
 
 

 
 

Регионален център за опазване на нематериалното културно 
наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО 

 
 

 
 

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей 
при Българската академия на науките 

 
в сътрудничество със 

 

 
 

Словенски етнографски музей 
 
 

Кръгла маса 
Между видимото и невидимото. 

Нематериалното културно наследство и Музеи 
2- 3 декември 2016, Национален етнографски музей, 

София 
Московска 6А 

зала 19 
  



 
 

Програма 

 

Петък 02 декември 2016 

17. 30 – официално откриване на Кръглата маса и съпътстваща изложба  

 

Събота 03 декември 2016 

 

10.00 -13.00 Сесия 1 

Модератор Таня Розенбергар 

 
Мила Сантова 
Институт  за етнология и фолклористика с Национален етнографски 
музей, София 
 
Нематериално културно наследство и музеи – предизвикателства и 
проблеми 
 
Виргил Стефан Нитулеску  

Национален музей на румънския селянин, Букурещ 

 
Нематериалното културно наследство представено в румънските музеи. 
 
Николай Ненов 

Регионален исторически музей, Русе  

 

Избираме ли наследството 

 

Лидия Никочевич 

Етнографски музей на Истрия, Пажин 

 

СПОРНОТО НАСЛЕДСТВО: придизвикателство за музеите 

 

Мирелла Дечева  

 

Софийски университет, катедра Етнология 

Желани и реални възможности за музейно експониране на културното 

наследство - поглед в миналото и бъдещето на етнографската експозиция. 

По примера на Националния етнографски музей при БАН 

Дискусия 
 
 
 
  



 
 

14.00 -17.00 Сесия 2  
 
Модератор Виргил Стефан Нитулеску  

 
Мириам Гнезда Богатай  

Общински музей на Идрия  

 

Mansfort auf! или за живота на подемната машина. Опазване на 

нематериалното културно наследство на живачната мина на Идрия 

 

Миглена Иванова 

 Институт  за етнология и фолклористика с Национален етнографски 

музей, София  

 

Алтернативни възможности за представяне на умения, свързани с 

изработката, поддържането и носенето на облекло 

 
Марина Тактакишвили 
Национална агенция за опазване на културното наследство, Тбилиси 
 
Възмоности за опазване на нематериалното културно наследство в музеите 
в Грузия 
 

Светла Димитрова, Росица Бинева 

Етнографския музей на открито "Етър", Габрово  

 

Добри практики и проблеми в представяне на нематериалното културно 

наследство в българския музей на открито - "Етър" 

 

Таня Розенбергер, Надя Валентинчич Фурлан 

Словенски етнографски музей, Любляна 

 

Словенският етнографски музей, нематериално културно наследство и 

филм 

Докладът е последван от свързан с изложението филм, предоставен от 

колегите от Словенския етнографски музей 

 

Дискусия и заключения 


