
 

     популяризира Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на 
НКН и допринася за нейното прилагане в Югоизточна Европа
     увеличава участието на общности, групи и лица в 
опазването на НКН
     повишава капацитета на държавите от
Югоизточна Европа в опазването на НКН
     координира, обменя и разпространява 
информация относно опазването на НКН
     поощрява регионалното и международното
сътрудничество за опазване на НКН

      Бистришките баби, архаична полифония, 
танци и ритуали от региона на Шоплука

      „Нестинарството — послание от миналото: 
Панагирът на Св. Св. Константин и Елена в
с. Българи“

     Традицията на производство на Чипровски 
килими

      Народният празник „Сурова“ в Пернишко

      Културни практики, свързани с 1 март

Елементи на НКН на България в
Представителната листа на НКН на човечеството:

     устни традиции и форми на изразяване, в 
това число и езикът в качеството му на носител на 
нематериалното културно наследство  

     художествено-изпълнителско изкуство 

     социални обичаи, обреди и празненства 

     знания и обичаи, отнасящи се до природата и 
вселената
 
     знания и умения, свързани с традиционните 
занаяти

Нематериалното културно наследство
се проявява в следните области:

България има две вписвания в Регистъра на 
добрите практики за опазване на НКН:

      Фолклорен фестивал Копривщица: 
система от практики за представяне и 
предаване на културното наследство 

      Българското читалище: практически 
опит в опазването на виталността на 
нематериалното културно наследство

Регионален Център София - ЮНЕСКО е открит през 2012 г., за да 
опазва и популяризира нематериалното културно наследство (НКН) 
в страните от Югоизточна Европа, а основна негова цел е да:
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Регионален Център София 
- ЮНЕСКО е одобрен като 
център от категория 2 на 
ЮНЕСКО

Подновяване на Споразумението
за продължаване дейността на
Регионален Център София - ЮНЕСКО 
за нов шестгодишен период

Подписване на 
Споразумение 
между България и 
ЮНЕСКО

ж.к. Изток, ул. Лъчезар Станчев“ №7,
София, България
+ 359 2 444 21 03
office@unesco-centerbg.org
www.unesco-centerbg.org
UNESCO Centre Sofia

 Албания

 Армения

 Босна и 

Херцеговина

 България

 Грузия

 Гърция

 Кипър

 Молдова

 Република 

Северна Македония

 Румъния

 Словения

 Сърбия

 Турция

 Украйна

 Хърватия

 Черна гора

Регионалeн Център София - ЮНЕСКО осъществява своята
дейност в общо 16 държави членки, в това число и България

Регионален Център София - ЮНЕСКО
е един от седемте международни
центъра от категория 2 за
НКН под егидата на ЮНЕСКО и
единственият в Европа.

Регионален Център София - ЮНЕСКО 
организира дейности за опазване на 
НКН като:

Регионален Център София 
- ЮНЕСКО партнира и 
участва в:

обучителни семинари и 
експертни срещи

международни форуми и 
конференции

издания и публикации

изложби и каталози

кръгли маси

международни срещи

културни събития

2012 г.

Официално откриване
на Регионален
Център София - ЮНЕСКО

фестивали


