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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 мрежи от активни партньорства;
 Засилване на капацитетите за опазването на нематериалното културно наследство.
 Популяризиране на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство
и прилагането й в страните от региона на Югоизточна Европа;
 Включване на различни организации и структури, ангажирани с опазването на НКН;
 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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Дейност

Очаквани резултати

Принос за програмните
цели на ЮНЕСКО

1. ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА КОНВЕНЦИЯТА 2003 ЗА НКН НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЕЛИЯ РЕГИОН
Дейност 1.1 - В контекста на стратегията на ЮНЕСКО за повишаване на капацитетите за опазване на нематериалното културно
наследство на национално ниво, Регионалният център продължава дейностите си за организиране на обучителни семинари в
държави-членки от Югоизточна Европа. Семинарите през 2017 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.
Дейност 1.1.1 Семинар за повишаване на капацитета на Повишени знания и разбиране на Увеличаване
броя
на
национални експерти по нематериално културно основните понятия на Конвенцията подкрепени държави–членки,
наследство в Черна гора
за опазване на нематериалното които използват повишени
Тема: Изготвяне на номинации за списъците на културно наследство;
човешки и институционални
Конвенцията от 2003 г. ;
за
нематериално
Засилена подкрепа на държавите от ресурси
Място на провеждане: Цетине, Черна гора;
културно
наследство
и го
Югоизточна Европа в процеса на
Партньори: Министерство на културата на Черна гора;
в
национални
прилагането на Конвенцията от 2003 интегрират
Индикативна дата: 7- 11 Март 2017
политики;
г. на национално ниво;
Лектори: Николай Вуков и Саша Сречкович
броя
на
Повишен капацитет на експерти, Увеличаване
Индикативен бюджет: 12000 лева
в
областта
на държави–членки с повишени
Дейност 1.1.2 Семинар за повишаване на капацитета на работещи
ресурси
културно институционални
национални експерти по нематериално културно нематериалното
институти,
наследство на национално ниво; (министерства,
наследство в Словения
НПО,
университети);
Привличане на нови партньори от
Тема: в процес на уточняване;
региона на Югоизточна Европа, Увеличаване
броя
на
Продължителност: 5 дни, Септември 2017
повишено
сътрудничество
между
подкрепени
държави–членки,
Място на провеждане: Любляна, Словения;
от
различни използващи
повишени
Партньори:
Министерство
на
културата
на представители
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Словения/Словенски етнографски музей.
Индикативен бюджет: 13500 лева
Дейност 1.1.3 Семинар за повишаване на капацитета на
национални експерти по нематериално културно
наследство в Република Молдова, на базата на оценка
на нуждите, направена от Европейското регионално
бюро на ЮНЕСКО за наука и култура (Венеция, Италия)
Продължителност: 5 дни, 2017
Индикативен бюджет: 13500 лева
Дейност 1.1.4 Семинар за повишаване на капацитета на
национални експерти по нематериално културно
наследство в Армения
Продължителност: 5 дни, 2017
Индикативен бюджет: 13500 лева

организации
и
институции, човешки
ресурси
за
изграждане
и
поддържане
на нематериално
културно
ефективна и работеща мрежа;
наследство;
Идентифициране на националните Увеличаване броя на формални
нужди от обучение с цел планиране и неформални образователни
на бъдещи дейности за повишаване инициативи и повишаване на
на капацитети;
осведомеността
сред
експертите по нематериалното
културно наследство, с цел
разпространяване на знания за
културните ценности ;

Укрепване на неформалното
споделяне и разпространение
на интересни и иновативни
примери
за
работа
по
Конвенцията
(включително
опазване,
политики
и
устойчиво
Дейност 1.2 Training of trainers for facilitators of the Извършена оценка на напредъка по законодателство,
network’s european branch Предложеното обучение е изпълнението
на
глобалната развитие);
насочено към мрежата от фасилитатори на ЮНЕСКО от стратегия
за
изграждане
на
европейски държави, и най-вече от Източна Европа, които капацитет в Европа;
ще бъдат селектирани в сътрудничество с ЮНЕСКО. Целта е Актуализирани
и
надградени
да се развият капацитетите на експертите, за да реализират
капацитети
за
обучение
на
успешно обучение и предоставяне на консултантски услуги обучителите на ЮНЕСКО;
в областта на опазването на НКН. Обучението ще се
реализира съвместно с ЮНЕСКО в контекстна на глобалната Споделени добри практики и научени
програма за повишаване на капацитет и ще включва уроци от прилагането на глобалната
стратегия
за
повишаване
на
настоящи и бъдещи фасилитатори.
Продължителност и дата – 5 дни, третата седмица на капацитет;
септември 2017
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Място на провеждане: - София, България;
Засилена комуникация и работа в
Партньори: Intangible Cultural Heritage Section UNESCO, мрежа между обучителите от Европа;
Европейското регионално бюро на ЮНЕСКО за наука и
култура (Венеция, Италия)
Индикативен бюджет: 68 000 лева
Дейност 1.3 Разработване на проучвания и казуси, Разработени и популяризирани
свързани с опазването на НКН в региона
локални практики за опазване на
Целта на тази дейност е да се разработят примерни казуси, нематериалното културно
свързани с опазването на НКН в региона, които да бъдат наследство;
използвани при провеждането на семинар в рамките на Адаптиране на проучвания и казуси,
програмата на ЮНЕСКО за повишаване на капацитет на свързани с опазването на НКН в
национално ниво. Методологията на разработване ще бъде региона на ЮИЕ и включването им в
уточнена в активна комуникация с ЮНЕСКО.
програмата за повишаване на
Продължителност: 2017-2018
капацитет на национално ниво;
Индикативен бюджет: 6800 лева
2.ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА НКН ОТ РЕГИОНА
Дейност 2.1 Разработване на онлайн платформа за НКН Създаване на интернет платформа за
Целта на платформата е да се насърчи сътрудничеството и НКН в региона;
да се уплътни мрежата от партньори на РЦ и Повишена видимост на НКН в
заинтересованите лица като се предостави лесно достъпна региона и насърчаване на достъпа до
и подробна информация относно нематериалното културно информация за НКН;
наследство в региона на Югоизточна Европа. Платформата
ще съдържа взаимосвързани бази данни, които ще бъдат Стимулиране на дигитализацията на
обвързани на основата на бизнес логиката и ще елементите на НКН, както и
функционират по определени правила за комуникация. създаване на документация за
Платформата ще съдържа: Информация за Регионалния проучвания в тази област, записи,
център; Създаване на бази данни в областта на НКН от снимки и др.
региона: Мрежа от Експерти в областта на НКН от региона; Събиране, разпространение и обмен
Мрежа от Институции и организации, свързани с НКН от на информация за инициативи и
региона; Възможност за търсене на елементи на НКН от дейности
за
опазване
и
целия регион; Връзка с националните регистри на НКН на
5

Популяризиране на добри
практики за 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);
Подкрепени
Югоизточна

държави
Европа

от
за

държавите-членки от региона; Нормативна база –
Публикуване на нормативните бази за опазване на НКН в
държавите от мрежата на РЦ; Интерактивен календар на
събитията, свързани с НКН от региона - празници,
фестивали, научни конференции; Форум за експерти и
научни публикации в сферата на НКН; Инфо пакет НКН:
Речник с понятия за НКН, връзка със сайтовете на ЮНЕСКО;
Основни документи и конвенции на ЮНЕСКО, които
представят НКН в достъпен вид; Галерия - виртуална
галерия, фото и видео материали, архиви; Линкове към
всички регионални институции - законодателни и
стратегически документи на държавите членки; Списък с
фасилатоторите на ЮНЕСКО от региона на ЮИЕ, Списък с
НПО в областта на НКН; Представители на общности;
Мейлинг листа; Онлайн платформа, която стимулира
дистанционни форми на обучение.
Продължителност: до декември 2017
Индикативен бюджет: 59000 лева
Дейност 2.2 Издание за НКН. Изданието ще включва
изследвания, анализи, казуси и други материали по
теми, свързани с опазване и популяризиране на НКН в
региона.
В рамките на тази дейност ще се подготви издаването на
годишник на Регионалния център със статии и научни
публикации по темата за НКН. Годишникът ще да бъде под
формата на печатно и/или електронно издание (списание) с
ISSN. Като в този вариант могат да бъдат помествани и
интервюта и стенограми. Във връзка с това ще се състави
редакционна колегия: Главен редактор и редактор:
хабилитирани експерти в областта на НКН от региона.
Редакционен съвет: представители на ИС и експерти от

популяризиране на НКН;

разпространение на вписаните
в
Листите
на
Насърчаване
архивирането
на елементи
ЮНЕСКО
за
нематериално
документни материали за НКН, видео
културно наследство;
записи, снимки.

Създаване и поддържане на актуална Млади хора, ангажирани с
признаването и зачитането на
база данни за НКН в ЮИЕ;
нематериалното
културно
Насърчаване
използването
на наследство чрез специфични
информационните технологии за инициативи;
популяризиране на НКН.
Развиване на различни мрежи в
областта на НКН;

Стимулиране на теоретичните и
методологичните проучвания в
областта на НКН;
Увеличен брой публикации и
рубрики в медиите, свързани с НКН;
Популяризиране на нематериалното
културно наследство и Конвенцията
от 2003 г.;
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Секретариата. Координатори на броя: Това са лицата, които
ще събират информацията и оформят технически.
Рецензент (и): Експерти в областта на НКН от региона.
Индикативен бюджет: 5900 лева / за 400 броя за година
Дейност 2.3 Изграждане на мрежа от медийни
партньори
Целта е да се създаде мрежа от медии от всичките държавичленки, които да бъдат насърчени ежегодно да произвеждат
и разпространяват продукти (предавания, филми,
публикации и др.), свързани с нематериалното културно
наследство. Тези продукти ще се разпространят и излъчат
във всички държави-членки, както и извън тях. За
изпълнение на тази дейност ще бъде направено проучване
за подходящи медийни партньори във всичките държави –
членки на Центъра, които ще бъдат включени в срещасеминар за уточняване на формата и начините на
разпространение на съответните продукти. На срещата ще
участват както представители на съответните медии, така и
представители
на
институциите,
отговарящи
за
нематериалното културно наследство от съответните
държави с цел постигане на синергия в дейността им.
Индикативен бюджет: 23800 лева
Дейност 2.4 Партньорство с Международен фестивал
на етнографския филм – София (14-18-11-2017 г.)
Фестивалът има образователен характер и цели
представяне на филми за културното наследство на
различни страни. Фестивалът ще създаде условия за
обсъждане
на
визуалното
документиране
на
нематериалното културно наследство, като средство за
неговото популяризиране.
Партньор: Сдружение за културни инициативи;

Привличане на нови партньори от
региона на Югоизточна Европа,
повишено сътрудничество между
представители
от
различни
организации
и
институции,
изграждане
и
поддържане
на
ефективна и работеща мрежа;
Популяризиране и запознаване на
широката публика с елементите на
НКН осигуряване на признание и
уважение;
Увеличен
брой
публикации
и
рубрики в медиите, свързани с НКН;

Насърчаване на визуалното
документиране на елементи на
нематериално културно наследство;
Популяризиране на нематериалното
културно наследство и Конвенцията
от 2003 г.;
Популяризиране на добри практики
за визуално документиране на
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Брой формални и неформални
образователни инициативи и
повишаване на осведомеността
сред младите хора с цел
разпространяване
на
културните ценности и знания;
Млади хора, ангажирани с
признаването и зачитането на

Дата: 14-18 ноември 2017
Индикативен бюджет: 3900 лева

елементите на нематериалното
културно наследство;
Разширени нови аудитории, особено
от млади хора запознати с НКН и
неговото опазване;

Дейност 2.5 Пилотен проект за насърчаване на
участието на местните общности в опазването на НКН
Предвид дългосрочните цели, които Регионалният център
си поставя, а именно да популяризира принципите на
Конвенция на ЮНЕСКО за нематериално културно
наследство от 2003 г., в дългосрочната си програма ще
заложи на сътрудничество с партньори, развили широко
дейността си сред малките общности и групи, в случая
посредством широка читалищна мрежа, какъвто е Фондация
„Глобални Библиотеки“.
Фондация „Глобални Библиотеки“ е учредена през 2013 г. Тя
е
приемник на целите и резултатите на Програма
“Българските библиотеки – място за достъп до информация
и комуникация за всеки”, изпълнявана в България в периода
2009 – 2013 г., в рамките на която е създадена мрежа то 960
точки в обществените библиотеки на територията на
цялата страна, над 82% в малки населени места с под 5000
жители. Фондацията работи активно с Министерство на
културата, Министерство на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, Съюза на народните читалища и
много други организации и структури, работещи в сферата
на културата.
В партньорството си с „Глобални Библиотеки“ ще се
стремим да развием темата за нематериалното културно
наследство като предприемем следните стъпки:

нематериалното
културно
наследство чрез специфични
инициативи;

Насърчено активно участие на
общности, на групи и отделни лица,
които се занимават със, съхранение и
предаване на НКН.

Популяризиране на добри
практики за опазване на
нематериалното
културно
наследство;

Повишена видимост на НКН в
региона и насърчаване на достъпа до
информация за НКН;

Укрепване на неформалното
споделяне и разпространение
на интересни и иновативни
примери
за
работа
по
Конвенцията
(включително
опазване,
политики
и
законодателство,
устойчиво
развитие);
Увеличаване
броя
на
заинтересовани лица, които
участват в прилагането на
Конвенция
2003
като
допринасят с информация в
образователната система;
Млади хора, ангажирани с
признаването и зачитането на
нематериалното
културно
наследство чрез специфични
инициативи;
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Обучения и семинари с участието на представители
на малки общности, като пазители на културата, бита и
традициите в населеното място.
Иницииране на работилници и състезания, съвместно
с националните медии, които да стимулират обучените в
идентифицирането на нови елементи.
Идентифицираните вече елементи ще бъдат
разглеждани от жури от експерти и професионалисти, които
на базата на поставени критерии ще подберат елементи,
подходящи за включване в Националния регистър.
Включени групи: малки общности и индивиди, пазители на
културните
ценности
и
традиции;
експерти
и
професионалисти, външни партньори с богата мрежа, която
да послужи за разгръщане на поставените задачи,
национални телевизионни и печатни медии, университети,
институти, читалища и др.
Партньор: Фондация “Глобални библиотеки“
Продължителност: 2017
Индикативен бюджет: 5900 лева
Дейност 2.6 Организиране на фотоизложба по време на
Общото събрание
Целта на изложбата е да популяризира нематериалното
културно наследство, да събуди интерес и чувство за
отговорност и съпричастност към каузата за опазване на
нематериалното културно наследство в цялото общество и
да обиколи всички държави-членки. В изложбата ще бъдат
представени всички държави-членки с по два елемента на
нематериалното културно наследство, включени в
националния регистър на съответната държава. Всяка
държава определя по свой избор елементите, които иска да
представи в изложбата.

Повишена видимост на НКН в
региона и насърчаване на достъпа до
информация за НКН;

Популяризиране на добри
практики за опазване на
нематериалното
културно
Популяризиране на НКН чрез форуми, наследство;
художествени пространства и
организиране на представителни
събития
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Продължителност: две седмици, май и септември 2017;
Място на провеждане: София, България;
Партньор: Столична община;
Индикативен бюджет: 5000 лева;
Дейност 2.7 Иницииране на комуникация с Фондация
„Еуропеана“ и държавите членки за създаване на
тематична
колекция
„Нематериално
културно
наследство“ на платформата Еуропеана.
Целта на тази дейност е да се насърчат държавите-членки
на РЦ да дигитализират и популяризират чрез новите
технологии нематериалното културно наследство. В
рамките на тази инициатива Центърът ще се опита да
инициира създаването на тематична колекция за НКН в
рамките на платформата Еуропеана.
Индикативен бюджет: 3900 лева;

Повишена видимост на НКН в
региона и насърчаване на достъпа до
информация за НКН;
Стимулиране на дигитализацията на
елементите на НКН, както и
създаване на документация за
проучвания в тази област, записи,
снимки и др.
Събиране, разпространение и обмен
на информация за инициативи и
дейности за опазване и
популяризиране на НКН;
Насърчаване архивирането на
документни материали за НКН, видео
записи, снимки.
Насърчаване използването на
информационните технологии за
популяризиране на НКН.

Популяризиране на добри
практики за 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);
Подкрепени
държави
от
Югоизточна
Европа
за
разпространение на вписаните
елементи
в
Листите
на
ЮНЕСКО за нематериално
културно наследство;
Млади хора, ангажирани с
признаването и зачитането на
нематериалното
културно
наследство чрез специфични
инициативи;

3.УТВЪРЖДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА НКН В РЕГИОНА
Дейност 3.1 Международни семинари на специфична тема в областта на нематериалното културно наследство
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Дейност 3.1.1 Международен семинар "Нови технологии
и нематериално културно наследство", се планира като
съпътстващо събитие на Международния фестивал на
етноложки филми в Белград през октомври 2017 г.
Събитието ще използва енергията на този голям форум, за
да привлече вниманието към избраната тема - прилагането
на нови технологии в дейностите за опазване,
популяризиране и достъп до НКН. Форумът ще събере
експерти от двете области – НКН и ИКТ от всички 15 страни.
Продължителност: – 1 ден, октомври 2017
Място на провеждане: Белград, Сърбия
Партньори: Етнографски музей в Белград
Индикативен бюджет: 12800 лева
Дейност 3.1.2 Кръгла маса „Визуализация на
нематериалното културно наследство“.
Кръглата маса ще се организира съвместно със Словенския
етнографски музей и ще се проведе в Любляна, Словения.
Темата на кръглата маса ще бъде „Визуализацията на
нематериалното културно наследство“ и ще насърчи
дискусии като: ролята на филмите за опазването на НКН на
национално и локално ниво; ролята на филмите в процеса
по номинация на елементи за вписване в Листите и
Регистър на ЮНЕСКО; методология при визуализирането на
елементи на НКН и др. Акцент в дискусиите ще бъде и
интелектуално
право
при
визуализацията
на
нематериалното културно наследство.
Продължителност: – 1 ден, 20 октомври 2017
Място на провеждане: Любляна, Словения;
Партньори: Словенски етнографски музей

Насърчаване използването на
информационните технологии за
изучаване и популяризиране на НКН.
Насърчаване на визуалното
документиране на елементи на
нематериално културно наследство;
Популяризиране на добри практики
за визуално документиране на
елементите на нематериалното
културно наследство;
Разширени нови аудитории, особено
от млади хора запознати с НКН и
неговото опазване;

Популяризиране на добри
практики за 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);

Подкрепени
държави
от
Югоизточна
Европа
за
Развитие на аспекти на теоретичната разпространение на вписаните
платформа на опазване на НКН и
елементи
в
Листите
на
неговата видимост;
ЮНЕСКО за нематериално
Задълбочени знания за спецификите културно наследство;
на интелектуалната собственост и Млади хора, ангажирани с
авторското
право, свързани с признаването и зачитането на
нематериалното
културно нематериалното
културно
наследство;
наследство чрез специфични
инициативи;
Насърчаване на визуалното
документиране на елементи на
нематериално културно наследство;
Популяризиране на добри практики
за визуално документиране на
елементите на нематериалното
културно наследство;
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Индикативен бюджет: 5900 лева

Насърчаване използването на
информационните технологии за
изучаване и популяризиране на НКН.

Дейност 3.2 Събиране на информация и анализ на
политиките в областта на НКН в държавите-членки.
Целта на тази дейност е да изследва, анализира и оцени
законодателството, политиките, институционалната рамка
и човешките ресурси в областта на НКН във всички 15
държави-членки на мрежата, както и да се събере
информация и да се идентифицират всички заинтересовани
страни в областта на НКН, което да послужи за
първоначална база данни за платформата за НКН в ЮИЕ и за
стартиране на други важни дейности на Центъра. За
реализирането на тази дейност РЦ ще разчита на
партньорство с университетите и научните институти в
региона на ЮИЕ, като ще насърчи и обвързването им в
работеща мрежа за обмен на знания и опит. През 2017 г. РЦ
планира организирането на среща на университетите и
научните институти, за да стартира изграждането на мрежа
и подготовката на методология за изследване и анализ на
системите за опазване на НКН на държавите-членки на
Центъра.
Продължителност: 2 дни, 2017;
Място на провеждане: София, България;
Индикативен бюджет: 2017 – 23800 лева;

Засилена комуникация между
изследователи, институциите,
отговорни за опазване на НКН и
носители;

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 ;

Създадена и оперативна онлайн база
данни с информация за политиките,
свързани
с
нематериалното
културно наследство и системите за
опазване в региона;
Увеличаване броя на формални
Събрани и представени в база данни и неформални образователни
национални
стратегически
и инициативи и повишаване на
осведомеността сред младите
нормативни документи, регистри и
други, отнасящи се до политиките в хора с цел разпространяване на
областта
на
нематериалното културните ценности и знания;
културно наследство;

Увеличаване броя на млади
ангажирани
с
Укрепване на съществуващата мрежа хора,
от
експерти
в
областта
на признаването и зачитането на
културно
нематериалното
културно нематериалното
наследство чрез специфична
наследство;
образователна програма;
Увеличаване броя на обучени
млади хора в областта на
нематериалното
културно
наследство,
след
това
професионалисти,
които
допринасят в процесите на
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вземане на решения в областта
на културата;
Укрепване на неформалното
споделяне и разпространение
на интересни и иновативни
примери
за
работа
по
Конвенцията
(включително
опазване,
политики
и
законодателство,
устойчиво
развитие);
Увеличаване
броя
на
заинтересовани лица, които
участват в прилагането на
Конвенция
2003
като
допринасят с информация в
образователната система;
Дейност 3.4 Издаване на докладите от първата кръгла
маса, проведена през декември в София „Между
видимото и невидимото: НКН и музеи“.
В рамките на тази дейност ще бъдат публикувани 10
доклада на английски език, изнесени на кръглата маса,
проведена през декември в София „Между видимото и
невидимото: НКН и музеи“.
Индикативен бюджет: 2000 лева/300 броя

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;
Популяризиране на добри практики
за визуално документиране на
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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 младите
хора с цел разпространяване на
културните ценности и знания;
Популяризиране на добри
практики за опазване на

елементите на нематериалното
културно наследство;

нематериалното
наследство;

културно

4. СЪЗДАВАНЕ НА МРЕЖИ И НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО
НАСЛЕДСТВО
Дейност 4. 1 Единадесета годишна регионална среща на Засилване на сътрудничеството в
Увеличаване броя на държави–
експерти по нематериално културно наследство в региона на Югоизточна Европа за
членки
с
повишени
Югоизточна Европа – Босна и Херцеговина, организирана опазването на нематериалното
институционални
ресурси
съвместно с БРЕСЧЕ и Министерство на културата на културно наследство;
(министерства,
институти,
Босна и Херцеговина.
НПО,
университети);
Поддържане на ефективна и
Продължителност: – 2 дни, юни-юли 2017
работеща мрежа в сферата на
Увеличаване
броя
на
Място на провеждане: Сараево, Босна и Херцеговина;
нематериалното културно
подкрепени държави–членки,
Партньори: Европейското регионално бюро на ЮНЕСКО за наследство;
които използват повишени
наука и култура (Венеция, Италия) и Министерство на
Поддържане на активна комуникация човешки и институционални
културата на Босна и Херцеговина;
ресурси
за
нематериално
с представители на институции от
Индикативен бюджет: 19 500 лева.
културно наследство и го
страните от региона на Югоизточна
интегрират
в
национални
Европа;
политики;
Ежегодна обмяна на добри практики
Популяризиране на добри
и споделяне на прогрес и опит в
практики за опазване на
опазването на живото наследство в
нематериалното
културно
региона на Югоизточна Европа;
наследство;
Ежегодна обмяна на добри практики
Укрепване на неформалното
и споделяне на прогрес и опит в
споделяне и разпространение
опазването на живото наследство в
на интересни и иновативни
региона на Югоизточна Европа;
примери
за
работа
по
Конвенцията
(включително
опазване,
политики
и
законодателство,
устойчиво
развитие);
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Дейност 4. 3 Участие в сесии за нематериално културно
наследство на ЮНЕСКО
През 2017 г. ще се проведе Междуправителствен комитет за
опазването на нематериалното културно наследство 12COM
в Южна Корея. Представител на РЦ ще се включи в
събитието.
Индикативен бюджет: 3900 лева
Дейност 4.4 Участие в ежегодната среща на
центровете от категория 2 за нематериално
културно наследство
Индикативен бюджет: 3900 лева

Поддържане на партньорски
отношения и активна комуникация с
представители на различни
институции и държави в световен
мащаб;

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

Укрепване и засилване на
сътрудничеството между ЮНЕСКО и
центровете категория 2;
Подобряване на сътрудничеството и
комуникацията между категория 2
центровете с цел създаване на
функционираща световна мрежа за
нематериално културно наследство;

5. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НА РЕГИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР
Дейност 5.1 Провеждане на Общо събрание на Регионалния център –Индикативен бюджет 2017 - 25700 лева;
Дейност 5.2 Участие в срещи с партньори от държавите-членки от Югоизточна Европа – по покана на държавитечленки; Индикативен бюджет от разходите за командировки в бюджета
Дейност 5.3 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. Индикативен бюджет от разходите за командировки в бюджета
Дейност 5.4 Оценка от ЮНЕСКО, която подновява Споразумението между Правителството на Р. България и
ЮНЕСКО на Регионалния Център – януари-февруари 2017;
Дейност 5.5 Анализ на необходимите правила и процедури, които да бъдат разработени за подпомагане на
дейността на Център.
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