишна среща на мрежата от експерти по немате-
риално културно наследство в Югоизточна Европа на тема 
„Нематериално културно наследство и световно наслед-
ство: взаимодействие и координация между конвенциите на 
ЮНЕСКО от 2003 г. и от 1972 г.”

На 14-15 юни 2016 г. в град Брач, Хърватия, се проведе де-
сетата годишна среща на мрежата от експерти по нематери-
ално културно наследство в Югоизточна Европа. 

Традиционно дискусиите бяха обобщени в две направления:
• „Прилагане на Конвенцията за опазване на нематериално 
културно наследство: напредък, опит и предизвикателства“ 
• „Конвенции 1972 и 2003: допирни точки и координация.“
Участниците бяха експерти от министерство на културата 

Място: Брач (Хърватия)
Дата: 14-15.06.2016 г. 

Тема: „Нематериално 
културно наследство и 
световно наследство: взаи-
модействие и координация 
между конвенциите на 
ЮНЕСКО от 2003 и от 1972“

Партньори: Регионалното 
Бивша Югославска 
Републикао за наука и кул-
тура в Европа, Хърватската 
Национална комисия за 
ЮНЕСКО, Министерство 
на културата на Република 
Хърватия

Изразходван бюджет:  
13 145 лв.

Постигнати 
резултати: 

• Насърчено сътрудни-
чеството в региона на 
ЮИЕ за опазване на 
НКН;

• Уплътнена и активна 
мрежа в сферата на НКН;

• Засилен обмен на до-
бри практики и опит 
в опазването на НКН в 
региона.

• 32 участници  
(24 жени/8 мъже)
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и представители на други отговорни институции от след-
ните държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, 
Хърватия, Кипър, Италия, Гърция, Черна гора, Молдова, 
Румъния, Сърбия, Словения, Бивша Югославска Република 
Македония, Турция и наблюдатели от Австрия, Унгария, 
Италия и Обединени Арабски Емирстава. 

По време на първата сесия част от участниците имаха въз-
можност да направят презентации по основни теми, пости-
жения и предизвикателства при прилагането на Конвенция 
2003 в техните страни: по- конкретно за периода 2015-2016 г.

През втората сесия беше предвидено време да се разгледат 
по-подробно приликите и разликите между двете конвенции, 
както и опитът на страните при координацията и прилагане-
то им на местно ниво. И през тази сесия на участниците беше 
предоставена възможност да изнесат презентации, свързани 
с основните политики, механизми на сътрудничество и отго-
ворни институции при прилагането на конвенциите.
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Дейност 2.3: 
Четвърта годишна среща на центровете от категория 2 за не-
материално културно наследство

На 3 юни 2016 година в Централата на ЮНЕСКО в Париж 
се състоя четвъртата годишна среща на центровете кате-
гория 2. На нея участваха представители от Регионален 
Център за опазване на нематериалното културно наслед-
ство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО в София 
и представители на центровете от мрежата категория 2, си-
туирани в Алжир, Китай, Иран, Япония, Перу и Република 
Корея. В събитието участие взеха и представители от отдела 
на ЮНЕСКО за нематериалното културно наследство, както и 
експерти от регионалните Бивша Югославска Републикаа на 
организацията. 

Приветствени думи произнесе г-н Тим Къртис, секретар на 
секцията за опазване на нематериалното културно наслед-
ство на ЮНЕСКО.

Място:  
Париж (Франция)

Дата:  
03.06.2016 г.

Тема:  
Четвърта годишна среща на 
центровете от категория 2 
за нематериално културно 
наследство

Изразходван бюджет:  
2 918,34 лв.

Постигнати 
резултати: 

• засилено сътрудничест-
во и подобрена комуни-
кация между ЮНЕСКО и 
центровете категория 2 
в областта на НКН;

• насърчен обмен на до-
бри практики и опит в 
дейността на К2Ц.

• 13 участници  
(7 жени/6 мъже)
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Основните дискусии бяха свързани с перспективите 
на  Конвенцията от 2003 г. Беше подчертана важността на 
сътрудничеството между Центровете и Секретариата на 
Конвенцията, както и потенциалното партньорство между 
самите Центрове. 

Участниците посочиха специфичните трудности, с които 
съответния център се среща подпомагайки прилагането на 
Конвенцията от 2003 г. на местно и международно ниво.
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Дейност 2.4: 
Участие в единадесетата сесия на Междуправителствения 
комитет към Конвенцията за опазване на нематериалното 
културно наследство на човечеството 

През периода 27 ноември - 2 декември 2016 г. в Адис Абеба 
се проведе 11-та сесия на Междуправителствения комитет 
към Конвенцията за опазване на нематериалното културно 
наследство на човечеството. Част от заседанията бяха посве-
тени на неправителствени организации и регионални цен-
трове от Категория 2, работещи в областта на нематериал-
ното културно наследство. Освен официалните заседания 
се проведоха и разговори за проблемите в сътрудничество-
то между неправителствените организации и регионални-
те центрове от Категория 2. Като добър пример бе посочен 
Регионалният Център в София като център с конкретно реги-
онално членство, което дори и да се разшири към други дър-
жави няма да попречи на добрата координация. 

Място:  
Адис Абеба (Етиопия)

Дата: 27.11 – 02.12.2016 г.

Тема: 
Междуправителствения 
комитет към Конвенцията 
за опазване на нематериал-
ното културно наследство 
на човечеството

Изразходван бюджет:  
2181 лв.

Постигнати 
резултати: 

• засилено сътрудничест-
во и подобрена комуни-
кация с ЮНЕСКО и пред-
ставители на различни 
институции и държави в 
световен мащаби;

• насърчен обмен на до-
бри практики и опит в 
дейността на К2Ц.
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Процесът на оценяване на центровете също присъстваше 
в дискусиите, както и процедурата за набиране на оценител 
на съответния център. 

На тази сесия, в листите на ЮНЕСКО,  свои елементи вписа-
ха България, Хърватска, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, 
Словения, Турция.
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Дейност 2.2: 
Международна научна конференция „110 години Национален 
етнографски музей – минало, настояще, перспективи”

На 25 и 26 октомври се проведе международната научна 
конференция „110 години Национален етнографски музей 
– минало, настояще, перспективи”. Форумът се организира с 
подкрепата на Регионалния център за опазване на нематери-
алното културно наследство в Югоизточна Европа под егида-
та на ЮНЕСКО в София. Международната конференция събра 
на едно място етнографи от цялата страна и представители на 

Място: София (България)

Дата: 25 – 26.10.2016 г.

Тема: „110 години 
Национален етнографски 
музей – минало, настояще, 
перспективи”

Партньори: ИЕФЕМ - БАН

Изразходван бюджет:  
6400 лв.

Постигнати 
резултати: 

• Насърчено сътрудни-
чество на представите-
ли от различни нацио-
нални и институционал-
ни контексти;

• Засилен интерес към 
НКН чрез инициативи за 
популяризиране на не-
говото значение;

• Създадени нови парт-
ньорства в различни 
сфери от региона;

• Популяризирани добри 
практики за опазване на 
НКН в региона.

• 28 участници  
(20 жени/8 мъже)
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етнографските музеи в Загреб (Хърватска) и Белград (Сърбия), 
Музей на Македония в Скопие (Македония) и Музей на селяни-
на в Букурещ (Румъния), които споделиха своите постижения 
в опазването на културното наследство. На нея бяха предста-
вени и обсъдени идеите за постоянната етнографска експо-
зиция в НЕМ. Така се поставиха основни акценти за увелича-
ване на интереса към нематериалното културно наследство 
чрез инициативи за популяризиране на неговото значение. 
Регионалният център обезпечи разходите за организация на 
конференцията и за издаване на сборник с материали след 
приключване на събитието.
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Дейност 2.5: 
Международна конференция на Балканските клубове и орга-
низации ЮНЕСКО „Нематериалното културно наследство на 
Балканите – правителственият и неправителственият сек-
тор, 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 съз-
даващата се в момента Българска федерация на клубовете, 
асоциациите и центровете на ЮНЕСКО. Партньори на проекта 

Място: София (България)

Дата: 24 – 25.11.2016 г.

Тема: „Нематериалното 
културно наследство на 
Балканите – правителстве-
ният и неправителственият 
сектор, обединени в опазва-
нето на „живите корени“ на 
Европа“

Партньори: Клуб ЮНЕСКО 
Леонардо Да Винчи София, 
Дипломатическия институт 
към МВнР, Националната 
комисия на Република 
България за ЮНЕСКО

Изразходван бюджет:  
11 735 лв.

Постигнати 
резултати: 

• Насърчено сътрудни-
чество на представители 
от правителствения и не-
правителствения сектор;

• Засилен интерес към 
НКН чрез инициативи за 
популяризиране на не-
говото значение;

• Създадени нови 
партньорства;

• Популяризирани добри 
практики за опазване на 
НКН в региона;

• Популяризиране на клу-
бовете ЮНЕСКО като 
участници в опазването 
на НКН.

• 35 участници  
(24 жени/11 мъже)
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бяха Дипломатическия институт към МВнР, Националната 
комисия на Република България за ЮНЕСКО. Регионалният 
център подкрепи финансово събитието, а експерт от Центъра 
участва като лектор и модератор в конференцията. 

Основните цели на международната конференция бяха: 
• осигуряването на възможност да се представят различ-

ните гледни точки на ангажираните с този проблем ор-
гани, институции и неправителствени организации в 
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;

Участниците бяха представители на различни организации, 
приели за своя мисия опазването на културното наследство 
като Министерство на културата на България, БАН, ИЕФЕМ 
към БАН, УниБИТ, Нов български университет, неправи-
телствени организации в областта на културното наслед-
ство, представителите на клубове ЮНЕСКО от страната и 
региона, както и експерти от четири страни-членки  на 
Центъра (Македония, Хърватска, Словения и Грузия).
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Дейност 4.3: 
Участие в Първа среща за опазване на нематериалното кул-
турно наследство на експерти от Китай и от страните от 
Централна и Югоизточна Европа

От 11 до 14 октомври 2016 г. в Краков, Полша, се състоя 
„Първа среща за опазване на нематериалното културно на-
следство на експерти от Китай и от страните в Централна и 
Югоизточна Европа“. Регионалният център беше предста-
вляван от проф. Албена Георгиева от ИЕФЕМ-БАН. В своята 
същност този форум е първият с такъв обхват. Той обединява 
експерти от Азия и Европа в стремежа им да обменят идеи и 
опит да установят трайно и ползотворно сътрудничество при 
опазването на НКН. В него се включиха представители на 17 
страни: Албания, Босна и Херцеговина, България, Естония, 
Италия, Китай, Латвия, Литва, Македония, Полша, Румъния, 
Словакия, Словения, Сърбия, Унгария, Хърватия, Чехия. Бяха 
направени презентации за постигнатото в отделните страни 

Място: Краков (Полша)

Дата: 11 – 14.10.2016 г.

Тема: „Първа среща за 
опазване на нематериал-
ното културно наследство 
на експерти от Китай и от 
страните от Централна и 
Югоизточна Европа“

Изразходван бюджет:  
762 лв.

Постигнати 
резултати: 

• Насърчено сътрудни-
чество и партньорство 
в областта на немате-
риалното културно на-
следство в региона;

• Популяризиране на 
Регионалния център.

• 47 участници  
(38 жени/9 мъже)
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по програмите на ЮНЕСКО и дискусии на тема „Нематериално 
културно наследство и устойчиво развитие“. Форумът преми-
на при отлична организация и творческа атмосфера и участни-
ците приеха предложението следващата подобна среща да се 
състои в Китай.
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Принос за постигане на програмните цели на 
ЮНЕСКО:

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

• Укрепване на неформалното споделяне и разпрос-
транение на интересни и иновативни примери за рабо-
та по Конвенцията (включително опазване, политики и 
законодателство, устойчиво развитие);

• Популяризиране на добри практики за опазване на 
нематериалното културно наследство;

• Укрепване на неформалното споделяне и разпрос-
транение на интересни и инова-тивни примери за рабо-
та по Конвенцията (включително опазване, политики и 
законодателство, устойчиво развитие);

• Увеличаване броя на заинтересовани лица, които 
участват в прилагането на Конвенция 2003 като допри-
насят с информация в образователната система;

• Брой подкрепени срещи на световната мрежа на 
центровете категория 2 за нематериално културно 
наследство;

• Подкрепени държави от Югоизточна Европа за 
разпространение на вписаните елементи в Листите на 
ЮНЕСКО за нематериално културно наследство;

• Млади хора, ангажирани с признаването и зачита-
нето на нематериалното културно наследство чрез спе-
цифични инициативи;



ЦЕЛ 3: 
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА 

НЕМАТЕРИАЛНОТО 
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА 

ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА



40

ЦЕЛ 3: Популяризиране на нематериалното културно наследство на 
Югоизточна Европа

Подготовка на Юбилейно издание, свързано с прилагането 
на Конвенцията за опазване на нематериалното културно на-
следство (2003 г.)

Първоначалната идея за юбилейното издание беше да 
публикува материали изпратени от държавите-членки на 
Регионалния център, свързани с прилагането на Конвенцията 
на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наслед-
ство от 2003 г. на национално ниво. Поради сходство в тема-
тиката, концепцията за изданието се допълни с включването 
и на докладите от проведения през декември 2015 г. в град 
София Международен форум на тема: „Приносът на държави-
те-членки на ЮНЕСКО от Югоизточна Европа за разпростра-
нение и прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на 
нематериалното културно наследство (2003 г.)”. Изданието е 
многоезично и включва статии на различни автори, публику-
вани на техния роден език и в превод на английски език.

Място: 

София (България)

Дата: 

2016 г.

Изразходван бюджет:  
14 422 лв.

Постигнати 
резултати: 

• Публикуване многое-
зично издание, с вклю-
чени  19 научни до-
клада, посветени на 
Конвенцията от 2003 г.

• Повишени знания и уме-
ния за разбиране и при-
лагане на Конвенцията 
от 2003 г.

• Увеличен обмен на добри 
практики за прилагане 
на Конвенцията от 2003г. 
на национално ниво.



41

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2016 – Регионален Център за опазване на нематериалното 
културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСкО

Regional Centre for the Safeguarding of 
Intangible Cultural Heritage in South-Eastern Europe 
under the auspices of UNESCO

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

The contribution of unesco Member states of south-eastern 
europe to the Implementation of the convention for the 

safeguarding of the Intangible cultural Heritage

A Jubilee edition Dedicated to the 70th Anniversary of unesco
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ЦЕЛ 3: Популяризиране на нематериалното културно наследство на 
Югоизточна Европа

Дейност 3.3: 
Международна научна конференция „Добри практики при 
популяризация на нематериалното културно наследство при 
провеждане на културни събития – фестивали, събори, кон-
ференции, семинари и други“

В периода 22 – 24 юли 2016 г. се проведе Международна на-
учна конференция на тема: „Добри практики при популяриза-
ция на Нематериалното културно наследство при провежда-
не на културни събития – фестивали, събори, конференции, 
семинари и др.“ под патронажа на Национална Комисия на 
Република България за ЮНЕСКО. Конференцията бе организи-
рана от Национална секция на CIOFF(r) България и Регионален 
център за опазване на нематериалното културно наследство в 
Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, София.

В първата част бяха представени научни доклади по след-
ните теми: „Нематериалното културно наследство в про-
грамите на събори, конкурси, фестивали“, „Българският 
фолклорен танц – традиция и отговорност“, „Фестивали за 

Място: Велико Търново 
(България)
Дата: 22-24.07.2016
Тема: „Добри практики при 
популяризация на немате-
риалното културно наслед-
ство при провеждане на 
културни събития – фести-
вали, събори, конференции, 
семинари и други“
Дата: Национална секция 
на CIOFF(r) България
Изразходван бюджет:  
9 782 лв.

Постигнати 
резултати: 

• Популяризиране на НКН 
чрез форуми и органи-
зиране на представител-
ни събития;

• Повишена видимост на 
НКН;

• Насърчено сътрудни-
чество с организации, 
които работят в облас-
тта на НКН.
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традиционни занаяти“.
Във втората част ръководителите на фолклорни групи от 

девет делегации, участващи на 19-ти Международен фолкло-
рен фестивал Велико Търново споделиха своите добри прак-
тики за представяне на нематериалното културно наслед-
ство на страните, от които произхождат – близки и далечни, 
както и проблемите, с които се сблъскват при представяне 
на своя бит и култура в международни форуми в различни 
формати като фестивали, конференции и др. Конференцията 
завърши с официална церемония по закриване на 19-ти 
Международен фолклорен фестивал Велико Търново, на коя-
то групи от Белгия, Бразилия, Китайско Тайпе, Колумбия, 
Мексико, САЩ, Чили и България представиха своите песни, 
танци и музика пред три хилядна публика.



44

ЦЕЛ 3: Популяризиране на нематериалното културно наследство на 
Югоизточна Европа

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ ВЕЛИКДЕНСКИ ФЕСТИВАЛ 
БОСИЛЕГРАД (СЪРБИЯ)

Тази година  фестивалът символично премина с акцент към 
идеята за опазване на традициите и обичаите от Босилеградско 
краище. Поради това той стартира с откриването на изложба 
„Традицията и нейното значение”, на която бяха представени 
стари предмети, съдове, пособия и уреди за бита, носии и др. 
На втория ден от фестивала беше открита изложба „Духът на 
букви и знаци“, която е резултат от провеждането на конкурс, 
обявен от Национален дарителски фонд „13 века България”. 
Картините са на ученици от Националната гимназия за при-
ложни изкуства „Тревненска школа”. В  творбите си участни-
ците са имали възможност да изразят своето виждане за 
Глаголицата и Кирилицата. На фестивала участваха над 700 
деца от Сърбия, България, Молдова, Македония и Гърция.

Извършени са разходи в размер на 3078 лв.

ПРАЗНИЧНИ КОНЦЕРТИ ПО СЛУЧАЙ 1 НОЕМВРИ – ДЕН НА 
НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

В събитието участие взеха представителни ансамбли – ла-
уреати на 4-я Национален преглед на фолклорните ансамбли 
от град София.

Извършени са разходи в размер на 976 лв. 

ПОДКРЕПА ЗА АКАДЕМИЧЕН ХОР „АНГЕЛ МАНОЛОВ“
Като част от дейностите на РЦ за популяризиране на 

дейността му, академичния хор „Ангел Манолов“ все участие 
в първия Международен хоров фестивал в Тбилиси, Грузия и в 
благотворителен концерт в гр. Ереван, Армения.

Извършени са разходи в размер на 11 150 лв.
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ИЗДАВАНЕ НА КНИГАТА ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА ЗА 
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРИЯ НА 
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Изданието предлага задълбочен преглед в хронологичен 
ред върху държавната политика на Република България, пред-
лагайки един по-широк поглед върху връзката между поли-
тика и култура, влиянието на процеса на глобализация върху 
традиционното геополитическо мислене, идеята за общо кул-
турно наследство базирано върху европейския цивилизацио-
нен модел и опазването на културното многообразие. Темите 
в книгата са разнообразни и подредени в хронологичен ред. 
Автори на книгата са проф. Ст. Денчев и проф. С. Василева.

Извършени са разходи в размер на 8480 лв.



ЦЕЛ 3: 

Популяризиране на нематериалното културно 
наследство на Югоизточна Европа 

Принос за постигане на програмните цели на 
ЮНЕСКО:

• Популяризиране на добри практики за опазване на 
нематериалното културно наследство;

• Укрепване на неформалното споделяне и разпрос-
транение на интересни и иновативни примери за рабо-
та по Конвенцията (включително опазване, политики и 
законодателство, устойчиво развитие);

• Увеличаване броя на държави-членки, подкрепени 
с техническа помощ, за да въведат или ревизират тех-
ните културни и други политики;

• Увеличаване броя на заинтересовани лица, които 
участват в прилагането на Конвенция 2003 като допри-
насят с информация в образователната система;

• Подкрепени държави от Югоизточна Европа за 
разпространение на вписаните елементи в Листите на 
ЮНЕСКО за нематериално културно наследство;

• Млади хора, ангажирани с признаването и зачита-
нето на нематериалното културно наследство чрез спе-
цифични инициативи;
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АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ НА ЦЕНТЪРА

Организиране и провеждане на Общото събрание на 
Регионалния център за опазване на нематериалното кул-
турно наследство в Югоизточна Европа под егидата на 
ЮНЕСКО, 19 април 2016 г., София, България (Дейност 4.1)

Петото заседание на Общото събрание на Регионалния 
център за опазване на нематериалното културно наследство 
в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО се проведе на 
19 април 2016 г. в Гранд Хотел София, град София (България). 

Г-жа Вероник Дож изказа най-добри пожелания към всич-
ки участници в Общото събрание от името на Генералния 
Директор на ЮНЕСКО – г-жа Ирина Бокова и благодари на до-
макините за добрата организация на това поредно заседание.

Участие взеха представители на общо 12 страни-членки на 
Центъра – Албания,  Босна и Херцеговина, България, Грузия, 
Гърция, Кипър, Молдова, Румъния, Словения, Сърбия, Турция, 
Хърватия, както и останалите редовни членове на Общото 
събрание.

Заседанието бе ръководено от г-жа Жулиета Харсани– 
председател на Общото Събрание и представител на Албания, 
като страна–членка на Регионален Център София. Съгласно 
предварително определения дневен ред на заседанието, про-
грамата на срещата, се проведе в три работни сесии и бе ус-
пешно изпълнена. 

По-важни резултати:
• Членовете на Общото събрание единодушно приеха и 

приветстваха с ентусиазъм новата страна-членка на 
Регионалния Център –Молдова. Общият брой на стра-
ните-членки се увеличи на 15 държави от региона.
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• Бяха обсъдени и приети основните документи на 
Центъра – предложения за промени в Устава, годишен 
отчет за извършените дейности през 2015 г., работен 
план за 2016 г. и финансови документи. 

• Беше преизбран Председателя на Общото събрание за 
още една година – г-жа Жулиета Харасани от Република 
Албания.

Извършени са разходи в размер на 28269 лв.
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Оценка на Регионалния център във връзка 
с подновяване на Споразумението между 

Република България и ЮНЕСКО

В началото на месец ноември 2016 г. стартира процесът 
по Оценката на Регионален център София, от външен оцени-
тел, която следва да оцени приноса на Регионалния Център 
за постигането на стратегическите цели на ЮНЕСКО и да 
послужи за база за подновяване на споразумението между 
Република България и ЮНЕСКО. Секретариатът на РЦ актив-
но съдейства за подготовка на необходимата документация и 
организиране на посещението на оценителя в България и ко-
муникацията му със заинтересованите страни. РЦ ще използ-
ва направените препоръки в доклада за да прецизира своята 
стратегия и за да оптимизира бъдещата си дейност. 

Извършени са разходи в размер на 73576 лв.
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Кандидатстване  с проект пред програма 
„Творческа Европа“

В края на годината Регионалният Център подготви про-
ектно предложение, с което кандидатства по обявения кол 
за подкрепа на европейски мрежи в рамките на програма 
„Творческа Европа“. Грантът по тази програма е четири годи-
шен и предоставя възможност на спечелилите организации 
да уплътнят мрежите си и да повишат капацитет на члену-
ващите организации. Проектът на Регионалния център е 
озаглавен Network for intangible cultural heritage in Europe и 
включва набор от дейности, които да спомогнат за постига-
нето на мисията на Регионалния център. 
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Планирана дейност Реализирана дейност Планиран 
бюджет

Изразходван 
бюджет

Одобрени от ОС 2016

Дейност 1.1. Семинар за повишаване на капацитета на нацио-
нални експерти по нематериално културно наследство в Румъния 
в партньорство с Министерство на културата на Румъния.

Място: Букурещ (Румъния)
Дата: 13-17.06.2016 г.

13 692 лв. 
(7000 евро) 14 526 лв.

Дейност 1.2. Семинар за повишаване на капацитета на на-
ционални 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.

Отложен по административни 
причини

13 692 лв. 
(7000 евро)

Дейност 1.3. Семинар за повишаване на капацитета на нацио-
нални експерти по нематериално културно наследство в Албания 
в партньорство с Министерство на културата на Албания.

Отложен по административни 
причини 

13 692 лв. 
(7000 евро)

Дейност 1.4. Семинар за повишаване на капацитета на национал-
ни експерти по нематериално културно наследство в Хърватия в 
партньорство с Министерство на културата на Хърватия.

Място: Загреб (Хърватия)
Дата: 20-24.09.2016 г.

13 692 лв. 
(7000 евро) 9 552 лв.

Дейност 1.5. Семинар за повишаване на капацитета на нацио-
нални експерти по нематериално културно наследство в Черна 
гора в партньорство с Министерство на културата на Черна гора.

Проведен през  
март 2017, ще се отчете през 
2017 финансова година.

13 692 лв. 
(7000 евро) 12 300 лв.

Дейност 1.6. Кръгла маса, свързана с видимостта на нематериал-
ното културно наследство, в партньорство със Словенския етног-
рафски музей и ИЕФЕМ/ БАН; 

Кръгла маса  „Между видимото 
и невидимото: Нематериалното 
културно наследство и музеи“
Място: София (България)
Дата: 03.12.2016 г.

9 780 лв.  
(5000 евро) 9115 лв. 

Дейност 1.7. Кръгла маса, свързанa с културите на Югоизточна 
Европа, в партньорство с НПО Брейн Уъркшоп Инститют. Отпаднал по решение на ИС 9 780 лв.  

(5000 евро)
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Планирана дейност Реализирана дейност Планиран 
бюджет

Изразходван 
бюджет

Одобрени от ОС 2016

Дейност 1.1. Семинар за повишаване на капацитета на нацио-
нални експерти по нематериално културно наследство в Румъния 
в партньорство с Министерство на културата на Румъния.

Място: Букурещ (Румъния)
Дата: 13-17.06.2016 г.

13 692 лв. 
(7000 евро) 14 526 лв.

Дейност 1.2. Семинар за повишаване на капацитета на на-
ционални 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.

Отложен по административни 
причини

13 692 лв. 
(7000 евро)

Дейност 1.3. Семинар за повишаване на капацитета на нацио-
нални експерти по нематериално културно наследство в Албания 
в партньорство с Министерство на културата на Албания.

Отложен по административни 
причини 

13 692 лв. 
(7000 евро)

Дейност 1.4. Семинар за повишаване на капацитета на национал-
ни експерти по нематериално културно наследство в Хърватия в 
партньорство с Министерство на културата на Хърватия.

Място: Загреб (Хърватия)
Дата: 20-24.09.2016 г.

13 692 лв. 
(7000 евро) 9 552 лв.

Дейност 1.5. Семинар за повишаване на капацитета на нацио-
нални експерти по нематериално културно наследство в Черна 
гора в партньорство с Министерство на културата на Черна гора.

Проведен през  
март 2017, ще се отчете през 
2017 финансова година.

13 692 лв. 
(7000 евро) 12 300 лв.

Дейност 1.6. Кръгла маса, свързана с видимостта на нематериал-
ното културно наследство, в партньорство със Словенския етног-
рафски музей и ИЕФЕМ/ БАН; 

Кръгла маса  „Между видимото 
и невидимото: Нематериалното 
културно наследство и музеи“
Място: София (България)
Дата: 03.12.2016 г.

9 780 лв.  
(5000 евро) 9115 лв. 

Дейност 1.7. Кръгла маса, свързанa с културите на Югоизточна 
Европа, в партньорство с НПО Брейн Уъркшоп Инститют. Отпаднал по решение на ИС 9 780 лв.  

(5000 евро)
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Планирана дейност Реализирана дейност Планиран 
бюджет

Изразходван 
бюджет

Дейност 2.1. Десета годишна регионална среща на експерти по 
нематериално културно наследство в Югоизточна Европа

Място: Брач (Хърватия)
Дата:14 -15.06.2016 г.

13 692 лв. 
(7000 евро) 13 145 лв.

Дейност 2.2. Международна конференция „110 години Народен 
етнографски музей” в България

Международна научна конфе-
ренция „110 години Национален 
етнографски музей – минало, 
настояще, перспективи” 
Място: София (България)
Дата: 25 – 26.10.2016 г.

9 780 лв.  
(5000 евро)

6 400 лв.
(предстои 
финално 
плащане)

Дейност 2.3. – 2.4. Участие в сесии за нематериално културно 
наследство на ЮНЕСКО

Четвърта годишна среща на 
центровете от категория 2 за 
нематериално културно наслед-
ство – Париж (03.06.2016 г.)
Участие в единадесетата сесия 
на Между правителствения 
комитет към Конвенцията за 
опазване на нематериалното 
културно наследство на чове-
чеството  - Етиопия

19 560 лв. 
(10000 евро)

2 918,34 лв.
2 181 лв. 

Дейност 2.5. Международна конференция на балканските клу-
бове и организации ЮНЕСКО „Нематериалното културно наслед-
ство на балканите - правителственият и неправителственият 
сектор, обединени в опазването на „живите корени“ на Европа“

Място: София (България)
Дата: 24 – 25.11.2016 г.

11 735 лв. 
(6000 евро) 11 735 лв.

Дейност 3.1. Заснемане на документални филми за елементите 
на нематериалното културно наследство в страни от Югоизточна 
Европа

Отложена за 2017 г. 9 780 лв.  
(5000 евро)

Дейност 3.2. Международен детски великденски фестивал 
Босилеград (Сърбия) Проведен през април 2016 г. 3 912 лв.  

(2000 евро) 3 078 лв.



Регионален Център за опазване на нематериалното културно наследство в 
Югоизточна Европа под егидата на ЮнЕско

55

Планирана дейност Реализирана дейност Планиран 
бюджет

Изразходван 
бюджет

Дейност 2.1. Десета годишна регионална среща на експерти по 
нематериално културно наследство в Югоизточна Европа

Място: Брач (Хърватия)
Дата:14 -15.06.2016 г.

13 692 лв. 
(7000 евро) 13 145 лв.

Дейност 2.2. Международна конференция „110 години Народен 
етнографски музей” в България

Международна научна конфе-
ренция „110 години Национален 
етнографски музей – минало, 
настояще, перспективи” 
Място: София (България)
Дата: 25 – 26.10.2016 г.

9 780 лв.  
(5000 евро)

6 400 лв.
(предстои 
финално 
плащане)

Дейност 2.3. – 2.4. Участие в сесии за нематериално културно 
наследство на ЮНЕСКО

Четвърта годишна среща на 
центровете от категория 2 за 
нематериално културно наслед-
ство – Париж (03.06.2016 г.)
Участие в единадесетата сесия 
на Между правителствения 
комитет към Конвенцията за 
опазване на нематериалното 
културно наследство на чове-
чеството  - Етиопия

19 560 лв. 
(10000 евро)

2 918,34 лв.
2 181 лв. 

Дейност 2.5. Международна конференция на балканските клу-
бове и организации ЮНЕСКО „Нематериалното културно наслед-
ство на балканите - правителственият и неправителственият 
сектор, обединени в опазването на „живите корени“ на Европа“

Място: София (България)
Дата: 24 – 25.11.2016 г.

11 735 лв. 
(6000 евро) 11 735 лв.

Дейност 3.1. Заснемане на документални филми за елементите 
на нематериалното културно наследство в страни от Югоизточна 
Европа

Отложена за 2017 г. 9 780 лв.  
(5000 евро)

Дейност 3.2. Международен детски великденски фестивал 
Босилеград (Сърбия) Проведен през април 2016 г. 3 912 лв.  

(2000 евро) 3 078 лв.
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Планирана дейност Реализирана дейност Планиран 
бюджет

Изразходван 
бюджет

Дейност 3.3. 19ти Международен фолклорен фестивал Велико 
Търново

Международна научна конфе-
ренция „Добри практики при 
популяризация на нематериал-
ното културно наследство при 
провеждане на културни съби-
тия – фестивали, събори, конфе-
ренции, семинари и други“
Място: Велико Търново, 
България
Дата: 22-24.07. 2016

9 780 лв. 
(5000 евро) 9 782 лв.

Създаване и поддръжка на сайт 7 450 лв.

Рекламни материали 2 260 лв.

Дейност  4.1. Провеждане на Общо събрание на Регионалния 
център – 19 април 2016 г., гр. София; и срещи на ИС

19 април 2016 г., гр. София;
среща на ИС

27 384 лв. 
(14000 евро) 28 269

Дейност 4.2. Участие в срещи с партньори от страните-членки от 
Югоизточна Европа – по покана на страните-членки; Няма 19 560 лв. 

(10000 евро)

Дейност 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 кул-
турно наследство, по покана на други партньори.

Участие в Първа среща за 
опазване на нематериалното 
културно наследство на екс-
перти от Китай и от страните 
от Централна и Югоизточна 
Европа – Краков, Полша

19 560 лв. 
(10000 евро) 762 лв.

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

няма 19 560 лв. 
(10000 евро)

Дейност 4.5. Участие в инициативи и мероприятия за отбелязва-
не на 60 години от членството на Р. България в ЮНЕСКО; няма 19 560 лв. 

(10000 евро)
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Планирана дейност Реализирана дейност Планиран 
бюджет

Изразходван 
бюджет

Дейност 3.3. 19ти Международен фолклорен фестивал Велико 
Търново

Международна научна конфе-
ренция „Добри практики при 
популяризация на нематериал-
ното културно наследство при 
провеждане на културни съби-
тия – фестивали, събори, конфе-
ренции, семинари и други“
Място: Велико Търново, 
България
Дата: 22-24.07. 2016

9 780 лв. 
(5000 евро) 9 782 лв.

Създаване и поддръжка на сайт 7 450 лв.

Рекламни материали 2 260 лв.

Дейност  4.1. Провеждане на Общо събрание на Регионалния 
център – 19 април 2016 г., гр. София; и срещи на ИС

19 април 2016 г., гр. София;
среща на ИС

27 384 лв. 
(14000 евро) 28 269

Дейност 4.2. Участие в срещи с партньори от страните-членки от 
Югоизточна Европа – по покана на страните-членки; Няма 19 560 лв. 

(10000 евро)

Дейност 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 кул-
турно наследство, по покана на други партньори.

Участие в Първа среща за 
опазване на нематериалното 
културно наследство на екс-
перти от Китай и от страните 
от Централна и Югоизточна 
Европа – Краков, Полша

19 560 лв. 
(10000 евро) 762 лв.

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

няма 19 560 лв. 
(10000 евро)

Дейност 4.5. Участие в инициативи и мероприятия за отбелязва-
не на 60 години от членството на Р. България в ЮНЕСКО; няма 19 560 лв. 

(10000 евро)
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Планирана дейност Реализирана дейност Планиран 
бюджет

Изразходван 
бюджет

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

Ноември 2016 – 
януари 2017  

75 000 лв. 
(37000 евро) 73 576 лв.

Извънредни дейности

Дейност  1.6 Пътуващ университетски семинар „Обмен на зна-
ния за нематериалното културно наследство на Югоизточна 
Европа“ (с решение на ИС)

Място: Одрин (Турция)/Ниш 
(Сърбия)
Дата: 26-28.10.2016 г. / 
23-25.11.2016

38 700 лв. 25 000 лв.

Семинар “Прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на 
нематериално културно наследство на национално ниво”

Гласувано на ОС 2015 г., прове-
дено в периода
11-15 април 2016г., Скопие,  
Бивша Югославска Република 
Македония

11 348 лв.

Юбилейно издание, свързано с прилагането на Конвенцията за 
опазване на нематериалното културно наследство (2003) Отложен от 2015 г. 14 422 лв.

Дейност 5.6 от плана за дейност 2015: Подкрепа на експертна 
среща в Никозия, Кипър

Отложен от 2015 г.
23-24 януари 2016 г. 6 063 лв.

Изработване на филм стари договорни задължения от 
2013 г. 42 550 лв.

Издаване на клигата „Cultural and historical heritage of Bulgaria. 
Priorities of State policy“. 8 480 лв.
Подкрепа за академичен хор 11 150 лв.

Празнични концерти по случай 
1 ноември – Ден на народните будители 976 лв. 
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Планирана дейност Реализирана дейност Планиран 
бюджет

Изразходван 
бюджет

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

Ноември 2016 – 
януари 2017  

75 000 лв. 
(37000 евро) 73 576 лв.

Извънредни дейности

Дейност  1.6 Пътуващ университетски семинар „Обмен на зна-
ния за нематериалното културно наследство на Югоизточна 
Европа“ (с решение на ИС)

Място: Одрин (Турция)/Ниш 
(Сърбия)
Дата: 26-28.10.2016 г. / 
23-25.11.2016

38 700 лв. 25 000 лв.

Семинар “Прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на 
нематериално културно наследство на национално ниво”

Гласувано на ОС 2015 г., прове-
дено в периода
11-15 април 2016г., Скопие,  
Бивша Югославска Република 
Македония

11 348 лв.

Юбилейно издание, свързано с прилагането на Конвенцията за 
опазване на нематериалното културно наследство (2003) Отложен от 2015 г. 14 422 лв.

Дейност 5.6 от плана за дейност 2015: Подкрепа на експертна 
среща в Никозия, Кипър

Отложен от 2015 г.
23-24 януари 2016 г. 6 063 лв.

Изработване на филм стари договорни задължения от 
2013 г. 42 550 лв.

Издаване на клигата „Cultural and historical heritage of Bulgaria. 
Priorities of State policy“. 8 480 лв.
Подкрепа за академичен хор 11 150 лв.

Празнични концерти по случай 
1 ноември – Ден на народните будители 976 лв. 



Адрес: 
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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

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОПАЗВАНЕ НА 
НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В 

ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ПОД ЕГИДАТА НА ЮНЕСКО


