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Общо събрание, София, 5 март 2013 г. НДК – зала 7
Проект
ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТ
през 2013 година
NB – Дейностите през цялата година преминават под знака на 10-годишнината от
приемането на Конвенцията 2003 г.
Декември 2012 г.

Подготовка на документи за Общото събрание през 2013 година
Изготвяне на Проект за промени в Устава на Центъра
Изпращане на покана до Армения, Грузия, Азърбайджан, Молдова,
Украйна за присъединяване към Центъра.

Януари 2013 г.

Превод и изпращане на документите за Общото събрание за
съгласуване със Секретариата на ЮНЕСКО:
- Отчет на дейността през 2012 година
- Финансов отчет
- Проект за промени в Устава
- Проект за промени в щатното разписание
- Проект за план за дейност през 2013 г.

Февруари 2013 г.

Съставяне и разпращане на писма-покани до държавите - участнички в
дейността на Центъра
Съставяне и изпращане на писмо-покана до ръководителите на
Центровете за НКН от категория 2 за участие в среща за обмяна на опит
и на добри практики

5 март 2013 г.

Общо събрание на държавите-участнички в дейността на Центъра от
ЮИЕ
Участие на Бистришките баби в Концерт (зала1 на ЮНЕСКО), посветен
на 10-годишнината от Конвенцията 2003 г.

19 март 2013 г.
Март 2013 г.

Изпращане на циркулярно писмо до държавите - членки за:
- Лансиране на Проекта за общ филм на ЮИЕ – темата на филма
ще се доуточни (условия и параметри на отделните филми на
държавите)
- Изготвяне на Регламент за Представяне на традиционната кухня
на държавите от ЮИЕ по време на фолклорния фестивал в гр.
Банско (България)
Разпращане на писма-покани за участие в Представянето на
традиционната кухня на държавите от ЮИЕ в Банско (края на м. май
2013 г.)

Май 2013 г.

Седма регионална среща на експерти в областта на НКН от ЮИЕ

(съвместно с БРЕСЧЕ)
Юни 2013 г.

Обучителен семинар на български национални кадри от Югозападна
България за ключовите понятия на Конвенцията 2003 г. и
идентификация на елементите на НКН в град Сандански

24 юни 2013 г.

Тържествен концерт по случай 10-годишнината на Конвенцията от 2003
година

23- 27 юли 2013 г.

Среща на ръководителите на Центровете за НКН от категория 2 на
ЮНЕСКО за обмяна на информация, опит и добри практики

Септември 2013 г.

Участие на държавите от ЮИЕ, които са изявили желание за това във
Фестивала „Аполония“ – секция „Етномузика“ (гр. Созопол, България)

Края на септември
2013 г.

Обучителен семинар на национални кадри на Македония за ключовите
понятия на Конвенцията 2003 г. и идентификация на елементите на НКН
в Скопие.

4-8 oктомври 2013
г.

Участие във Фестивала на етноложките документални филми (Белград,
Сърбия)

Ноември 2013 г.

Премиера на общия филм на държавите-членки от ЮИЕ
Участие в Генералната конференция на ЮНЕСКО

Декември 2013 г.

Участие в Осмата сесия на Комитета за опазване на НКН (Азербайджан)

Забележка : Обучителните семинари, техните теми и срещата на ръководителите на
центровете от категория 2 на ЮНЕСКО са определени от ЮНЕСКО, както и
държавата - Македония. Форматът на семинарите е 25-30 души най-много,
продължителност : 4 дни + 2 за пътуване, а за срещата на центровете – 2 + 2 дни.
Предвиждат се и посещения на г-жа Йоланда Вал – Директор на БРЕСЧЕ в България и
на Изпълнителния директор на Регионалния център в Македония, Турция и Гърция.

