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Встъпителни думи 
Introductory Words
Ирена Тодорова, Изпълнителен директор на Регионален център – София, ЮНЕСКО
Irena Todorova, Executive Director of the Regional UNESCO Center, Sofia

Скъпи читатели, 

През 2021 г. отбелязваме две изключително важни 
годишнини – 75 години от създаването на ЮНЕСКО и 
65 години от присъединяването на България към орга-
низацията. Замислена като специално звено към ООН, 
ЮНЕСКО насърчава сътрудничеството между нациите 
в областта на образованието, науката, културата. 
Тази организация е създадена, за да съхранява и преда-
ва ценности, чиято жизнеутвърждаваща роля с осо-
бена сила си припомняме и днес. Защото зачитането 
на справедливостта, законите, човешките права и 
основните свободи, опазването на мира и нравстве-
ната солидарност на човечеството, днес отново са 
на преден план. Защото в трудни времена като днеш-
ните, когато светът е изправен пред неподозирани 
социални и здравни кризи, именно опазването на цен-
ностите е ключово за оцеляването на нациите, на 
културите, на човека. 

Културата и изкуството, като носители на по-
знание, винаги са били не само мост, но и основен ин-
струмент за диалог и поддържане на пълнокръвни, мир-
ни, плодотворни взаимоотношения между народите. 
Материалното и нематериалното наследство на чо-
вечеството, неговото ефективно опазване и популя-
ризиране са в основата на социалния напредък. Затова 
и ЮНЕСКО е организация с такова огромно значение за 
добруването на съвременния свят. 

От присъединяването си преди 65 години, Бълга-
рия е активен участник в утвърждаването на поли-
тиките и ценностите на глобално ниво. Страната 
ни има важна роля в съхранението на материалните 
обекти на своята територия, както и на елементите 
на нематериалното наследство. Това прави приноса 
й към световното културно многообразие безспорен. 

Днес обаче, освен да отпразнуваме годишнините, е 
важно да си зададем и някои въпроси. Какво още можем 
да постигнем, кои са бъдещите предизвикателства 

Dear Readers, 

The year 2021 marks two anniversaries of exceptional 
importance for us: the 75th jubilee of the establishment 
of UNESCO and 65 years since Bulgaria’s accession to the 
organization. Conceived as a special body within the Unit-
ed Nations Organization, UNESCO seeks to promote co-
operation among nations in the sphere of education, sci-
ence, and culture. It was created to preserve and convey 
values whose life-affirming role is recalled with special 
intensity. Respect for fairness and justice, for upholding 
the laws, defending human rights and the fundamental 
freedoms, for safeguarding peace and the moral solidarity 
of humankind are all back in the foreground of public at-
tention today. In challenging times like these, as the world 
is faced with unforeseen social and health crises, it is the 
safeguarding of these values that is crucial for the survival 
of nations, cultures and the human species.
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пред живите наследства, как да съхраним духовното 
в съвременния свят и да го предадем на следващите 
поколения?

Целият екип на Регионален Център София – ЮНЕСКО 
всекидневно работи, за да открие отговорите на 
тези въпроси, да допринесе, доколкото може, за опаз-
ването на нематериалното културно наследство в 
контекста му на живо съкровище, чийто единствен 
проводник са хората. Списание „Живи наследства” е 
един от инструментите, с които вярваме, че ще ан-
гажираме повече хора към тази кауза. Платформата 
събира истории от цяла Югоизточна Европа, за да  
разкрие културното многообразие, но и да съхрани 
уникалността на културите. 

Затова, заедно с редакционната колегия на изда-
нието, решихме да посветим настоящия брой на две-
те важни годишнини, но най-вече той е израз на бла-
годарност към хората, вложили труда и времето си в 
съхраняването на културната идентичност на общ-
ностите в региона. Вярвам, че това са усилия, които 
определят бъдещето и ще го направят по-светло и 
по-щастливо за следващите поколения.  

Честит празник и приятно четене!

Ирена Тодорова

Culture and arts, as bearers of knowledge, have always 
been not just a bridge but a key instrument for a dialog and 
for the maintenance of fully-fledged, peaceful and fruitful 
relations among the nations. The heritage of humankind, 
both tangible and intangible, its effective preservation and 
promotion, lie at the foundation of social progress. That 
is why UNESCO is an organization of enormous influence 
for the well-being of today’s world.

Since its accession to UNESCO 65 years ago, Bulgaria 
has been an active participant in affirming its policies and 
values on the global scene. The country plays an important 
role in the conservation of the tangible sites and objects of 
the heritage in its territory as well as in the safeguarding of 
the elements of the intangible heritage. This makes its con-
tribution to the global cultural diversity unquestionable.

Today, however, as we celebrate those notable anni-
versaries, it is no less important to ask  some questions 
too. What is it that we have not yet attained, which are the 
future challenges to the living heritages, how should we 
preserve the spiritual in the present-day world and pass 
it on to the next generations?

The entire team of the Regional UNESCO Center, So-
fia, works day in and day out to find the answers to these 
questions, and to contribute to the best of its ability to the 
safeguarding of the intangible cultural heritage in the con-
text of a living treasure with humans as its natural con-
duit. Thus, the Living Heritage Journal is one of the tools 
that hopefully will help us reach out to more people and 
engage them with our cause. It is a platform that collects 
stories from all over South-Eastern Europe to put on dis-
play the region’s cultural diversity while contributing to 
the preservation of the uniqueness of its cultures.

Therefore, together with the editorial board of the 
journal, we decided to dedicate this issue to both major 
anniversaries, but more importantly, to present it to you 
as a token of our appreciation and gratitude for those who 
invested their time and labor into preserving the cultural 
identity of the communities in the region. I believe that 
these efforts will help shape our common future, mak-
ing it brighter and happier for the generations to come.

So, Happy Double Anniversary, and … Enjoy!

Irena Todorova
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65 години Национална комисия за ЮНЕСКО на България
65 Years Bulgarian National Commission for UNESCO
Христо Георгиев, Главен секретар на Националната комисия за ЮНЕСКО на България
Hristo Georgiev, Secretary General of the Bulgarian National Commission for UNESCO

Христо Георгиев заема поста от 1993 до 1998 
г. три пъти –  от началото до средата на 2003 
г. и от 2018 г. до този момент. Участва във 
всички Генерални конференции на ЮНЕСКО 
през това време. Има принос за осъществя-
ването на редица български инициативи в 
ЮНЕСКО и за изпълнението на много проек-
ти, свързани с програмите на ЮНЕСКО.

България членува в ЮНЕСКО от 1956 г., би-
хте ли посочили важни моменти за българско-
то членство в тази организация?

Още от самия момент на присъединяването си 
на 17 май 1956 г. България споделя и работи актив-
но за осъществяването на благородните идеали 
на ЮНЕСКО и се превръща в надежден партньор 
за изпълнението на основните цели и програми 
на организацията. Свидетелствата за това са 
много – България става домакин на знакови меж-
дународни форуми по линия на ЮНЕСКО, в т.ч. и на 
единствената Генерална конференция на ЮНЕСКО, 
състояла се извън централата на организацията 
в Париж през 1985 г., няколкократното членство 
на страната в Изпълнителния съвет на ЮНЕСКО, 
активното  участие в междуправителствените 
комитети на организацията, многобройните из-
пълнени проекти и осъществени инициативи. 
За период от осем години Генерален директор на 
ЮНЕСКО е Ирина Бокова. 

През този период, естествено, приоритети-
те на българската страна претърпяват разви-
тие. Ако до демократичните промени през 1989 г. 
ЮНЕСКО е един от малкото „прозорци“ към света, 
в първото десетилетие след промените България 
получава помощ от ЮНЕСКО за преструктурира-
нето на важни аспекти от културната, образо-
вателната и научната политика, като същевре-
менно запазва активната си роля на инициатор 
на важни идеи като Софийската конференция за 

Hristo Georgiev, Secretary General of the Bulgari-
an National Commission for UNESCO
Mr. Geogiev had the position from 1993 till 1998, 
from early 2000 till mid-2000, and from 2018 on-
wards. He has taken part in all General Conferences 
of UNESCO during his terms of office. Mr. Georgiev 
has contributed to the realization of a number of 
Bulgarian initiatives within UNESCO and the im-
plementation of many UNESCO projects.

As Bulgaria has been a UNESCO member since 
1956, what milestone moments of the country’s 
membership in that international organization could 
you identify?

Since the very first day of its accession on May 17, 
1956, Bulgaria has shared and worked actively for the 
realization of the noble ideals of UNESCO, thus becom-
ing a trusted and reliable partner in pursuit of the main 
goals and programs of the Organization. Evidence of that 
is plentiful: Bulgaria has hosted a number of high-profile 
international forums related to UNESCO, including the 
only UNESCO General Conference to have taken place 
outside of the UNESCO Headquarters in Paris in 1985; 
Bulgarian representatives have sat numerous times on 
the UNESCO Executive Board; Bulgaria has participated 
actively in the Organization’s intergovernmental com-
mittees and has brought to successful completion many 

75 ГОДИНИ ЮНЕСКО  
75 YEARS OF UNESCO
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UNESCO projects and initiatives. Bulgaria’s Irina Bokova 
served a total of 8 years as Director General of UNESCO.

Naturally, during that period, the country’s priorities 
have evolved. While prior to the democratic changes of 
1989 UNESCO was to the Bulgarians one of very few ‘win-
dows to the world’, in the first decade after the changes 
Bulgaria received assistance from UNESCO in restruc-
turing important aspects of its cultural, educational and 
scientific policy, while  retaining its active role in initi-
ating important ideas, such as the Sofia Conference on 
Freedom of the Media in 1997. Bulgaria’s admission as 
a full member of the European Union added value to 
the country’s participation in UNESCO. A Bulgaria-UN-
ESCO Funds-in-Trust Agreement was signed, enabling 
the country to finance important projects within the 
UNESCO programs, such as preventing anti-Semitism 
through education, the impact of climate change on the 
cultural heritage, etc.

During the current year, we will be conducting a se-
ries of events celebrating the 65th anniversary of Bul-
garia’s accession to UNESCO and the 75th anniversary 
of the entry into force of the UNESCO Constitution. To 
mark the 65th anniversary of Bulgaria’s membership, 
UNESCO Director General Audrey Azoulay issued a spe-
cial video address to the citizens of Bulgaria.

свободата на медиите през 1997 г. Приемането 
на България за член на Европейския съюз дава до-
пълнителна добавена стойност на българското 
участие в ЮНЕСКО. Създава се Доверителен фонд 
България – ЮНЕСКО, чрез който страната ни фи-
нансира важни проекти в програмите на ЮНЕСКО, 
като предотвратяването на антисемитизма 
чрез образование, влиянието на климатичните 
промени върху културното наследство и др.

През тази година с поредица от прояви отбе-
лязваме 65-та годишнина от присъединяването 
на България към ЮНЕСКО и 75 години от влизането 
в сила на Устава на ЮНЕСКО. Генералната дирек-
торка на ЮНЕСКО Одре Азуле се обърна със специ-
ално видео обръщение към българските граждани 
по повод 65-годишния юбилей.

Националната комисия работи за диалог 
между култури и цивилизации, кои са парт-
ньорствата на Комисията в България за из-
пълнение на тази задача в национален, регио-
нален и европейски план?

На национално равнище „мотор“ на работата 
по линия на ЮНЕСКО е Националната комисия, коя-
то генерира идеи и предложения и координира бъл-
гарското участие в програмите на ЮНЕСКО. В дей-
ността са включени активно министерствата, 
имащи отношение към програмите на ЮНЕСКО – 
Министерството на културата, Министерство-
то на образованието и науката, Министерство-
то на околната среда и водите, Министерството 
на транспорта, Българска академия на науките, 
Администрацията на Президента, мрежата от 
национални комитети по програмите на органи-
зацията, Регионалният център за нематериално 

Откриване на посветената на 65-та годишнина от 
присъединяването на България към ЮНЕСКО изложба за 
нематериалното културно наследство „Пътешествие 
из живите традиции“  – май 2021 г., Министерство на 
външните работи, София, България

The opening ceremony of the exhibition of intangible cultural 
heritage ‘A Journey through the Living Traditions. The Intangible 
Cultural Heritage of South-Eastern Europe’, dedicated to the 65th 
anniversary of Bulgaria’s accession to UNESCO. May 2021, Ministry 
of Foreign Affairs, Sofia, Bulgaria
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културно наследство в Югоизточна Европа в Со-
фия, клубовете и асоциираните към ЮНЕСКО учи-
лища, катедрите на ЮНЕСКО в университетите 
– мрежата е широка и уникална за една световна 
организация.

В международен план участваме в редица 
структури, съвети, мрежи по програмите на 
ЮНЕСКО, част сме от европейската мрежа на на-
ционалните комисии за ЮНЕСКО, осъществяваме 
партньорства в области като етичните изме-
рения на изкуствения интелект (със Словения), 
подводната археология (с Хърватия), не мога да 
изброя всички, а и не е необходимо.

Как Комисията съдейства за съчетаване на 
практики по опазване на културни наследства 
и привличане на млади хора към идеите на меж-
дукултурния диалог?

Младите хора са приоритетна група в крат-
косрочната – 2022-2023 г., и средносрочната про-

Участници в международната конференция, посветена на 
дигитализацията на културното и научното наследство – 
септември 2020 г., гр. Бургас, България

Photo 2: Participants in the International Conference on Digital 
Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, 
September 2020, Burgas, Bulgaria

As a National Commission for UNESCO strives 
for dialog between cultures and civilizations, whom 
does Bulgaria’s National Commission partner with 
in pursuit of this objective at national, regional and 
European level?

At national level, the ‘engine’ of our collaboration 
in the context of UNESCO is the National Commission, 
which generates ideas and makes proposals while co-
ordinating Bulgaria’s participation in the UNESCO pro-
grams. Actively involved in its activities are the gov-
ernment ministries with relevance to the UNESCO 
programs: the Ministry of Culture, the Ministry of Edu-
cation and Science, the Ministry of the Environment and 
Water, the Ministry of Transport, the Bulgarian Acade-
my of Sciences, the Administration of the President of 
the Republic, the network of national committees in 
charge of the various programs of the Organization, 
the Regional Center for the Safeguarding of the Intan-
gible Cultural Heritage in South-Eastern Europe in So-
fia, the UNESCO clubs and UNESCO-associated schools, 
the UNESCO Chairs at universities. In other words, it is 
and extensive network of institution that is unique for 
a global organization.

In an international context, we participate in a num-
ber of structures, boards and UNESCO program net-
works. We are a member of the European Network of 
National UNESCO Commissions, and we have partner-
ships in areas like the ethical dimensions of artificial in-
tellect (with Slovenia), underwater archaeology (with 
Croatia) , etc. I cannot list them all, and it’s hardly nec-
essary to do so. 

How does the Commission contribute to combin-
ing practices for the safeguarding of cultural heritag-
es with stimulating the interest of the young people 
in the ideas of intercultural dialog?

Young people are a priority target group for the 
short-term (2022-2023) and medium-term (2022-2029) 
UNESCO programs. Some of the credit for that goes to 
Bulgaria and its positions during the process of coordi-
nation of these two milestone documents in the first half 
of 2021. Over the past several years, Bulgaria’s National 
Commission for UNESCO has supported several projects 
and assisted in their implementation through the net-
work of partner organizations. It is worth mentioning 
the Conference on Digital Presentation and Preservation 
of Cultural and Scientific Heritage (September 2020), 
co-organized by the UNESCO Chair at the University 
of Library Studies and Information Technology, which 
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earned the high appreciation of UNESCO, the all-round 
activity of the Regional Center for Safeguarding of the 
Intangible Cultural Heritage, aimed primarily at young 
people, the last year project of the National Institute of 
Geophysics, Geodesy and Geography of the Bulgarian 
Academy of Sciences with the participation of college 
students on ‘Karst: the last blank spot on Planet Earth’,   
the funding through the Bulgaria-UNESCO Funds-in-
Trust Agreement of a major project to study the impact 
of climate change on World Cultural Heritage sites in 
South-Eastern Europe. We have also been making ac-
tive use of the UNESCO Associated School Network. Dur-
ing the still raging COVID-19 crisis, contacts between us 
and part of the projects have been conducted online.

What new policies do you have in support of the 
understanding of cultural heritages as an essential 
part of the modern way of life?

Basically, the cultural heritage comprises both the 
tangible and the intangible, the immovable and the 
movable heritage as an agglomeration of cultural prop-
erties that carry a historical memory, a national identity 
and have either a scientific or a cultural value. Speaking 
solely in a UNESCO context, Bulgaria is a state party to 
the Organization’s conventions related to the cultural 
heritage and cultural diversity. These are the pre-em-
inent international legal instruments in the sphere of 
heritage. The UNESCO conventions contribute to the 
establishment of unified legal standards for the pro-
tection of the cultural heritage. It is owing to their im-
plementation that international cooperation in that 
field has expanded and the idea of cultural properties 
as an irreplaceable tool for promoting cultural identity 
and intercultural dialog has been established. UNESCO 
has reaffirmed time and again that while globalization 
is the thing that provides enormous opportunities for 
safeguarding of the cultural heritage, it is also exposing 
that heritage to a wide range of risks like, e.g., criminal 
misappropriation and trafficking on the part of organ-
ized crime and terrorist groups, damage or destruction 
as a result of environmental disasters, acts of terrorism 
and armed hostilities. This awareness is the very foun-
dation of the extremely broad-scale efforts of UNESCO 
for the protection of all kinds of heritage.

It is important to note that the UNESCO conventions, 
applied through the work of the relevant intergovern-
mental committees, have been expanding their scope in 
order to face up to the emerging changes and challeng-
es. Bulgaria is an active participant in UNESCO’s  ‘Mem-

грами на ЮНЕСКО – 2022-2029 г. За това допринесе 
и България с позициите си по време на съгласу-
ването, в първата половина на 2021 г., на тези 
два основни документа. Националната комисия 
за ЮНЕСКО през последните години подкрепи ня-
колко проекта и подпомогна тяхното осъществя-
ване чрез мрежата от партньорски организации. 
Съвсем телеграфно ще отбележа конференцията 
за дигитализация на културното и научното нас-
ледство (септември 2020 г.), със съорганизатори 
катедрата на ЮНЕСКО към УНИБИТ и Института 
по математика при БАН, получила висока оценка 
от ЮНЕСКО; цялостната дейност на Регионал-
ния център за нематериалното културно наслед-
ство, която е насочена главно към младите хора; 
приключилият през миналата година проект на 
Националния институт по геофизика, геодезия и 
география към Българската академия на науките 
с участието на студенти „Карстът – последно-
то „бяло“ петно на планетата Земя“; финансира-
нето чрез Доверителния фонд България –ЮНЕСКО 
на голям проект за влиянието на климатичните 
промени върху обектите на световното култур-
но наследство в Югоизточна Европа. Използваме 
активно и мрежата на асоциираните към ЮНЕСКО 
училища. По време на все още продължаващата 
COVID криза контактите и част от проектите 
се осъществяваха онлайн.

Какви са новите политики в подкрепа на 
разбирането на културните наследства като 
важна част от съвременния начин на живот?

По начало, културното наследство обхваща 
нематериалното и материалното недвижимо 
и движимо наследство като съвкупност от кул-
турни ценности, които са носители на истори-
ческа памет, национална идентичност и имат 
научна или културна стойност. Ако говорим само 
за ЮНЕСКО, то България е страна по конвенци-
ите на oрганизацията, свързани с културното 
наследство и културното многообразие. Това са 
най-значимите международноправни инструмен-
ти в областта на наследството. Конвенциите на 
ЮНЕСКО допринасят за утвърждаването на един-
ни правни стандарти за защита на културното 
наследство. Благодарение на тяхното приложение 
се разшири международното сътрудничество и 
се утвърди идеята, че културните ценности са 
незаменим инструмент за подпомагане на култур-
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ната идентичност и на междукултурния диалог. 
ЮНЕСКО потвърждава, че именно глобализацията 
предоставя огромни възможности за опазване на 
културното наследство, но и го излага на широк 
спектър от рискове – например, престъпни посе-
гателства и трафик от организираната престъп-
ност и терористи, увреждане или унищожаване 
в резултат на екологични катастрофи, терорис-
тични актове и оръжейни конфликти. Това е в ос-
новата на изключително мащабните усилия на 
ЮНЕСКО за защита на всички видове наследство. 

Искам само да отбележа, че конвенциите на 
ЮНЕСКО, чрез работата на съответните междуп-
равителствени комитети, разширяват обхвата 
си, за да отговорят на възникващите промени и 
предизвикателства. България е активен участник 
и в програмата на ЮНЕСКО „Паметта на света“, 
имаща за цел опазването на документалното на-
следство: ръкописи, устни традиции, аудиовизу-
ални материали, библиотечни колекции и архивни 
фондове. Програмата предвижда възможности за 
създаване на национални регистри на писмените 
паметници и за вписването на паметници или ко-
лекции със световна значимост в Международен 
регистър. По повод 150-годишнината на БАН се 
състоя голяма конференция, посветена на акту-
алните проблеми в изучаването на нематериал-
ното културно наследство „Актуални проблеми 
в изучаването на нематериалното културно на-
следство и прилагането на Конвенция 2003. При-
носът на учените от БАН“ като материалите се 
публикуват в издание.

Кои са добрите практики в дейността на 
Националната комисия и нейните партньори 
в България в опазването на културните на-
следства и тяхното предаване на следващи-
те поколения?

Спектърът е широк: като започнем от обу-
чителни семинари – тук ще спомена семинара по 
въпросите за управление на риска от природни 
бедствия и развитието на устойчив туризъм за 
обекти на световното културно наследство, ще 
преминем през практическите уроци на семинара 
„Модерни методи на спешна консервация“ и нека 
стигнем до дейността на вече споменатата ши-
рока мрежа от асоциирани към ЮНЕСКО училища 
– те са повече от 50, където със съдействието 
на Националната комисия за ЮНЕСКО беше орга-

ory of the World’ program for preserving the documen-
tary heritage: manuscripts, oral traditions, audiovisual 
content, library collections and archives. The program 
provides opportunities for the establishment of nation-
al inventories of written documents and for entering 
monuments or documents of global significance in an 
International Inventory. To mark the 150th anniversary of 
the Bulgarian Academy of Sciences, a major conference 
was held on ‘Current problems in the study of ICH and 
the Implementation of the 2003 Convention. Contribu-
tion of the scientists from BAS’. All conference materi-
als have since been released in a separate publication.

What good practices can you identify in the work 
of the National Commission and its partners in Bul-
garia in safeguarding the country’s cultural herit-
ages and their transmission between generations?

The range of good practices is quite wide: training 
seminars –  especially the one on managing the risk of 
natural disasters and the promotion of sustainable tour-
ism for world cultural heritage sites, practical lessons 
of the seminar on ‘Modern methods of urgent conser-
vation’ , the aforementioned wide network of UNESCO 
associated schools (numbering over 50 at last count), 
and the organized  with the assistance of the Nation-
al Commission competition  ‘Let’s tell the world about 
Bulgaria’s UNESCO sites’. Pupils took part in the project 
‘Let’s provide access to the cultural heritage’ by devel-
oping a video game about the cultural heritage of the 
ancient Thracians as a form of drawing the attention 
of young learners to the riches of the Thracian civiliza-
tion and the need to protect and conserve the cultural 
heritage. Currently there is an ongoing competition for 
young people from the countries in South-Eastern Eu-
rope on ‘The intangible cultural heritage: the next gen-
eration’. Let us not forget the financial and expert assis-
tance of UNESCO for the conservation and safeguarding 
of some of Bulgaria’s cultural monuments inscribed on 
the World Heritage List. Since 1982, it has totaled over 
200 thousand US dollars, whereas the projects applying 
for such assistance are coordinated with and supported 
by the National Commission for UNESCO. In 2016, we 
received from UNESCO an installation for centralized 
control and remote monitoring of a system for precise 
air conditioning in the Boyana Church.

What are the contributions of Bulgaria in support 
of the UNESCO policies in culture and education for 
conserving the cultural heritages and for their safe-
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низиран конкурс „Нека разкажем на света за бъл-
гарските обекти на ЮНЕСКО“. Ученици от тази 
мрежа участваха в проекта „Да осигурим достъп 
до културното наследство" като разработиха 
компютърна игра за културното наследство на 
траките – форма на привличане на вниманието 
на учащите към богатствата на тракийската 
цивилизация и необходимостта от опазване на 
културното наследство като цяло. 

В момента тече конкурс сред младите хора от 
страните от Югоизточна Европа „Нематериал-
ното културно наследство: следващото поколе-
ние“. Да не забравяме и финансовата и експертна 
помощ на ЮНЕСКО за консервацията и опазването 
на някои от културните ни паметници от Све-
товния списък, която от  1982 г. насам надхвърля 
200 000 щатски долара, като проектите за нея се 
съгласуват и подкрепят от Националната коми-
сия за ЮНЕСКО. През 2016 г. получихме от ЮНЕСКО 
инсталация за централизиран контрол и дистан-
ционен мониторинг на система за прецизна кли-
матизация на Боянската църква.

Какви са приносите на България в подкрепа 
на политиките на ЮНЕСКО в културата и об-
разованието за съхранение на наследствата 
и тяхното опазване и развитие?

Образованието е необходима предпоставка за 
изграждането на култура за опазване на култур-
ното наследство. Неграмотните хора рушат, те 
нито пазят културната памет, нито създават 
такава. ООН прие известните цели за устойчиво 
развитие. Те са 17 и техният хоризонт е до 2030 г. 
Под номер 4 е записана следната цел: „Осигуряване 
на приобщаващо и равностойно качествено об-
разование и стимулиране на възможностите за 
учене на всички през целия живот“. ЮНЕСКО рабо-
ти за реализирането на тази всеобхващаща и ху-
манна перспектива. Член сме на Управителния съ-
вет на „Образование 2030 г.“ и участваме и следим 
отблизо активната дейност на организацията в 
тази област, в т.ч. по изготвянето на доклада на 
ЮНЕСКО за бъдещето на образованието. В Бълга-
рия функционират две катедри на ЮНЕСКО — по 
образование за мир и права на човека и по опазва-
не на културното наследство. Предстои създава-
нето на още две катедри, имащи отношение към 
образованието и културата – в СУ „Св. Климент 
Охридски“ и в УНСС.

guarding and development?
Education is a sine qua non for the creation of a 

culture of safeguarding of the cultural heritage. Illiter-
ates can only destroy things; they neither protect nor 
create cultural memory. The UN has adopted the now 
well-known Sustainable Development Goals. They are 
17 and have a timeline stretching as far as 2030. Under 
No. 4 the World Organization has written down the fol-
lowing goal: ‘To ensure inclusive and equitable quality 
education and promote lifelong learning opportunities 
for all’. UNESCO strives for the realization of this all-en-
compassing and humane prospect. As a member of the 
Management Board for Education 2030, we have been 
following closely and participating in the hard work of 
the Organization in this area, including the drafting of 
the UNESCO Report on the Future of Education. There 
are two types of UNESCO Chairs operating in Bulgaria at 
present: on Culture of Peace and Human Rights and on 
Safeguarding the Intangible Cultural Heritage. Two more 
are in the pipeline, both with relevance to education and 
culture – at  the St. Kliment Ohridski University of Sofia 
and at the University of National and World Economy. 

Let me mention once again Bulgaria’s substan-
tial contribution to the implementation of the UNES-
CO programs through the Bulgaria-UNESCO Funds-in-

Изложба, посветена на народния празник „Сурва“ на ученици 
от асоциираното към ЮНЕСКО училище „Емилиян Станев“, 
София, България. 

Surva Folklore Festival – exhibition of works by pupils of Emilian 
Stanev UNESCO-associated school, Sofia, Bulgaria.

https://em-stanev.org/index.php/activity/unesco
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Отново ще спомена сериозния български при-
нос в изпълнението на програмите на ЮНЕСКО чрез 
Доверителния фонд България – ЮНЕСКО. През пе-
риода 2009 – 2021 г. със средства от Фонда бяха 
успешно реализирани 18 проекта, много от тях 
имащи пряко отношение към културното наслед-
ство като проекта за държави от Африка и Ка-
рибския басейн за повишаване на капацитета по 
опазване на нематериалното културно наслед-
ство и проекта за възстановяване на мюсюлман-
ски и християнски обекти в Косово.

Накрая бих искал да поздравя екипа на списа-
ние „Живи наследства“ за сериозната работа по 
популяризирането на нематериалното културно 
наследство и за развитието, както на научните 
изследвания в тази област, така и на сътрудни-
чеството между страните членки на Регионалния 
център за нематериалното културно наследство.

Trust Agreement. Between 2009 and 2021, allocations 
under that Agreement have accounted for the success-
ful implementation of 18 projects. Many of them were 
with direct relevance to the cultural heritage, such as 
the project for countries of Africa and the Caribbean in 
support of the capacity for the safeguarding of their in-
tangible cultural heritage, and the project for restoration 
of Muslim and Christian sites in Kosovo.

Last but not least, I would like to congratulate the 
team of the Living Heritage journal on their hard work 
in promoting the intangible cultural heritage and the 
advancement of scientific research in that field as well 
as on the collaboration among member states of the 
Regional Center for the Safeguarding of Intangible Cul-
tural Heritage  

Международна конференция за опазване на природното 
наследство –  юни 2019 г., гр. Карлово, България

International Conference on Protecting the Natural Heritage, June 
2019, Karlovo, Bulgari
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Mr. Arman Khachatryan, Director of the De-
partment of Multilateral Policy and Development 
Cooperation, Secretary-General, Armenian Na-
tional Commission for UNESCO (2020), Assistant 
to the Minister  (2018–2020), Deputy Permanent 
Representative of Armenia to the Council of Europe, 
(Strasbourg, France: 2014–2017), Second Secretary, 
EU Division, European Department (2010–2013), 
Third Secretary, Mission of Armenia to the EU 
(Brussels, Belgium: 2007–2010); Attaché, EU Divi-
sion, European Department (2004–2006).

We would like to know more about the estab-
lishment of the National Commission in your country 
with key dates and moments of activity.

First of all, I want to express my deep gratitude to 
the Regional Centre for the Safeguarding of Intangible 
Cultural Heritage in South Eastern Europe under the 

Арман Хачатрян, Директор на Отдела за 
многостранна политика и сътрудничест-
во за развитие и Генерален секретар на Ар-
минската национална комисия за ЮНЕСКО 
(2020),  Асистент на Министъра  (2018–2020), 
Заместник-постоянен представител на Ар-
мения в Съвета на Европа (Страсбург, Фран-
ция: 2014–2017), Втори секретар, направление 
ЕС, Европейски отдел на Министерството на 
външните работи на Армения (2010–2013), Тре-
ти секретар в Постоянното представител-
ство на Армения към ЕС (Брюксел, Белгия: 
2007–2010), Аташе, направление ЕС, Европей-
ски отдел на МВнР (2004–2006).

Представете кратка история на създава-
нето на Националната комисия във Вашата 
страна с основни дати и моменти от нейна-
та дейност.

Преди всичко, искам да изразя своята дълбока 
благодарност на Регионалния център за опазване 
на нематериалното културно наследство в Югоиз-
точна Европа под егидата на ЮНЕСКО със седалище 
в София, за неговата важна дейност, насочена към 
запазване на нематериалното културно наслед-
ство на региона, както и за инициативата му, пос-
ветена на 75-та годишнина от основаването на 
ЮНЕСКО. Като активен член, Армения ще продължи 
плодотворното си сътрудничество с Регионалния 
център в София и ще допринася за развитие на не-

Националната комисия за ЮНЕСКО на Армения 
Armenian National Commission for UNESCO
Арман Хачатрян, Главен секретар на Националната комисия за ЮНЕСКО
на Армения
Arman Khachatryan, Secretary General of the Armenian National Commission
for UNESCO

75 години ЮНЕСКО – споделяне на опит и успешни политики
75 Years of UNESCO – Experience and Successful Policies Sharing
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auspices of UNESCO in Sofia for the important activi-
ty in preserving ICH heritage in the region, and for the 
initiative dedicated to the 75th Anniversary of the es-
tablishment of UNESCO. As an active member, Arme-
nia will continue its  fruitful cooperation with the Sofia 
ICH Regional Centre and will contribute to its activities.

Armenia became a member of UNESCO in 1992, 
and the Armenian National Commission for UNESCO 
was established in October of the same year. Since then, 
Armenia has ratified 21 UNESCO legal instruments and 
has been committed to actively participating in the var-
ious structures and programs of UNESCO. The inscrip-
tion of three World Heritage Sites and seven elements 
of Intangible Cultural Heritage on the Representative 

говата дейност. 
Армения стана член на ЮНЕСКО през 1992 г., а на-

шата Национална комисия за ЮНЕСКО бе създадена 
през октомври същата година. Оттогава Армения 
е ратифицирала 21 правни документа на ЮНЕСКО, 
като е демонстрирала ангажираността си да участ-
ва активно в различните структури и програми на 
международната организация. Вписването на три 
обекта на световното културно наследство и се-
дем елемента на нематериалното културно на-
следство в Представителните списъци на ЮНЕСКО, 
както и трите елемента, вписани в Регистъра „Па-
метта на света“, създаването на пет катедри на 
ЮНЕСКО и на една мрежа UNITWIN, и членуването на 
35 арменски училища в мрежата на асоциираните 
училища към ЮНЕСКО (ASP), бележат изминалите 
три десетилетия от дейността на Национална-
та комисия за ЮНЕСКО на Армения.

Кои са новите предизвикателства в опазва-
нето на културното наследство 75 години след 
основаването на ЮНЕСКО? 

От самото си създаване през 1945 г. насам, 
ЮНЕСКО постигна много в изграждането на един 
по-мирен свят и обединяване на държавите в тех-
ните начинания за укрепване на мира и устойчи-
вото развитие чрез опазване на нашето споде-
лено културно наследство и налагане на всеобщи 
ценности. През изминалия период ЮНЕСКО положи 

Програма „Арар. Опазване, разпространение, развитие и 
популяризиране на националната култура в регионите на 
Република Армения“.  Ученици от секцията по килимарство 
на учебния център по програмата в гр. Абовян, провинция 
Котайк, Армения. Преподавател в центъра е Нарине Погосян, 
прокудена от родния си дом в окупираната от Азербайджан 
територия Арцах и намерила убежище в град Абовян, 
Армения. Сред учениците й има деца на семейства, изгонени 
от Арцах. Гр. Абовян, провинция Котайк, Армения., © Сн.: 
Министерство на образованието, науката, културата и 
спорта на Армения

"Arar. The students of the carpet weaving section of the program 
"Preservation, dissemination, development and popularization 
of national culture in the regions of the Republic of Armenia" 
in the city of Abovyan, Kotayk region of Armenia. The center's 
teacher is Ms Narine Poghosyan, who has been displaced from 
the Azerbaijani-occupied territory of Artsakh and found refuge 
in the city of Abovyan, Armenia. Among the students there are 
also children displaced from Artsakh. Abovyan, Kotayk region of 
Armenia, © Ph : Ministry of Education, science, culture and sport of 
Armenia
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Lists, as well as three inscriptions in the Memory of 
the World Register, creation of five UNESCO Chairs and 
one UNITWIN Network, and the membership of thir-
ty-five Armenian schools in ASP Network marked the 
three-decade long activity of the Armenian National 
Commission for UNESCO.

What are the new challenges in the safeguard-
ing of cultural heritage 75 years since UNESCO's es-
tablishment?

Since its inception in 1945, UNESCO has accom-
plished a lot in the creation of a more peaceful world, 
uniting countries in their endeavors to promote peace 
and sustainable development through the preservation 
of our shared cultural heritage and the advancement of 
universal values.  UNESCO made considerable efforts to 
preserve cultural diversity, intercultural dialogue, cultur-
al heritage, and  international solidarity.

Armenian cultural heritage is scattered through-
out the region and in some areas is under the threat of 
oblivion and destruction. Special attention is paid to the 
establishment of proper national, regional, and interna-
tional mechanisms to protect the cultural heritage from 
crimes directed against it. But, unfortunately, we contin-
ue to witness acts of deliberate destruction, misappro-
priation of cultural heritage, denial of cultural identity, 
and other crimes against cultural property that affect 
millions of people. Moreover, such crimes become even 
more acute and widespread in the event of armed con-
flict and in extreme emergencies, which creates a con-
ducive environment for the unhindered destruction of 
peoples' cultural heritage. Therefore, UNESCO, the key 
organization in heritage protection, should be equipped 
with all the tools and mechanisms to act efficiently and 
promptly during emergencies. 

We have recently seen the lack of relevant mecha-
nisms and, accordingly, the international community's 
inability to take urgent actions to protect cultural her-
itage during the pre-planned large-scale military ag-
gression of Azerbaijan against the Republic of Artsakh 
(Nagorno-Karabakh) in September-November 2020.

During the war, the Azerbaijani Armed Forces struck 
twice the 19th century Holy Savior (Ghazanchetsots) Ca-
thedral of the city of Shushi by precise striking drones. 
In addition, satellite imagery circulating on social me-
dia has confirmed that the 19th-century Church of Saint 
John the Baptist (Kanach Zham) in the same city has 
been partially demolished. Moreover, the destruction, 
misappropriation, and acts of vandalism against the rich 

значителни усилия за съхраняване на културната 
идентичност, междукултурния диалог, културно-
то наследство и за укрепване на солидарността 
между цивилизациите.

Като нация, чието културно наследство е раз-
пръснато из целия регион и в някои области е за-
страшено от унищожение и заличаване, Армения 
обръща специално внимание на изграждането на 
подходящи национални, регионални и международни 
механизми за опазване на културното наследство 
от престъп ления, насочени срещу него. За съжале-
ние обаче, продължаваме да бъдем свидетели на ак-
тове на целенасочено унищожаване или присвоява-
не на културно наследство, отричане на културна 
идентичност и други престъпления срещу култур-
ни обекти, засягащи милиони хора. Нещо повече: по-
добни престъп ления стават все по-тежки и раз-
пространени в случай на въоръжен конфликт и при 
екстремни извънредни ситуации, които създават 
способстваща среда за безнаказано унищожаване на 
културното наследство на цели народи. Ето защо 
ЮНЕСКО – основната международна организация, 
отговаряща за опазването на това наследство, 
трябва да разполага с всички средства и механизми 
за предприемане на ефикасни и своевременни дейст-
вия при извънредни ситуации. 

В последно време станахме свидетели на липса 
на съответстващи механизми, а оттам и на неспо-
собността на международната общност да пред-
приеме спешни действия в защита на културното 
наследство при преднамерената широкомащаб-
на въоръжена агресия срещу Арцахската република 
(Нагорни Карабах) през периода септември-ноем-
ври 2020 г. 

По време на войната азербайджанските въоръ-
жени сили нанесоха на два пъти прецизни въздушни 
удари с дронове по катедралата Христос Спасител 
(Ghazanchetsots) в град Шушб. Освен това сателит-
ни снимки, разпространени в социалните медии, 
потвърждават, че църквата от XIX в. Свети Йоан 
Кръстител (Kanach Zham) в същия град е частично 
разрушена. Нещо повече: разрушаването, разграб-
ването, вандализмът срещу богатото арменско 
културно и религиозно наследство, от което над 
1 500 културни обекта и 19 000 артефакта, които 
се намират понастоящем на териториите под во-
енния контрол на Азербайджан, продължават и след 
подписаната на 9 ноември 2020 г. тристранна де-
кларация за прекратяване на огъня. 
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Armenian cultural and religious heritage with more than 
1 500 cultural objects and 19 000 museum exhibits on 
the territories currently under the military control of 
Azerbaijan have continued even after the November 9, 
2020 tripartite statement on the cessation of hostilities. 

Azerbaijani authorities resorted to their policy of 
falsifying historical facts and appropriating the heritage 
of the Armenian people, presenting Armenian church-
es in Artsakh as "Caucasian Albanian." For example, on 
March 15, 2021, the Azerbaijani President visited the 
17th-century Armenian Church in the village of Tsakuri 
in the Hadrut region of Artsakh, currently under the oc-
cupation of the Azerbaijani Armed Forces, and openly 
declared it "Caucasian Albanian." Furthermore, he labe-
led the Armenian inscriptions on the Church's walls as 
"fake," thus preparing the ground for yet another act of 
vandalism in explicit violation of the 1954 Convention 
and UN Security Council Resolution 2347 (2017). 

On December 11, 2020, the Committee for the Pro-
tection of Cultural Property in the Event of Armed Con-
flict of the Second Protocol to The Hague Convention 
of 1954 adopted the Declaration  for the protection of 
cultural heritage in and around the Nagorno-Karabakh 
and welcoming UNESCO's initiative, taken in conform-
ity with Article 23 of the 1954 Hague Convention, to 
carry out as soon as possible an independent technical 
mission for the prevention of future damage with the 
agreement of all concerned parties,  assessing the status 
of the cultural property in all its forms as a prerequisite 
for the adequate protection of heritage.

The value of cultural heritage extends beyond na-
tions, borders, and status, since cultural heritage belongs 
to all of humanity, regardless of religious or national affil-
iation. Therefore, it must be protected and safeguarded 
against armed conflicts. The preservation and respect 
for the Armenian heritage are crucial in reaching sus-
tainable peace in the South Caucasus region.

Could you please state two good examples in the 
activities for the safeguarding of cultural heritage, 
with a key role in the education of youth?

Considering that the UNESCO Sofia Regional Centre's 
activities are dedicated to the Safeguarding of Intangible 
Cultural Heritage in South Eastern Europe, I would like 
to focus on the Intangible Cultural Heritage safeguard-
ing and promotion activities in Armenia:

- A project of animated videos about intangible cul-
tural heritage.

During the COVID-19 pandemic, a significant part of 

В допълнение, азербайджанските власти въз-
обновиха и политиката си на фалшифициране на ис-
торическите факти и присвояване на наследство-
то на арменския народ, представяйки арменските 
църкви в Арцах като „кавказко-албански“. Така на-
пример, на 15 март 2021 г. президентът на Азербай-
джан посети арменската църква от XVII в. на село 
Цакури в арцахската област Хадрут, понастоящем 
окупирана от азербайджанските въоръжени сили, и 
публично я обяви за „кавказко-албанска“. Нещо пове-
че – нарече надписите на арменски език по стените 
на църквата „фалшификати“, подготвяйки по този 
начин почвата за пореден акт на вандализъм в кре-
щящо нарушение на Конвенцията от 1954 г. и Резо-
люция 2347 (2017 г.) на Съвета за сигурност на ООН.

На 11 декември 2020 г. Комитетът за защи-
та на културните ценности в случай на въоръжен 
конфликт, създаден по смисъла на Втори протокол 
към Хагската конвенция от 1954 г. за защита на 
културните ценности в случай на въоръжен кон-
фликт, прие Декларация, призоваваща за защита 
на културното наследство в и около района на На-
горни Карабах и приветстваща инициативата на 
ЮНЕСКО, предприета в съответствие с Член 23 на 
Хагската конвенция от 1954 г., за осъществяване в 
най-кратки срокове на независима техническа ми-
сия за пре дотвратяване на по-нататъшни щети 
със съгласието на всички засегнати страни, с ог-
лед изработване на оценка на състоянието на кул-
турните ценности във всички техни форми като 
предпоставка за адекватното опазване на това 
наследство. 

Стойността на културното наследство се 
простира отвъд държавите, техните граници и 
статут, тъй като културното наследство при-
надлежи на цялото човечество, независимо от ре-
лигиозната и националната принадлежност. Ето 
защо, то трябва да бъде защитавано и опазвано 
срещу въоръжени конфликти. Опазването и зачи-
тането на арменското културно наследство са 
ключово важни за постигането на устойчив мир в 
региона на Южен Кавказ.

Бихте ли посочили два добри примера на дей-
ности, свързани с опазването на културното 
наследство, които да играят и ключова роля в 
образованието на младите хора?

Като се има предвид, че цялата дейност на со-
фийския Регионален център към ЮНЕСКО е посве-
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the projects for the protection of the intangible cultural 
heritage in Armenia has been transferred to the online 
platform, thus promoting the continuity and viability of 
the heritage preservation. Three animated videos were 
created in 2020: " The Secrets of the Armenian Lakes 
Origin,""The Armenian Mountains Mystery," and "The 
Amazing Story of Noah the Patriarch."

The primary purpose of creating the videos was to 
instill patriotism and respect for the Armenian tradi-
tions through the artistic means of animation, and to 
raise awareness of the significance of the combination 
of heritage and nature among the younger age groups.

тена на опазването на нематериалното културно 
наследство в Югоизточна Европа, бих желал да се 
фокусирам единствено върху дейностите по опаз-
ване и популяризиране на нематериалното култур-
но наследство в Армения.

- Проект за анимационни видеофилми за немате-
риалното културно наследство.

Изпълнението на значителна част от проекти-
те за защита и опазване на нематериалното кул-
турно наследство на Армения по време на пандеми-
ята от COVID-19 е пренесено в онлайн платформа, 
което способства за постигане на приемственост 
и жизненост на усилията за опазване на наследство-
то и процеса на неговото предаване. Така през 2020 
г. бяха създадени три анимационни видеофилма: „Тай-
ните на произхода на арменските езера“, „Мисте-
рията на арменските планини“ и „Изумителната 
история на Патриарха Ной“. 

Основната цел на създателите на тези филми 
е била да възпитат в обществото уважение към 
арменските традиции, патриотизъм и стремеж 
към опазване на околната среда посредством ху-
дожествения метод на анимацията, и да повишат 
осведомеността относно съчетанието на наслед-
ство и природа и ценността на тяхното място и 
роля сред по-младите възрастови групи.

Филмът „Изумителната история на Патриар-
ха Ной“ представя не само добре познатата леген-
да, но и дава научно обяснение на климатичните и 
геоложки условия, под чието въздействие настъп-
ват измененията в природата. Филмът „Тайните 
на произхода на арменските езера“ предоставя бо-
гата информация за видовете езера, начините на 
тяхното формиране и други техни особености, 
като разказва историята на сладководното езеро 
и традицията на неговото опазване.

Във филма „Мистерията на арменските планини“ 
посредством три легенди са представени планини-
те и особеностите на тяхното образуване. Трииз-
мерните видеоклипове предлагат минималистич-
ни, илюстровани, колоритни решения на арменски 
и английски език, като са придружени от превод на 
жестомимичен език.

    • Онлайн проект „Нематериалното култур-
но наследство на Република Армения“

През 2015 г. неправителствената организа-
ция „Федерация на младежките клубове“ пусна 
интернет сайт, озаглавен „Нематериалното кул-

Програма „Арар“. Издигане на кръстовия камък (Хачкар) в 
памет на воините от с. Бердаван, паднали в бой в защита 
на Отечеството. Майстор А. Гогинян и ръководителят на 
програмата А. Григорян, с ученици от селищата Ноемберян, 
Бердаван, Баканис, Когб и  Коти от секция „Каменоделство 
и дърводелство“, провинция Тавуш, Армения., © Сн.: 
Министерство на образованието, науката, културата и 
спорта на Армения"

Arar. Preservation, dissemination, development and popularization 
of the national culture in the regions of the Republic of Armenia ” 
program. Installation of the cross-stone (khachkar) carved by the 
students of “The cross-stone  carving and wood art” section of the 
program in Tavush region of Armenia. Master Armen Goginyan 
and program manager Arsen Grigoryan erect a cross-stone with 
students from Noyemberyan, Berdavan, Baghanis, Dovegh, Koghb 
and Koti communities of Tavush region, dedicated to the memory of 
Berdavan soldiers who had fallen defending the Homeland., © Ph : 
Ministry of Education, science, culture and sport of Armenia
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турно наследство на Република Армения“ (www.
int-heritage.am). В периода на разработване и из-
граждане на сайта, както и впоследствие, в под-
дръжката и периодичното му актуализиране, се 
включиха много млади хора. Основната цел на сай-
та е създаване на база данни на нематериалното 
културно наследство на Република Армения, която 
да обхване различни сфери и аспекти на това на-
следство, и осъществяване на текущи проекти. 
Този онлайн проект цели да спомогне за съставяне 
на регистър на нематериалното културно наслед-
ство на Армения в подкрепа на евентуални номина-
ции на елементи от това наследство за вписване 
в списъците на ЮНЕСКО, както и да представя на 
широката публика носители на културни традиции, 
просветни, културни, обществени, научни органи-
зации и тяхната дейност. В допълнение, интернет 
сайтът ще популяризира нематериалното културно 

The video "The Amazing Story of Noah the Patriarch" 
presents a well-known legend and explains scientifical-
ly the changes of nature caused by climatic-geological 
conditions.

The video "The Secrets of the Armenian Lakes Ori-
gin" provides extensive information on the types of lakes, 
their formation and the freshwater lakes preservation. 

The mountains and the peculiarities of their forma-
tion are presented through three legends in the video 
"The Armenian Mountains Mystery". The 3D video clips 
provide minimalist, illustrative and colorful images in 
Armenian and English, accompanied by sign language 
interpretation.

- "Intangible Cultural Heritage of the Republic of Ar-
menia", website project
In 2015 "Federation of Youth Clubs" NGO launched 

www.int-heritage.am website entitled "Intangible Cul-
tural Heritage of the Republic of Armenia." During the 
website development, many young people carried out 
the construction, the maintenance, and regular updat-
ing of the site. The website's primary purpose is to cre-
ate a database of the intangible cultural heritage of the 
Republic of Armenia, covering various spheres of intan-
gible cultural heritage, and complete the current pro-

Програма „Арар“. Секция “Бродерия“. С. Баграмян, провинция 
Армавир, Армения., © Сн.: Министерство на образованието, 
науката, културата и спорта на Армения 

"Arar. Preservation, dissemination, development and 
popularization of national culture in the regions of the Republic of 
Armenia” program, “Embroidery” section. Location - Baghramyan 
community of the Armavir region of Armenia., © Ph : Ministry of 
Education, science, culture and sport of Armenia
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наследство на Република Армения, ще повишава ос-
ведомеността за проблемите, свързани с неговото 
опазване, и ще култивира обществено уважение в 
контекста на правната рамка и процесите на кул-
турната политика.

Бихте ли посочили пример за добра практика 
при съчетаването на изследователски с образо-
вателни програми с ударение върху опазването 
и развитието на културното наследство във 
Вашата страна?

„Арар“. Опазване, разпространение, развитие и 
популяризиране на националната култура в регио-
ните на Република Армения. Проектът стартира 
през 2017 г. по инициатива на заслужилия артист 
на Армения Арсен Григорян и с финансовата подкре-
па на Министерството на културата. Проектът 
се осъществява в 33 населени места в шест реги-
она на Република Армения, където функционират 21 
центъра „Арар“. Там 15 местни специалисти препода-
ват традиционни песни и танци, изящни изкуства, 
миниатюрна живопис, килимарство, грънчарство и 
бродерия, дърворезба и каменоделство, конкретно 
изработване на кръстови камъни (хачкар). В курсо-
вете са обхванати 650-700 ученици.

Друг проект в тази област обхваща арменски 
имигранти от Сирия, потърсили убежище в Армения 
в резултат от сирийската гражданска война. Непра-
вителствената организация „Съюз на сирийските 
арменци“ активно участва в образователни и кул-
турни програми, насочени към опазването и преда-
ването на нематериалното културно наследство, 
както и в процеса на подготовка на номинациите 
и периодичните национални доклади, представяни 
пред ЮНЕСКО. Между 2019 и 2021 г. Съюзът е органи-
зирал онлайн курсове за около 110 сирийски арменци и 
местни жени, които е обучавал в познанията и уме-
нията на изработване на произведения на тради-
ционни арменски художествени занаяти.

jects. This project aims to support the preparation of an 
inventory of the intangible cultural heritage of Armenia 
for possible nominations on UNESCO's lists, and to in-
troduce practitioners of traditions, educational, cultural 
and social-scientific organizations and their activities to 
the broader public. In addition, the website will popu-
larize the intangible cultural heritage of the Republic of 
Armenia, it will raise awareness of heritage protection 
issues and will encourage public respect in the context 
of the legal framework and cultural policy processes.

Could you please tell us about a good practice in 
combining research and educational programs with 
a focus on the safeguarding and developing of the 
cultural heritage in your country?

"Arar." Preservation, dissemination, development, 
and popularization of national culture in the regions of 
the Republic of Armenia.

The project was launched in 2017 on the initiative 
of Armenian Honored Artist Arsen Grigoryan with the 
financial support of the Ministry of Culture. The project 
is being implemented in 33 communities in 6 regions of 
the Republic of Armenia, where 21 "Arar" centers oper-
ate. Fifteen local specialists teach traditional songs and 
dances, fine arts, miniature painting, carpet weaving, 
pottery and embroidery, stone and wood art process-
ing, cross-stone (khachkar) carving. 650-700 students 
are involved in the educational courses.

Another project involved Syrian-Armenians who had 
to taken refuge in Armenia following the civil war in Syr-
ia. "Syrian-Armenians Union" NGO is actively involved in 
educational and cultural programs for the preservation 
and the transmission of intangible cultural heritage, as 
well as in the process of preparing nominations and 
periodic national reports to be presented to UNESCO. 
From 2019 to 2021, the Union organized online courses 
for about 110 Syrian-Armenians. The instructors were 
local women, teaching the skills of making traditional 
Armenian handicrafts.
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Национална комисия за сътрудничество с ЮНЕСКО на Босна и 
Херцеговина 2010 -2020
National Commission for Cooperation of Bosnia and Herzegovina with 
UNESCO from 2010 to 2020
Биляна Чамур Веселинович, Главен секретар на Националната комисия за сътрудничество с 
ЮНЕСКО на Босна и Херцеговина (2010-2020)
Biljana Čamur Veselinović, Secretary General of the National Commission for Cooperation of Bosnia and 
Herzegovina with UNESCO from 2010 to 2020

Biljana Čamur Veselinović, Secretary of the 
Ministry of Civil Affairs of Bosnia and Herzegovi-
na, Secretary General of the National Commission 
for Cooperation of Bosnia and Herzegovina with 
UNESCO from 2010  to 2020. During this period, 
the following elements from BiH were inscribed  
on the Representative List of the Intangible Cul-
tural Heritage of Humanity: Zmijanje embroidery, 
Konjic woodcarving, Picking of Iva grass on Ozren 
Mountain and Grass mowing competition custom 
in Kupres.

Some information on the establishment of the 
National Commission in your country with key dates 
and moments of its activity.

The National Commission for Cooperation of Bosnia 
and Herzegovina with the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization (UNESCO) was es-
tablished as an advisory body to the Council of Ministers 
of BiH. It considers all issues of international cooperation 

Биляна Чамур Веселинович, Секретар на 
Министерството по гражданските дела на 
Босна и Херцеговина. Генерален секретан на 
Националната комисия за сътрудничество 
с ЮНЕСКО на Босна и Херцеговина (2010-2020). 
През този период в Представителния списък 
на ЮНЕСКО на нематериалното културно 
наследство на човечеството бяха вписани 
следните елементи: „Змиянска везба“, „Дър-
ворезба от Конич“, „Бране на билка подъби-
че от Озренските планини“ и „Обичаят на 
състезанията по косене на трева в Купреш“.

Представете кратка история на създава-
нето на Националната комисия във Вашата 
страна с основни дати и моменти от нейна-
та дейност.

Националната комисия на Босна и Херцегови-
на за сътрудничество с Организацията на Обе-
динените нации за образование, наука и култура 
(ЮНЕСКО) бе създадена като консултативен орган 
към Министерския съвет на Босна и Херцеговина. 
Тя се занимава с всякакви въпроси на международ-
ното сътрудничество между Босна и Херцеговина 
и ЮНЕСКО в областта на образованието, науката, 
културата и информацията, като дава станови-
ща, прави предложения и препоръки. Комисията се 
състои от 19 члена, представители на различни 
министерства, както и експерти в области от 
обхвата на дейността на ЮНЕСКО, включително 
такива по нематериално културно наследство. В 
работата си Комисията получава администра-
тивна подкрепа от Министерството на граж-
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данските дела на Босна и Херцеговина.
Босна и Херцеговина е съставена от две части: 

Република Сръбска и Федерация Босна и Херцегови-
на, плюс окръг Бръчко. В състава на Федерацията 
Босна и Херцеговина влизат 10 кантона. В Босна 
и Херцеговина културната област е децентра-
лизирана. На държавно равнище  Министерство-
то на гражданските дела на Босна и Херцеговина 
отговаря за изпълнение на задачи по определяне 
на основните принципи на координиране на дей-
ности, хармонизиране на плановете на терито-
риалните власти и определяне на стратегии на 
международно равнище в областта на култура-
та, образованието и спорта. 

Преки компетентности в областта на кул-
турата имат териториалните министерства 
на културата и съответното културно ведом-
ство за окръг Бръчко.

Важна дата в работата на Националната ко-
мисия на Босна и Херцеговина за сътрудничест-
во с ЮНЕСКО е вписването през 2005 г. на първия 
елемент в Списъка на ЮНЕСКО на световното кул-
турно наследство: Стари мост и районът около 
него в Стария град на Мостар. Днес в Списъка на 
ЮНЕСКО на световното културно наследство е 
включен също и Мостът „Мехмед Паша Соколо-
вич“ във Вишеград (вписан 2007 г.) и Гробищата 
със средновековни надгробни камъни Стечи (впи-
сани 2016 г.).

Босна и Херцеговина е ратифицирала всички 
конвенции на ЮНЕСКО в областта на култура-
та, между които и Конвенцията за опазване на 

between Bosnia and Herzegovina and UNESCO in the 
field of education, science, culture and information, and 
it provides opinions, proposals and recommendations. 
The Commission has 19 members. They are represent-
atives of various ministries and experts in the fields of 
UNESCO's work, including experts on intangible cultural 
heritage. The BiH Ministry of Civil Affairs provides ad-
ministrative support to the Commission.

Bosnia and Herzegovina consists of two entities: Re-
publika Srpska and the Federation of BiH, and Brčko Dis-
trict of Bosnia and Herzegovina. The Federation of BiH 
consists of 10 cantons. In Bosnia and Herzegovina, the 
field of culture is decentralized. At state level, the Minis-
try of Civil Affairs of BiH is, inter alia, responsible for the 
basic principles of activity coordinating , entity authori-
ties plan  harmonizing, and strategy making at interna-
tional level in the field of culture, education and sports.

Entity and cantonal ministries of culture and the 
competent authority of the Brčko District have direct 
competence in the field of culture.

A significant date in the work of the BiH National 
Commission for Cooperation with UNESCO is the inscrip-
tion of the first property from Bosnia and Herzegovina 
on the UNESCO World Heritage List in 2005 - the Old 
Bridge Area of the Old City of Mostar. Today, the UNES-
CO World Heritage List also includes the Mehmed Paša 
Sokolović Bridge in Višegrad (2007) and the Stećci-me-
dieval tombstones graveyards (2016).

Bosnia and Herzegovina has ratified all UNESCO 
conventions in the field of culture, including the UNES-

Школа по змиянско везмо за ученици от началните училища.

School of Zmijanje embroidery for  elementary school pupils.
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CO 2003 Convention for the Safeguarding of the Intan-
gible Cultural Heritage. In accordance with its obliga-
tions under the Convention, activities were undertaken 
for the safeguarding of the intangible heritage and the 
development of the inventories of intangible heritage.

In 2014, the first element from Bosnia and Herze-
govina – Zmijanje  Embroidery – was  inscribed on the 
UNESCO's Representative List of the Intangible Cultural 
Heritage of Humanity. In addition to it, Bosnia and Her-
zegovina has inscribed on the Representative List of 
the Intangible Cultural Heritage of Humanity the Konjic 
Woodcarving (2016), the Picking of Iva Grass on Ozren 
Mountain (2018) and the Grass mowing competition in 
Kupres (2020) . Two more nominations were submit-
ted this year: the Nevesinje Olympics and Sevdalinka.

The inscription of the Sarajevo Haggadah and the 
Manuscript Collection of the Gazi Husrev-beg Library in 
the UNESCO's Memory of the World Register (2017) is 
also important for the National Commission for Coop-
eration of BiH with UNESCO.

The city of Sarajevo became part of the UNESCO 
Creative Cities Network in the field of film making in 

нематериалното културно наследство от 2003 
г., като в съответствие с поетите по силата на 
тази Конвенция задължения е предприела усилия за 
опазването на нематериалното си наследство и 
за изготвянето на регистри на нематериалното 
културно наследство. 

През 2014 г. в Представителния списък на 
ЮНЕСКО на нематериалното културно наследство 
на човечеството бе вписан първият елемент от 
Босна и Херцеговина – „Змиянска везба“. Оттогава, 
в допълнение към този елемент, Босна и Херцегови-
на е вписала в Представителния списък на ЮНЕСКО 
на нематериалното културно наследство на чове-
чеството също и елементите „Дърворезбата от 
Коньич“ (2016 г.), „Бране на билка подъбиче от Озрен-
ските планини“ (2018 г.) и „Обичаят на състезан-
тията по косене на трева в Купреш“ (2020 г.). През 
настоящата година бяха представени още две но-
минации, а именно: „Олимпиадата от Невестинье“ 
и „Севдалинка“.

Важно събитие за Националната комисия на Бос-
на и Херцеговина за сътрудничество с ЮНЕСКО бе 
също вписването през 2017 г. на „Сараевската Агада“ 
(сборник от еврейски предания, митове и легенди) 
и „Колекцията от ръкописи на Библиотеката Гази 
Хусрев-бег“ в Международния регистър на ЮНЕСКО 
„Паметта на света“.

През 2019 г. град Сараево стана част от Мрежа-
та на творческите градове на ЮНЕСКО в областта 
на киноизкуството, а град Живинице бе приет в 
Глобалната мрежа на учещите градове на ЮНЕСКО.

Националната комисия е силно ангажирана с из-
пълнението и популяризирането на мисиите и цели-
те на ЮНЕСКО в Босна и Херцеговина и с оказване на 
съдействие на регионално и глобално равнище във 
всички области в обхвата на мандата на ЮНЕСКО. 

През 2019 г. Националната комисия на Босна и 
Херцеговина за сътрудничество с ЮНЕСКО отбеля-
за 25-годишнината на своето съществуване, като 
по този повод публикува издание с най-важните ас-
пекти на своята дейност. 

Кои са новите предизвикателства в опазва-
нето на културното наследство 75 години след 
основаването на ЮНЕСКО? 

Новите предизвикателства, пред които сме 
изправени, са цифровизацията и използването на 
нови технологии за съхраняване и представяне на 
културното наследство. Предизвикателство също 

Ученици от началното училище „Мула Мустафа Башеския“ 
участват в учебната работилница „Запознайте се със 
старите занаяти“.

Pupils from the elementary school “Mula Mustafa Bašeskija” 
attending the workshop “Meet the Old Crafts”.
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2019, and the city of Živinice became a member of the 
UNESCO Global Network of Learning Cities. 

The National Commission is strongly committed to 
the implementation and promotion of UNESCO missions 
and goals in Bosnia and Herzegovina, and to  coopera-
tion at  regional and global level in all areas within the 
scope of the UNESCO's mandate.

In 2019, the National Commission for Cooperation 
of BiH with UNESCO marked 25 years of existence and 
on that occasion, a publication with the most significant 
activities was published. All information  can be found 
on the website http://unescobih.mcp.gov.ba/.

 What are the new challenges in the safeguard-
ing of cultural heritage 75 years since the UNESCO’s 
establishment?

The new challenges are  digitization and use of new 
technologies in order to preserve and present cultural 
heritage. The establishment of institutions dealing with 
management training  is challenging too.

After the ratification of the UNESCO 2003 Conven-
tion, the National Commission of BiH for Cooperation 
with UNESCO with the financial and technical assistance 
of the UNESCO Antenna Office in Sarajevo, organized 
several trainings on the safeguarding of the intangible 
cultural heritage. This has significantly contributed to 
the capacity building of various institutions and civil so-
ciety organizations, to the continuous work on inven-
torying elements of intangible cultural heritage, their 
presentation with prior research and documentation, 
and safeguarding and transmission to young genera-
tions in cooperation with educational institutions.

Could you please mention two good examples in 
the activities related to the safeguarding of cultural 
heritage with a key role in the education of youth?

In the Republika Srpska, in the primary schools "Petar 
Kočić" Kola and "Mladen Stojanović" Bronzani Majdan, 
trainings were organized for the transfer of knowledge 
and skills  in making the Zmijanje Embroidery. After 
the inscription of Zmijanje Embroidery on the UNESCO 
Representative List, the school of Zmijanje Embroidery 
was formed in the Secondary Medical School in Ban-
ja Luka. All these schools function in cooperation with 
the Department for Intangible Cultural Heritage of the 
Republika Srpska. They are organized as school clubs.

Also, within the relevant communities and groups, 
based on the Agreement on Cooperation with the Mu-
seum of Republika Srpska, the Humanitarian Associa-
tion of Women "Duga" from Banja Luka organized the 
"School of Zmijanje Embroidery" in two three months 

така е и създаването на институции, които да се 
занимават с обучение и със стопанисването на не-
материалното културно наследство. 

След ратифицирането на Конвенцията на 
ЮНЕСКО от 2003 г., Националната комисия на Босна 
и Херцеговина за сътрудничество с ЮНЕСКО, с фи-
нансовата и техническа помощ на Представител-
ството на ЮНЕСКО „Антена“ в Сараево, организира 
няколко обучения на тема опазване на нематериално-
то културно наследство. Това в значителна степен 
допринесе за изграждане на капацитета на различни 
институции и организации на гражданското обще-
ство и за по-нататъшната работа по съставяне-
то на регистри на елементите на нематериалното 
културно наследство, тяхното публично предста-
вяне на базата на предварителни изследвания и до-
кументация, и за мерките за тяхното опазване и 
предаване на младото поколение в сътрудничест-
во с учебните заведения.

Бихте ли посочили два добри примера на дей-
ности, свързани с опазването на културното 
наследство, които да играят и ключова роля в 
образованието на младите хора?

В основните училища „Петар Кочич“ в Кола и 
„Младен Стоянович“ в Бронзани Майдан, Република 
Сръбска, бяха организирани обучения по предаване 
на знания, умения и способности в изработване-
то на змиянска везба. След вписването на елемен-
та „Змиянска везба“ в Представителния списък на 
ЮНЕСКО, към Средното медицинско училище в Баня 
Лука бе сформирана школа за изучаване на този вид 
бродерия. Всички тези учебни курсове и школи бяха 
сформирани в сътрудничество с Департамента за 
нематериално културно наследство на Република 
Сръбска. Те се организират във формата на учебни 
кръжоци. 

Освен това, въз основа на Спогодбата за сътруд-
ничество с Музея на Република Сръбска, в рамките 
на съответните общности и групи, Хуманитарна-
та женска организация „Дуга“ от Баня Лука органи-
зира „Школа по змиянска везба“, която се проведе в 
два цикъла, всеки с времетраене три месеца. След 
приключване на есенния цикъл по изработване на 
змиянска везба, организиран в началните училища, в 
Музея на Република Сръбска бе открита изложбата 
„Школа по змиянска везба“, към която бе издаден ре-
кламен каталог. В изложбата бяха показани над 100 
творби на ученици от тази школа.
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terms.  Following the end of the autumn term  in prima-
ry schools, the exhibition "School of the Zmijanje Em-
broidery" was opened in the Museum of the Republika 
Srpska with a promotional catalog. The exhibition shows 
the works of more than 100 students. 

The informal way of transferring knowledge through 
these schools is recognized by the general public and a 
large number of interested people apply for the train-
ing, which is financially supported by the competent 
ministries through public calls.

In the Federation of BiH, the local community of 
woodcarvers from Konjic has been cooperating with 
the Academy of Fine Arts in Sarajevo by organizing 
workshops with students of the Product Design Depart-
ment for several years. The students are introduced to 
traditional hand-made techniques of furniture wood 
decorating. 

As a result of the work of the advisory VET council 
in Konjic, which consists of representatives of the Kon-
jic Municipality, Konjic High School and the bearers of 
the element Konjic woodcarving, the curriculum for the 
school year 2015/2016  introduced  the woodcarving 
craft as an opportunity for having a  new profession . 
The students had practical classes in the family work-
shop "Rukotvorine". To encourage interest, the family 
workshop "Rukotvorine" organizes Open Days for stu-
dents in the final grades of primary schools and for their 
parents from the area of   Konjic. This provides them with 

Неформалният начин на предаване на знания чрез 
тези школи се оценява от широката публика, като 
в тях подават молби за записване множество за-
интересовани граждани. Школите се издържат от 
компетентните министерства чрез призиви за 
дарения и набиране на средства. 

Местната общност на дърворезбарите от град 
Конич, Федерация Босна и Херцеговина, в сътрудни-
чество с Академията по изящни искуства в Сараево, 
вече няколко години организира учебни работилни-
ци със студенти от Факултета по промишлен ди-
зайн. В тези работилници младите се запознават 
с традиционни техники за ръчно резбована украса 
на дървени мебели. 

В резултат от дейността на Консултативния 
съвет по професионално образование и обучение в 
Конич, гимназията на град Конич и носителите на 
елемента „Дърворезба от Конич“, бяха внесени изме-
нения в учебната програма от учебната 2015-2016 г. 
насам, с цел въвеждането на обучение по нова профе-
сия с ударение върху изкуството на дърворезбата. 
Учениците провеждат практически занятия в се-
мейната работилница „Рукотворине“ (Занаятчий-
ство). За насърчаване на обществения интерес към 
този вид занаят, семейната работилница „Рукот-
ворине“ организира - „Дни на отворените врати за 
ученици в последните класове на прогимназията и 
техните родители от област Конич“, които им 
дават възможност да вникнат в естеството на 
работата и да я направят своя бъдеща професия. 

Бихте ли посочили пример за добра практика 
при съчетаването на изследователски с образо-
вателни програми с ударение върху опазването 
и развитието на културното наследство във 
Вашата страна?

Първата международна конференция на фолкло-
ристите „Традиционната култура – връзка към ин-
теграцията на региона“, организирана от Асоциаци-
ята на хърватските любителски културни клубове 
в Босна и Херцеговина с подкрепата на федеративно-
то Министерство на туризма и природната среда, 
се проведе в Мостар през 2010 г. Целта на конферен-
цията бе да допринесе за опазване и популяризира-
не на нематериалното културно наследство в ре-
гиона посредством обмен на знания и положителен 
практически опит между учени и носители на живи 
наследства – представители на всички страни в 
региона, както и чрез съвместни програми, разра-

Млад косач се учи да коси трева по традиционния способ, 
следвайки указанията на по-възрастния косач.

Learning how to mow  in the traditional way  under the 
instructions of a senior mower.
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ботени на основата на Конвенцията на ЮНЕСКО за 
опазване на нематериалното културно наследство. 

Важно е да се спомене също и работата на Дру-
жеството за цифровизация на традиционното кул-
турно наследство, основано през 2008 г., за да се за-
нимава с цифровото документиране и представяне 
на съдържание, свързано с традиционното културно 
наследство. Този проект бе представен от Друже-
ството на няколко международни професионални 
конференции, включително на Четвъртия конгрес 
по приобщаващо съхранение, проведен в Баня Лука 
през 2009 г., и на Първия международен конгрес на 
фолклористите в Мостар през 2010 г.

Министерството на промишлеността, енер-
гетиката и минното дело и Министерството на 
образованието и културата на Република Сръбска 
съвместно финансираха отпечатването на докла-
да от изследването „Старите занаяти на Републи-
ка Сръбска“, проведено през периода 2007-2011 г. от 
Музея на Република Сръбска. Изследването си беше 
поставило за цел документиране на знанията и уме-
нията, необходими за изработване на най-значими-
те произведения на 13 вида разнообразни занаяти, 
някои от които фигурират в Списъка на нематери-
алното културно наследство на Република Сръбска. 
Носителите на въпросните знания и умения участ-
ваха в самия изследователски процес, а докладът от 
изследването е достъпен за широката публика във 
вид на печатно издание. 

За отбелязване във Федерация Босна и Херце-
говина на 10-та годишнина от приемането на Кон-
венцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериално-
то културно наследство, проведените през 2013 г. 
„Европейски дни на наследството“ бяха посветени 
на живите наследства. В рамките на събитието се 
проведе експертна среща под наслов „Живи споме-
ни“, в която взеха участие с изказвания множество 
изтъкнати експерти от страната и чужбина. Из-
несените презентации бяха публикувани като част 
от документите на конференцията в рамките на 
„Европейски дни на наследството 2012-2013“.

the opportunity to gain insight into the work and make 
a decision about their future profession.

Could you please state a good practice in com-
bining research and educational programs with a 
focus on the safeguarding and development of cul-
tural heritage in your country?

The 1st International Conference of Folklorists "Tra-
ditional Culture – a  link in the integration of the region" 
was organized by UHAKUD BiH  with the support of the 
Federal Ministry of Tourism and Environment held in 
Mostar in 2010. The aim of this conference was to con-
tribute to the safeguarding and promotion of intangible 
cultural heritage in the region through the exchange of 
knowledge and practical positive experiences among 
scientists and practitioners  from all countries in the 
region, and through joint programs based on UNESCO 
Convention for the Safeguarding of Intangible Cultur-
al Heritage. 

It is also important to mention the work of the So-
ciety for Digitization of Traditional Cultural Heritage, 
which was founded in 2008 to deal  with the digitiza-
tion and presentation of traditional cultural heritage 
content. This project was presented by the Society at 
several professional international conferences, includ-
ing the 4th Congress on Integrative Protection, Banja 
Luka 2009, and the 1st International Congress of Folk-
lorists, Mostar 2010.

The Ministry of Industry, Energy and Mining and the 
Ministry of Education and Culture of the Republika Srp-
ska financed with joint funds the research and printing 
of the study "Old Crafts in the Republika Srpska" in the 
period 2007-2011.The Museum of Republika Srpska con-
ducted the research. The study dealt with recording the 
knowledge and the skills in making the most significant 
products of the thirteen types of various crafts. Some of 
the crafts are on the List of Intangible Cultural Heritage 
of the Republika Srpska. The bearers of knowledge and 
skills were involved in the research process itself, and the 
study is available to the public as a printed monograph. 

In the Federation of BiH, to mark the tenth anniver-
sary of the adoption of the UNESCO Convention for the 
Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, the 
European Heritage Days held in 2013 were dedicated 
to intangible heritage. As part of the event, an expert 
meeting called "Living Memories" was held. Numerous 
eminent experts from the country and abroad took part 
as speakers.The presentations were published in the 
conference proceedings as „European Heritage Days 
2012/2013“.
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Национална комисия за ЮНЕСКО на Кипър
Cyprus National Commission for UNESCO
Лукия Лоизу-Хаджигавриел, Председател на Националната комисия за ЮНЕСКО на Кипър
Loukia Loizou-Hadjigavriel, President of the Cyprus National Commission for UNESCO

Mrs. Loukia Loizou-Hadjigavriel, Studied His-
tory of Art & Archeology and holds Masters & DEA 
Degree on Cypriot Archeology in France and Mu-
seum Management in the USA. Since 1984 to 2012: 
first Curator and Director of the The Leventis Mu-
nicipal Museum of Nicosia. Since 2012: Director 
of the A. G. Leventis Gallery, Nicosia. Since 2007: 
President of the Cyprus National Commission for 
UNESCO

Please present a brief history of the establishment 
of the National Commission of your country with the 
key dates and moments of its activity

The celebrations of the 75th anniversary of the Unit-
ed Nations Educational, Scientific and Cultural Organ-
ization coincide with the 60th anniversary of the ac-
cession of the Republic of Cyprus to the Organization 
(February 6, 1961). It is therefore a great opportunity 
for me to present the Cyprus National Commission and 
our work over this time.

Cyprus embraced the core values   of UNESCO and 
became a member of this important institution in 1961, 
just a year after the establishment of the Republic of Cy-
prus. As a member-state of the Organization, our small 
island has plenty of benefits: it received technical and 
financial support and participated – as it continues to do 

Лукия Лоизу-Хаджигавриел е завършила 
история на изкуството и археология, има 
магистърска и докторска степен по кипър-
ска археология от Франция и по музейно дело 
от САЩ. От 1984 до 2012 г. е главен уредник 
и директор на Общинския музей „Левентис“ 
в Никозия, от 2012 г. е директор на галерия-
та „А.Г. Левентис“ в Никозия. Председател на 
Националната комисия на Кипър за ЮНЕСКО 
от 2007 г.

Моля, опишете накратко историята на съз-
даването на Националната комисия във Ваша-
та страна с основните дати и моменти от 
нейната дейност

Честванията по повод 75-годишния юбилей на 
Организацията на Обединените нации за образо-
вание, наука и култура съвпадат с отбелязване-
то на 60-та годишнина от присъединяването на 
6 февруари 1961 г., на Република Кипър към Органи-
зацията. Ето защо използвам тази възможност 
да представя Националната комисия на Кипър и 
нашата работа през изминалия период.  

Кипър прегърна основните ценности на 
ЮНЕСКО и стана член на тази важна институ-
ция през 1961 г., само година след съдаването на 
Република Кипър. Като държава-член на Органи-
зацията, нашият малък остров извлече множе-
ство ползи. Получи техническа и финансова под-
крепа и се включи – както прави до ден днешен – в 
изработването на правните и практически ин-
струменти на Организацията и свързаните с нея 
дейности. Общопризнат факт е, че развитието 
на образованието и културата в нашата стра-
на щеше да е много различно без продължаваща-
та и активна подкрепа на ЮНЕСКО. Нещо пове-
че: като народ, преживял последиците от войни 
и въоръжени конфликти, както в границите на 



29

75 YEARS OF UNESCOLIVING HERITAGE, 5-6, 2021

– in the legal and practical instruments of the Organiza-
tion, and its related activities. It is widely acknowledged 
that the development of Education and Culture in our 
country would be quite different without the continu-
ous and active support of UNESCO. Moreover, having 
experienced the effects and consequences of war and 
armed conflict, both within our country, and in the wider 
region of the Eastern Mediterranean, we are particular-
ly sensitive to the suffering of  people affected by war ,  
looting, damage and destruction of cultural heritage that 
often comes as the distressing and long-lasting by-prod-
uct of antagonism. 

 Today, on the occasion of the aforementioned an-
niversaries, we renew our commitment to promote 
cooperation at regional and international level for the 
realization of UNESCO’s founding vision of contribut-
ing to the building of a culture of peace, eradicating 
poverty and ensuring a sustainable development and 
intercultural dialogue through education,  science, cul-
ture, improved communication and  dissemination of in-
formation.

 In view of this, it has been a particular privilege to 
hold the position of a Chairperson of the Cyprus National 
Commission for UNESCO since 2007,  and during a very 
important period of time in the life of our Organizations. 
It is my sincere hope that in the future decades, while 
acting on the world’s frontlines, UNESCO will continue 
to be a beacon for hope and global development,  and 
Cyprus’ National Commission  will be able to contribute 
to and  support this dream.

 
 What are the new challenges in the safeguard-

ing of cultural heritage 75 years since  UNESCO’s es-
tablishment?

 As a  direct outcome of UNESCO’s activities in the 
field of culture, UNESCO’s conventions, declarations, and 
recommendations will undoubtedly remain  a primary 
reference point for all keepers of  our cultural heritage. 
Three of these instruments – the 1972 Convention for 
the Protection of the World Cultural and Natural Herit-
age, the 2003 Convention for the Safeguarding of the 
Intangible Cultural Heritage, and the 2005 Convention 
for the Protection and Promotion of the Diversity of 
Cultural Expressions – cover all aspects of tangible and 
intangible cultural heritage and constitute a common 
foundation for their preservation and promotion. We do, 
however, live in a rapidly changing world and these liv-
ing instruments need to be continuously evolved and 
adapted to the bigger and current global challenges. To 

отечеството си, така и в региона на Източно-
то Средиземноморие като цяло, ние сме особено 
чувствителни към страданията на хора, стана-
ли жертва на войни и грабежи, на разрушения и 
щети по тяхното културно наследство, какви-
то често са ужасяващите, при това дългосрочни 
странични ефекти от всеки конфликт.

 Днес, по повод на споменатите по-горе го-
дишнини, ние отново заявяваме нашата ангажи-
раност да способстваме за сътрудничество на 
регионално и международно равнище за реализация 
на основополагащата визия на ЮНЕСКО: да допри-
нася за изграждането на култура на мир, за изко-
реняване на бедността, за устойчиво развитие 
и междукултурен диалог чрез образование,  наука, 
култура, по-добра комуникация и разпростране-
ние на информация. 

С оглед на това, за мен е особена чест да зае-
мам поста Председател на Кипърската национална 
комисия за ЮНЕСКО от 2007 г., в такъв важен пе-
риод от живота на нашите организации. Искре-
но се надявам, че в идните десетилетия ЮНЕСКО 
– организация, заемаща водеща позиция в света, 
ще продължи да бъде маяк на надеждата и разви-
тието в глобален план, и че ние, в Кипърската на-
ционална комисия, ще можем да дадем своя принос 
в подкрепа на тази мечта.

 
Какви са новите предизвикателства пред 

опазването на културното наследство 75 го-
дини след основаването на ЮНЕСКО?

Като пряк резултат от дейността на ЮНЕСКО 
в областтта на културата, Конвенциите, Декла-
рациите и Препоръките на ЮНЕСКО без съмнение 
ще останат и в близките десетилетия основна 
отправна точка за всички ангажирани с опазване-
то на нашето културно наследство. Три от тези 
документи – Конвенцията от 1972 г. за защита 
на световното културно и природно наследство, 
Конвенцията от 2003 г. за опазване на нематери-
алното културно наследство и Конвенцията от 
2005 г. за опазване и насърчаване на многообразие-
то от форми на културно изразяване – обхващат 
всички аспекти на материалното и нематериал-
ното културно наследство и съставляват обща 
основа за тяхното съхранение и популяризиране. 
Ние, обаче, живеем в бързо променящ се свят. И 
тези живи документи трябда да продължат да 
се развиват и адаптират към по-широките и 
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текущи глобални предизвитакелства. За да запа-
зят своята ефективност, те трябва да бъдат 
податливи на промяна, да еволюират в синхрон с 
нашето осъвременено разбиране за културното 
наследство и за онова, което е нужно за негово-
то опазване.

Много от тези неща вече непосредствено 
предстоят.  Огромните промени в много аспекти 
на живота, предизвикани или ускорени от панде-
мията от COVID-19, свързаните с измененията в 
климата предизвикателства, заплахите за де-
мокрацията, проявяващи се чрез надигането на 
расизма, дискриминацията, нетолерантността 
и екстремизма, породиха социални, финансови, 
политически и културни кризи, от които никой 
няма да остане незасегнат. Като най-последен 
пример, пандемията от COVID-19 оказа внезапно 
и съществено въздействие върху всички сегмен-
ти на културните и творческите индустрии и 
ще има своето неблагоприятно отражение още 
дълги години. Това означава, че всички ние навли-
заме в един свят, който ще бъде различен от съ-
ществувалия преди, и че трябва да бъдем под-
готвени да се справяме с проблемите в хода на 
тяхното възникване. Глобалната здравна криза 
разби контекстите и каналите на комуникация, 
необходими за опазване на културното наслед-
ство по комплексни начини, чиито мащаби те-
първа ще се оценяват. 

Но всяко предизвикателство си има и своята 
добра страна. Широкомащабните последици от 
кризата провокираха повече размисъл и осъзнава-
не на социалната и икономическата стойност на 
културното наследство, очертавайки приноса на 
културата към индивидуалното и общностното 
благоденствие. Нещо повече: ускорената цифро-
визация – до голяма степен в резултат от нуж-
дата да „преминем във виртуалното“ в отговор 
на пандемията – може да засили приноса и въз-
действието на културното наследство и новите 
преходни образователни форми върху икономиче-
ския растеж, иновациите, устойчивото развитие 
и благоденствието на нашите общества.

Всичко това сочи, че експертните познания на 
ЮНЕСКО, общественото доверие, с което се полз-
ва, и самият статут на Организацията я поста-
вят в идеална позиция за оказване на подкрепа при 
справянето с днешните предизвикателства и й 
помагат да изгражда бъдещето. Нашите основни 

remain effective, they must be susceptible to change, 
to shifting in line with our updated understanding of 
cultural heritage and to what it takes to safeguard it.  

Much of this is already forthcoming. The significant 
changes brought about or accelerated by the coronavi-
rus pandemic in many aspects of our  life, the challenges 
posed by climate change, the treats to democracy high-
lighted by the rise of racism, discrimination, intolerance, 
and extremism, have created social, financial, political 
and cultural crises that leave no one unaffected. The 
COVID-19 pandemic had a sudden and substantial im-
pact on all cultural and creative industry segments and 
will have repercussions for many years to come. This 
means that we are entering a world that will be dif-
ferent from what existed before, and that we must be 
prepared to address problems and obstacles as they 
arise. The global health crisis has disrupted in complex 
ways both the necessary contexts and channels for safe-
guarding cultural heritage. Nevertheless, there is some 
silver lining alongside each challenge. The wide-rang-
ing effects of the crisis have triggered deeper reflection 
and recognition of the social and economic value of cul-
tural heritage and highlighted culture’s contribution to 
individual and community wellbeing. Moreover, accel-
erated digitalization – which largely came as a result 
of our need to ‘go virtual’ in response to the pandemic 
– enhances the contribution and the impact of cultural 
heritage and the educational crossovers related to in-
novation, sustainable development and   the wellbeing 
of our societies.

 All this suggests that UNESCO's expertise, credibil-
ity, and status make the Organization ideally placed to 
offer relevant support to present challenges and help 
in all future endeavours. Our key strengths will enable 
the Organization and its member-states and partners 
to continue with their mission of  bringing  light to the 
critical contribution of cultural heritage to societies’ 
resilience, wellbeing, and prosperity. Through the Or-
ganization’s core functions as standard-setter, capac-
ity-builder and catalyst for international cooperation, 
UNESCO should enhance its leadership in Culture in the 
post-Covid era by the further mainstreaming of cultural 
dimensions in national and international development 
policies and strategies.

 In addition, we strongly believe that we should fo-
cus on environmental sustainability and on strong cam-
paigns against global warming for the protection of our 
much suffering planet and its future.
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предимства ще дадат възможност на Организа-
цията и на нейните държави-членки и партньо-
ри да осъществяват и занапред своята мисия да 
хвърлят светлина върху жизнено важния принос 
на културното наследство към жилавостта, бла-
годенствието и просперитета на обществата. 
Чрез основните функции на Организацията в за-
даването на стандарти, изграждането на капа-
цитет и катализирането на международно съ-
трудничество ЮНЕСКО трябва да укрепи своите 
лидерски позиции в епохата след пандемията от 
COVID-19, налагайки още по-категорично култур-
ното измерение в националните и международни-
те политики и стратегии за развитие. 

Ние вярваме, че трябва да насочим усилията 
си към устойчиво ползване на природната среда и 
провеждане на мощни кампании срещу глобалното 
затопляне и запазването на нашата изстрадала 
планета и нейното бъдеще.

Бихте ли посочили два добри примера на дей-
ности, свързани с опазването на културното 
наследство, които да играят и ключова роля в 
образованието на младите хора?

Във връзка с Европейската година на култур-
ното наследство и Стратегията на ЮНЕСКО за 
асоциираните училища ASPnet 2014-2021, Нацио-
налната комисия за ЮНЕСКО на Кипър стартира 
двугодишна програма за националната мрежа от 
асоциирани училища под наслов: „Глобално граж-
данство и образование за наследство“, насочена 
към предоставяне на възможности на млади хора 
за критична и творческа ангажираност към кул-
турното наследство. Тази инициатива насърча-
ва също предприемането на действия за преодо-
ляване на съвременните предизвикателства по 
отношение на опазването и популяризирането на 
културното наследство. Дейностите, осъщест-
вени в рамките на програмата, включваха семинар 
за обучение на учители по иновативни методи на 
преподаване на културното наследство, но също 
и два ученически форума за ролята на младежта 
в културното наследство, включващи в себе си 
кръгли маси, представяния на най-добри практики 
и практически учебни работилници. По този начин 
млади хора бяха привлечени във взимането на ре-
шения и насърчени да се включват в процесите. В 
тази връзка, публикуваното издание на тема „Гло-
бално гражданство и образование за наследство“ 

Could you please state two good examples for 
significant educational activities for the safeguard-
ing of cultural heritage?

 Regarding the European Year of Cultural Heritage 
and the UNESCO ASPnet Strategy 2014-2021, the Cyprus 
National Commission for UNESCO launched a biennial 
programme for the national ASPnet entitled  "Global Cit-
izenship and Heritage Education" for providing young 
people with essential creative opportunities, while par-
ticipating in various cultural heritage activities. This in-
itiative  encourages action-taking to address contem-
porary challenges of  the protection and promotion of 
cultural heritage. The activities  in the framework in-
cluded teachers’ training seminar for innovative meth-
ods of heritage education and two Student Forums on 
the role of Youth in Cultural Heritage with round table 
discussions, presentation of best practices and hands-

Фотографска изложба на кипърското живо наследство, 2021 г., 
© Сн.: Национална комисия за ЮНЕСКО на Кипър

Cyprus Living Heritage Photographic Exhibition, 2021, © Ph: 
Cyprus National Commission for UNESCO
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(достъпно на адрес: https://bit.ly/2WItXs0), дава до-
пълнителна информация на много равнища.

През 2020 г. Националната комисия за ЮНЕСКО 
на Кипър и Министерството на туризма отпе-
чатаха двуезично издание (на гръцки и английски 
език) озаглавено „Нематериалното културно на-
следство на Кипър – национален регистър“. То 
представя богатството на традиции и обичаи, 
запазени през поколенията и свързани с бита на 
кипърските жители. Това е една чудесна възмож-
ност за осведомяване на широката обществе-
ност за тези аспекти на нашето наследство, ня-
кои от които са по-малко известни от другите. 
Изданието включва и най-съвременните заснети 
на терен фотографски документи за хора, места, 
традиции, практики, техники, инструменти и 
предмети, свързани с първите 30 елемента, впи-
сани в „Националния регистър на културното на-
следство“ (в периода 2009-2017 г.). Нашият стре-
меж е това печатно и електронно издание да се 
превърне в полезно помагало за общностите и 
носителите на нематериални културни наслед-
ства, за просветни дейци, учени-изследователи, 
професионалисти в областта на културното на-
следство и в туристическия сектор, за местни 
граждани и чуждестранни посетители (достъп-
но на адрес: https://cutt.ly/Xmz1RPw), като даде въз-
можност и на широката публика да черпи от този 
важен аспект на споделената традиция. 

Бихте ли посочили пример за добра практика 
при съчетаването на изследователски с обра-
зователни програми с ударение върху опазване-
то и развитието на културното наследство 
във Вашата страна?

От 2018 г. насам, Национална комисия за ЮНЕСКО 
на Кипър, съвместно с националната мрежа от асо-
циирани към ЮНЕСКО училища ASPnet, сътрудничи 
с ежегодния кипърски Фестивал на археологически, 
етнографски и исторически документални филми 
в провеждане на учебни семинари за изграждане на 
капацитет за млади студенти, проявяващи ин-
терес към производството на собствени късо-
метражни филми на тема историческото и кул-
турно наследство, ползвайки напътствията на 
професионални кинематографисти, археолози и 
кинопродуценти. Това партньорство насърчава 
участието на млади хора в научни изследвания и 
разпространение на информация за културното 

on workshops. Young people were involved in decision 
making and active participation was encouraged. Like-
wise, the production of a publication on Heritage Educa-
tion and Global Citizenship (see publication here: https://
bit.ly/2WItXs0) provided insights on many levels.

In 2020, the Cyprus National Commission for UNE-
SCO and the Cyprus Deputy Ministry of Tourism had a 
bilingual publication – in  Greek and in English – enti-
tled “Intangible Cultural Heritage of Cyprus – National 
Inventory”. The publication presents the wealth of tra-
ditions and customs that have been preserved across 
generations and are linked to the lives and activities of 
Cypriots. It is a wonderful opportunity for the public to 
learn about different aspects of our heritage, some of 
which are less known than others. It is also the most 
recent on-site photographic documentation of peo-
ple, places, traditions, practices, techniques, tools, and 
objects that are related to the first thirty elements in-
scribed on the “National Inventory of Intangible Cultur-
al Heritage” (between 2009-2017). We aspire that the 
electronic publication will also be a useful tool for the 
communities and the practitioners of ICH, the educa-
tors, the researchers, the professionals in the cultural 
heritage and in the tourism sector, as well as for all local 
and foreign visitors (see publication here: https://cutt.
ly/Xmz1RPw). We believe it will involve a much bigger 
audience that will become familiar with this important 
aspect of our shared tradition.

 
Could you please tell us about a successful prac-

tice in combining research programs and educational 
programs with a focus on safeguarding and develop-
ing of cultural heritage in your country?

 Since 2018, the Cyprus National Commission for 
UNESCO and the national ASPnet have been collabo-
rating with the annual Festival of Archaeological, Ethno-
graphic and Historical Documentary of Cyprus to provide 
capacity-building workshops for young students inter-
ested in producing their own short films about history 
and cultural heritage under the guidance of professional 
filmmakers, archaeologists, and film producers. 

This partnership promotes youth participation in 
researching and disseminating information about cul-
tural heritage. The students are not only  spectators, 
they unleash their youthful  creativity,  imagination, 
and   fresh outlook. The short films are showcased dur-
ing the annual Festival of Archaeological, Ethnographic 
and Historical Documentary of Cyprus. They compete 
for three awards sponsored by the Cyprus Radio-Tele-
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наследство, като по този начин дава увереност 
на студентите да бъдат не просто зрители, а и 
създатели на такива творби, подкрепяйки твор-
ческата им енергия, въображението и свежата, 
оригинална гледна точка, така характерни за мла-
дежта. Късометражните филми, произведени от 
студенти, се показват по време на ежегодния Фес-
тивал на археологически, етнографски и истори-
чески документални филми, като се състезават 
за три награди, спонсорирани от Кипърското на-
ционално радио и телевизия.

Програмата е характерен пример за успешно 
напипване на „формулата на успеха“. Тя изхожда 
от съзнанието, че културното наследство е ва-
жен израз на културното многообразие и заслу-
жава целенасочена защита и опазване. И е начин 
за подготвяне на идните поколения за тяхното 
ангажиране с усилията за съхранение на минало-
то и изграждане на бъдещето върху солидна ос-
нова. В този смисъл, ние изказваме благодарност 
на всички наши партньори, допринесли с техни-
те знания и умения към усилията ни за опазване 
на културата и наследството през поколенията. 
Трябва в еднаква степен да препотвърдим наша-
та ангажираност да способстваме за опазването 
на нашето културно наследство чрез организира-
не на обучения, развиване на умения и осъществя-
ване на дейности за предаване на знания с нашите 
партньори на национално, регионално и междуна-
родно равнище.

vision Authority.
This programme is a special example for ‘getting it 

right’. It acknowledges that cultural heritage is an im-
portant expression of cultural diversity that deserves a 
dedicated protection. It is also an example for young 
people in their endeavours to preserve the past and build 
a future on solid foundations. We would like to express 
our deepest gratitude to our partners for their knowl-
edge and skills, and for their contribution to our efforts 
in preserving our culture and heritage through gener-
ations. We must equally reaffirm our commitment to 
promoting the safeguarding of cultural heritage. Along 
with our partners, we must provide training, skills de-
velopment, and knowledge transmission  at a national, 
regional and international level. 
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Национална комисия за ЮНЕСКО на Република Северна 
Македония
National Commission for UNESCO of the Republic of North Macedonia
Бранка Костич-Маркович, Представител на Националната комисия за  ЮНЕСКО на Република  
Северна Македония
BrankaKostic-Markovic, Representative of the National Commission for UNESCO of the Republic of North 
Macedonia

Ms. Branka Kostic Markovic, Representative 
of the National Commission for UNESCO of the 
Republic of North Macedonia, Expert in Intangi-
ble Cultural Heritage, Ethnomusicologist. She has 
numerous written and published scientific papers, 
and took participation in international conferences 
and EU projects. President of the Commission for 
Music at Ministry of Culture and Artistic Director 
of National Ensemble “Tanec”.

Brief history of the establishment of the Nation-
al Commission with  key dates and moments of its 
activity

The Republic of North Macedonia has been a mem-
ber state of UNESCO since 28 of June 1993. With the de-
cision of the Government in March 1994, the National 
Commission was established and it has since been work-
ing within the frames of the Ministry of Culture. The 
Republic of North Macedonia, as a country with a rich 
cultural heritage, is taking good care of the protection 
and promotion of the valuable tangible and intangible 

Бранка Костич-Маркович, Представител 
на Националната комисия за ЮНЕСКО на Ре-
публика Северна Македония, експерт по нема-
териално културно наследство, етномузико-
лог. Автор на множество научни публикации, 
участник в международни конференции и про-
екти на Европейския съюз. Председател на Му-
зикалната комисия към Министерството на 
културата на Република Северна Македония 
и художествен ръководител на Националния 
ансамбъл „Танец“

Представете кратка история на създава-
нето на Националната комисия във Вашата 
страна с основни дати и моменти от нейна-
та дейност.

Република Северна Македония членува в 
ЮНЕСКО от 28 юни 1993 г. С решение на прави-
телството от март 1994 г. бе създадена Нацио-
налната комисия за ЮНЕСКО, която функционира 
в системата на Министерството на културата. 

Като страна с богато културно наследство, 
Република Северна Македония се грижи в еднаква 
степен за опазването и популяризирането както 
на материалното, така и на нематериалното си 
културно наследство. Културното многообразие в 
Република Северна Македония е обект на зачитане 
от държавата, която полага грижи за неговото 
насърчаване, публично представяне и развитие.

Културното многообразие има голям творче-
ски и художествен потенциал, като същевремен-
но представлява инструмент на мира, взаимно-
то разбирателство и устойивото развитие на 
обществото.



35

75 YEARS OF UNESCOLIVING HERITAGE, 5-6, 2021

cultural heritage.
The cultural diversities of the country are consid-

ered and respected,  and their fostering, presenting, and 
developing are very well taken care of. The cultural di-
versity has a great creative and artistic potential, while 
representing an instrument for peace, mutual under-
standing and sustainable social development.

    • On the UNESCO World Heritage List the Republic 
of North Macedonia has inscribed the mixed site Natu-
ral and Cultural heritage of the Ohrid Region, and five 
sites of the WHC Tentative List

    • Five elements on UNESCO Lists of Intangible 
Cultural Heritage: Feast of the Holy Forty Martyrs in 
Štip (2013), Kopachkata, a social dance from the village 
of Dramche, Pijanec (2014), Glasoechko, a male two-
part singing in Dolni Polog (2015), Cultural practices 
associated to the 1st of March (2017), Spring celebra-
tion Hıdrellez (2017)           

    • In 2015, UNESCO designated Bitola as a mem-
ber of UNESCO Creative Cities Network in the field of 
film-making. Bitola is a cultural center with long cultur-
al traditions. It is the birth place of the Balkan’s film pi-
oneers, the brothers Manaki (first documentary of the 
whole region made in the distant 1905) 

The National Commission in cooperation with the 
Ministry of Culture had the honor of hosting many im-

    • Република Северна Македония има един сме-
сен обект – Природно и културно наследство на 
Охридския регион – включен в Списъка на ЮНЕСКО 
на световното културно наследство, както и пет 
обекта в Предварителния списък на обектите, 
кандидатстващи за включване в Списъка на све-
товното културно наследство; 

    • Пет елемента, вписани в Представител-
ния списък на ЮНЕСКО на нематериалното кул-
турно наследство на човечеството: Празникът 
на Светите четиридесет мъченици в Щип (2013 
г.), Копачката – светски танц от село Драмче, об-
ласт Пиянец (2014 г.); Гласоечко – мъжко двугласно 
пеене от Долни Полог (2015 г.); Културни практи-
ки, свързани с празнуването на 1 март (2017 г.); 
Пролетен празник Хъдерлез (2017 г.);

    • През 2017 г. ЮНЕСКО избра град Битоля 
за член на Мрежата на творческите градове на 
ЮНЕСКО в областта на киноизкуството. Бито-
ля е културен център с дълга традиция, където 
са живели и работили братята Манаки, пионери 
на балканското кино (създали първия документа-
лен филм за Балканския регион още през 1905 г.).          

Националната комисия, в сътрудничество с 
Министерството на културата, е имала честта 
да бъде домакин на редица важни срещи по линия 
на ЮНЕСКО, както следва: 

    • Първа регионална среща на най-високо рав-
нище на държавните глави на страните от Юго-
източна Европа – Охрид, 2003 г.;

    • Трета министерска конференция под еги-
данта на ЮНЕСКО, посветена на културното на-
следство в Югоизточна Европа – Охрид, 2006 г.;

    • Първа регионална среща на Съвета на ми-
нистрите на културата от Югоизточна Европа 
под наслов „Насърчаване на културата за устой-
чиво развитие“ – Охрид, 2014 г.;

    • Четири Световни конференции за диалог 
между религии и цивилизации, 2007 – 2016 г.

Струва си да се спомене също и многоезично-
то отдаване на почит към поета-лингвист Бла-
же Конески, кодификаторът на македонската кни-
жовна норма, чийто стогодишен юбилей, вписан в 
календара на годишнините, отбелязвани по линия 
на ЮНЕСКО, бе честван в рамките на Световния 
ден на поезията за 2021 г. в Главната квартира 
на ЮНЕСКО в Париж. В същия календар на по-зна-
чимите годишнини, отбелязвани през 2020 г., бе 
вписана 50-годишнината от смъртта на Парас-

Копачката – светски танц от село Драмче, област Пиянец. 
Република Северна Македония. Община Делчево, 2010., © Фото: 
Кирчо Атанасов

Kopachkata, a social dance from the village of Dramche, Pijanec. 
Municipality of Delchevo, 2010, © Ph : Anastasov Kircho
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кеви Кирязи – единствената жена участничка в 
Битолския конгрес, проведен на 22 ноември 1908 
г., на който е обявена стандартизацията албан-
ската азбука.

Кои са новите предизвикателства в опаз-
ването на културното наследство 75 години 
след основаването на ЮНЕСКО?

Съхранението на културното наследство ви-
наги е било изправено пред предизвикателства, а 
днес това е в сила повече от всякога, поради про-
дължаващите тенденции към глобализация, поли-
тически и икономически преобразувания, мигра-
ция, културна хомогенизация и т.н. Опазването 
на това наследство преминава през справянето 
с множество проблеми, присъщи на съвременния 
свят, и в още по-голяма степен в областта на не-
материалното наследство. 

Културното наследство се смята за направле-
ние от първостепенна важност при определяне-
то на държавните политики, но и там не липсват 
проблеми, особено в областта на актуализация 
на законодателството, префокусиране и укреп-
ване на финансовата политика, повишаване на 
професионалните стандарти, намиране на нови 
подходи при управление на наследството, модер-
низиране на образователния процес.  Тук целта 
е повишаване на осведомеността на младото 
поколение и култивиране на един по-холистичен 
подход към опазването на наследството, при кой-
то неговото съхранение да се възприема като 
средство за постигане на обществено благосъ-
стояние; управле ние на околната среда и устой-
чиво развитие. Ние смятаме, че въвеждането на 
по-ефективни механизми за наблюдение и оценка 
на собствените ни политики, подходи и пости-
жения, както и на въздействията и последиците 
от тях, ще спомогне за създаване на по-критичен 
и исторически съзнателен подход към опазване-
то на културното наследство.

Посочете два добри примера на дейности, 
свързани с опазването на културното наслед-
ство, които да играят и ключова роля в обра-
зованието на младите хора. 

През 2010 г. Министерството на културата и 
Националната комисия за ЮНЕСКО на Република Се-
верна Македония реализираха съвместен проект 
на ЮНЕСКО и Фонда за развитие на ООН, в който 

portant UNESCO meetings: 
    • The First Regional Summit of Heads of States in 

South-Eastern Europe, Ohrid, 2003
    • The third UNESCO Conference for Cultural Her-

itage of the Ministers of Culture of SEE, Ohrid, 2006
    • The First regional meeting of the Council of Min-

isters of Culture of SEE – Enhancing  Culture for Sustain-
able Development, Ohrid, 2014

    • Four World Conferences on Dialogue among 
Religions and Civilizations, 2007 -2016

The centenary of the famous poet, linguist and the 
codifier of the Macedonian language Blaže Koneski was 
inscribed on the calendar of UNESCO as a significant an-
niversary. He was honoured on the World Poetry Day 
2021 at UNESCO Headquarters in Paris. On the 2020 
calendar  was  also inscribed the 50th anniversary of 
the death of Paraskevi Kiriazi, the only woman who par-
ticipated in the Bitola Congress on November 22, 1908 
when the Albanian alphabet was unified.

Справочник „Световното наследство в ръцете на младите“

Handbook World Heritage in Young Hands
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една от предвидените дейности беше превод на 
македонски език на справочника „Световното на-
следство в ръцете на младите“. Същата година 
Министерството на образованието и науката 
осъществи пилотен проект за популяризиране 
на преведеното издание в 10 училища в страната.

Главната цел на проекта бе съобразена на на-
ционално равнище с препоръките на Цел 4 от Це-
лите за устойчиво разитие – „Образование 2030“, 
в изпълнение на която бе въведен курс по Култур-
но наследство в учебните програми на основните 
и средни училища и висшите учебни заведения в 
страната. Главните цели на този курс са да запоз-
нае младите учащи се с конвенциите на ЮНЕСКО 
за културното и природното, както и за матери-
алното и нематериалното наследство.

През 2020 г. Министерството на културата, 
в съответствие с приоритетите на неговата 
културна политика, подкрепи издаването на „На-
ръчник за хора с увреждания при посещение на му-
зеи“ (E. Georgieva, S. Markovska: 2020), който пред-
ставлява първата публикация в нашата страна, 
посветена на темата за обучение на музейни уре-
дници и изобщо на персонала на музеите за пра-
вилния подход към хората с увреждания. Основ-
ната цел на наръчника е да даде възможност да 
се придобие основна информация за хората с ув-
реждания и техните характеристики, да се въз-
приеме по-приобщаващ подход към тях, да се по-
добри достъпа до музейните експозиции. Но и да 
се направят подходящи изменения, съобразени с 
техните нужди, както и да се запознае персона-
ла в общи линии с основните методи и техники 
за организиране на учебната работа в музеите.

Социалното приобщаване на хората с увреж-
дания бе една от мерките за рязко подобряване на 
начините, по които музеите разглеждат и преци-
зират своите практики за привличане, за да може 
тези хора да се чувстват равноправни членове на 
обществото с равен достъп до всички институ-
ции в областта на културата.

Бихте ли посочили пример за добра практика 
при съчетаването на изследователски с обра-
зователни програми с ударение върху опазване-
то и развитието на културното наследство 
във Вашата страна?

През последните 10 години Националният ин-
ститут за управление на археологическия обект 

What are the new challenges in the safeguard-
ing of cultural heritage 75 years since the UNESCO’s 
establishment?

The cultural heritage protection has always faced 
challenges, and even more today due to the ongoing 
trends of globalization, political and economic trans-
formations, migration, cultural homogenization, etc. 
The heritage protection, and especially the intangible 
heritage protection, has to deal with numerous current 
issues. The cultural heritage is regarded of highest im-
portance in the state policies, but it has its problems in 
the domain of modernization of legislation, refocusing 
and strengthening of financial policy, increasing profes-
sional standards, finding new approaches to the heritage 
management, modernizing the process of education  to 
raise younger generation’s awareness, creating a strong 
holistic approach to the heritage protection, perceiving 
conservation as a means to achieve social well being, 
environmental management and sustainable develop-
ment. We believe that introducing more effective mech-
anisms for monitoring and evaluating our own policies, 
approaches and achievements, as well as their effects 
and consequences, will  help create a more critical and 
historically conscious approach to the safeguarding of 
cultural heritage.

There are two good examples in the safeguard-
ing of cultural heritage activities as a key factor in 
the education of the young generation:

The Ministry of Culture and the National youth Com-
mission of the Republic of North Macedonia implement-
ed a joint UNESCO and UNDP project in 2010. The hand-
book “World Heritage in Young Hands” was translated 
in Macedonian. The same year the Ministry of Education 
and Science conducted a pilot project and promoted the 
published handbook to be used in ten schools. The main 
objective followed the recommendations of the SDG 4 
– Education  2030 at national level by a training course 
on Cultural Heritage in the educational programs of the 
primary, secondary and high schools. The key points in 
the training course were to introduce the UNESCO Con-
ventions on Cultural and Natural heritage, and on tan-
gible and intangible cultural heritage.

In 2020 the Ministry of Culture, in line with the pri-
orities of its cultural policy, supported the publication 
of the manual "Guide for people with disabilities when 
visiting museums" (E.Georgieva, S.Markovska: 2020), 
which is the first publication in the country on the train-
ing of museum curators and   staff in acquiring appro-
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Стоби и българската фондация „Балканско наслед-
ство“ организират международни школи за архео-
логически изследвания и консервация на предмети 
от керамика, стъкло и мозайка, които се провеж-
дат на археологическия обект. Учебната програма, 
включваща преподаване на теоретична материя, 
практическа работа и няколко посещения на архе-
ологически обекти и музеи в Северна Македония и 
Гърция, предоставя на всички участници солидни 
познания в областта на историята и археология-
та на региона, както и практически умения, необ-
ходими за всички процеси на изучаване и опазване 
на културното наследство. Този принцип на рабо-
та дава възможност на Националния институт 
Стоби да провежда трайни и самофинансиращи 
се научни изследвания и защитни интервенции 
по движимото и недвижимо културно наследство 
на обекта.

priate attitudes and care for  physically challenged visi-
tors. The main objective is to submit information on the 
matter, to improve the access to the museum exhibits 
according to visitors’ needs, and to get familiar with the 
basic methods and techniques in the organization of 
educational museum workshops. The social inclusion 
of physically challenged people is of major significance 
for the high quality of the museum services. The easy 
access helps physically challenged visitors feel like equal 
members of the society.

Could you please mention a good practice in com-
bining research and educational programs with the 
focus on safeguarding and developing of the cultural 
heritage in your country?

For the past 10 years, the National Institution for the 
Management of the Archeological site Stobi and the 
Balkan Heritage Foundation from Bulgaria have been 
organizing international schools for archaeological re-
search and preservation of ceramics, glass and mosa-
ics at the archeological site Stobi. The educational pro-
gram, which includes theoretical teaching, practical 
work and several visits to archeological sites and mu-
seums in North Macedonia and Greece, provides solid 
knowledge in the field of history and archeology, and 
necessary practical skills in research and protection of 
cultural heritage. All this enables the National Institution 
Stobi to conduct its continuous self-sustaining research 
and carry on with the necessary protective activities for 
the immovable and movable heritage of the site.

Гласоечко – мъжко двугласно пеене от Долни Полог. Република 
Северна Македония., © Фото: Миряна Гавровска, 2008.

Glasoechko, male two-part singing in Dolni Polog, 2008., © Ph : 
Mirjana Gavrovska
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Словенска национална комисия за ЮНЕСКО
National Commission for UNESCO of  Slovenia
Марютка Хафнер, Представителство на ЮНЕСКО, Словения / Marjutka Hafner, 
Office for UNESCO, Slovenia

Отбелязвайки 75-та годишнина на ЮНЕСКО, 
ние в Националната комисия на Словения за 
ЮНЕСКО се гордеем с успешната си работа още 
от основаването си през 1992 г., след обявяване 
на независимостта на Словения и приемането на 
новосъздадената държава за пълноправен член на 
ЮНЕСКО. Първоначалните години бяха посветени 
най-вече на овластяването на Комисията като 
консултативен орган към правителството на 
Словения, но скоро започнахме и да разработва-
ме различни номинации за вписване на елементи 
в листите на ЮНЕСКО – един широк обхват от 
дейности, постигнали своята кулминация с два 
мандата в Изпълнителния съвет и дооформяне 
на широката мрежа от асоциирани към ЮНЕСКО 
институции в Словения. 

Културното наследство винаги е било в сър-
цевината на дейността на Комисията, но послед-
ните предизвикателства още повече фокусираха 
вниманието ни върху него.

Таня Роженбергар, представител на Републи-
ка Словения в Общото събрание на Регионалния 
център за опазване на нематериалното култур-
но наследство в Югоизточна Европа под егидата 
на ЮНЕСКО, разказва как кризата около COVID-19, 
връхлетяла целия свят, поставя сериозни предиз-
викателства и пред институциите, отговаря-
щи за наследството. Музеи, обекти на култур-
ното наследство, интерпретативни центрове 
и изложбени зали затвориха временно за посети-
телите си. Но достъпът до техните интернет 
сайтове и профили в социалните мрежи останаха 
широко отворени. Съдържанието на сайтовете 
бе допълнено с разнообразни материали, предста-
вяния на текущи проекти и дейности, виртуални 
изложби, цифровизирани фотографски колекции, 
хранилища на елементи на нематериалното на-

Celebrating the 75 Anniversary of UNESCO at the 
Slovenian National Commission, we are proud of the 
successful work since our establishment in 1992  that 
is following our independence and full membership 
of the newly created state in UNESCO. The initial years 
were dedicated mostly to the empowerment of the 
commission as a consultative body of the Slovenian 
government. We have recently  launched the establish-
ment of different UNESCO designations and inscriptions 
on different UNESCO lists – a wide range of activities  
that culminated  with two  Executive Board mandates 
and the  rounding up of the wide network of UNESCO 
stakeholders in Slovenia.

Heritage has always been at the core of the Com-
missions work and the current challenges have put it 
even more in focus.  

Tanja Roženbergar, official representative of the Re-
public of Slovenia to the General Assembly of the Region-
al Centre for the Safeguarding of the Intangible Cultural 
Heritage in South-Eastern Europe under the auspices of 
UNESCO shared thoughts on the unexpected COVID-19 
crisis as a major challenge for all heritage institutions. 
Museums, heritage sites, interpretative centres may 
have temporarily closed the doors of their exhibition 
venues, but the doors to their websites and social me-
dia pages have been wide open. Websites have been 
supplemented with a variety of materials, presenta-
tions of current projects, virtual access to  exhibitions, 
digitised photographic collections, repositories of in-
tangible heritage and documentation of museum ob-
jects. The key elements include the appropriate techni-
cal content preparation, i.e. digitisation of the selected 
materials, having the necessary IT expertise, being part 
of the international nets for heritage digitisation and 
the necessary IT equipment. The COVID-19 crisis has 
revealed many delays and shortcomings in the field of 
digitisation of heritage materials and spotlighted the 
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need for appropriate and wide-scale digitalisation. Al-
though 21st century digitisation has been an important 
topic for many decades in the heritage sector, the crisis 
has proved once again that this is an issue that should 
be given an urgent priority. Ms. Roženbergar concludes 
that the COVID-19 crisis presents a great challenge for 
cultural heritages and for the society at large in the pro-
cess of heritage  recognition as most   necessary and 
valuable  part of our lives.

Darja Kranjc from  Škocjan Caves introduced the art 
of dry stone walling, inscribed on the Intangible Herit-
age List. There are several formal, informal, public and 
private  ways  of dry stonewalling knowledge acquisi-
tion in Slovenia. A number of organizations - formal, in-
formal, public and private - in  Karst, Slovene Istria and 
Upper Carniola  organized and documented the activi-
ties of the  craft bearers and the practitioners (Partner-
ship for the Preservation and Popularization of Karst 
Dry stone Walling, Jugna Society from Slovene Istria) 
. The participants are  mostly involved in the activities 

следство и описания на музейни експонати. 
Т. Роженбергар смята, че основни елементи в 

работата им са също подходящата техническа 
подготовка на съдържанието, т.е. цифровиза-
цията на подбраните материали, наличието на 
подходящи експертни познания за работа с ин-
формационни технологии, принадлежност към 
международни мрежи за цифровицазия на културно 
наследство и наличност на подходящо оборудване. 
Кризата от COVID-19 разкри множество закъсне-
ния и слабости в областта на цифровизацията на 
материалите от културното наследство, като 
постави на дневен ред нуждата от правилна и 
широкомащабна цифровизация. Макар тя от де-
сетилетия насам да е важна тема в областта 
на културното наследство през XXI в., кризата 
показа за пореден път, че това е проблем, който 
трябва да се превърне в неотложен приоритет.

В заключение, кризата COVID-19 е голямо 
предизвикателство за културното наследство, 
но и за обществото като цяло, което трябва да 
осъзнае стойността и нуждата от съществува-
нето на това наследство.

 
Даря Краньц от Регионалния парк „Скоциянски 

пещери“ ни разказа своите впечатления за начина, 
по който изкуството на сухия каменен зид, впи-
сано като елемент в Представителния списък на 
нематериалното културно наследство, се споделя 
с местното население. Няколко словенски органи-
зации – формални и неформални, публични и част-
ни – в три от областите на страната: Карст, 
Словенска Истрия и Горна Карниола (Крань), взе-
ха участие в документирането и предаването 
на знанията и уменията, свързани с изграждане-
то на сухи каменни зидове, на няколко равнища. В 
две от тези организации членуват регистрира-
ни носители на това изкуство (Задруга за опаз-
ването и популяризирането на сухия каменен зид 
в Карст, Дружество Югна в Словенска Истрия), 
като и двете развиват дейност предимно в съ-
ответния регион.

След организираното професионално обучение 
за инструктори през 2015 и 2016 г., редовно се про-
веждат упражнения за сенсибилизация и първона-
чално запознаване с техниката за деца в детски-
те градини и началните училища в региона Карст 
във формата на учебна работилница и ежегоден 
„маратон за поправяне на сухи каменни зидове 

Каментон 2020, Даря Краньц, © архив на Регионален парк 
„Скоциянски пещери“. 

Kamenton 2020 , DarjaKranjc, © Archive of Škocjan Caves Park
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от карстов камък“ („каментон“) с участието на 
носители, селски старейшини, деди и родители. 
Практически работилници за деца в началните 
и основните училища се организират и в Словен-
ска Истрия. И в двете области са разработени 
специални учебни помагала за преподаване на из-
куството на сухия каменен зид. В област Карст 
училищата биват насърчавани да „осиновят“ по 
една каменна стена, за която да се грижат:

https://kraskagradnjanasuho.wixsite.com/
suhozidnagradnja

Метка Фортуна, директор на Школата за дан-
тели в Идрия, разказва за младите плетачки на 
дантели в нейното училище. През 2018 г. плете-
нето на дантела с калерчета бе вписано като 
елемент от Словения в Представителния списък 
на ЮНЕСКО на нематериалното културно наслед-
ство на човечеството. Идрия е малък, но богат на 
признато от ЮНЕСКО културно наследство град 
в Словения. Идрия е и центърът на дантелата с 
калерчета в Словения, където школата за изра-
ботване на дантели функционира без прекъсване 

within their regions. 
After the professional 2015 and 2016  training for 

teachers, awareness  and introduction of the technique 
are regularly carried out for kindergarten and primary 
school children in the Karst Region as workshops and a 
yearly “dry stone wall repairing marathon” (Kamenton) 
with the participation of bearers, village elders, grand-
parents and parents. Hands-on workshops for primary 
school children are also organized in Slovene Istria. Both 
in Karst and Slovene Istria special teaching accessories 
for learning were developed. In Karst Region schools 
are encouraged to adopt and take care of a stonewall:

https://kraskagradnjanasuho.wixsite.com/suhozid-
nagradnja

Metka  Fortuna, head of Idrija Lace School, tells the 
interesting story of the young lacemakers in Idrija Lace 
School.  Bobbin Lacemaking in Slovenia was inscribed 
on the UNESCO Representative List of the Intangible 
Cultural Heritage of Humanity in 2018. Idrija is a small, 

© Фото: С. Бончина, Д. Алиглер, М. Светлик

© Ph.: I. Bončina, D. Arrigler, M. Svetlik
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от 1876 г. 
В Школата за дантели в Идрия, над 400 деца 

и юноши на възраст от 6 до 18 години изучават 
изкуството на изработване на идрийска данте-
ла, ръчно плетена с калерчета. Запознаването с 
международната система от цветни кодове за 
изработване на дантела с калерчета дава възмож-
ност на нашите ученици да следват наръчници-
те, като им позволява по-голяма самостоятел-
ност при обучението и им помага да постигат 
по-добри резултати. По време на учебния процес, 
те изработват идрийска дантела по множество 
образци от колекцията на училището, като в съ-
щото време биват насърчавани да си измислят 
свои шарки и мотиви. Най-голямото предизвика-
телство за учениците е да изработят дантела 
по въображение, използвайки цветове и матери-
али по свой вкус. 

Посетете Школата за дантели в Идрия, опи-
тайте се да изплетете дантела, вижте излож-
бата на непреходни шедьоври на дантеленото 
изкуство, изработени от най-младите носители 
на нематериалното културно наследство: https://
www.cipkarskasola.si/

Йоже Богатай, национален координатор на мре-
жата от асоциирани към ЮНЕСКО училища ASPnet, 
разказва за проекта „Наследството в ръцете на 
младите“ (младежи, осиновяващи паметници на 

but UNESCO heritage-rich town in Slovenia. Idrija is the 
centre of Slovenian bobbin lacemaking. The Lacemak-
ing school has been established back in 1876. 

At the Idrija Lace School over 400 children and young 
people aged 6 to 18 learn the craft of handmade bobbin 
lace. The knowledge of the international colour code 
system for making bobbin lace enables the students 
to follow the manuals, allows  learning autonomy and 
helps in the achievement of better results. During the ed-
ucational process, they copy various lace patterns from 
the school’s collections, but they are also encouraged 
to design their own samples. The biggest challenge is 
to make your own pattern through personal choice of  
materials and colours. 

Visit Idrija Lace School, try making lace and see 
the exhibition of timeless lace  masterpieces  that are 
made by the youngest bearers of the intangible herit-
age. https://www.cipkarskasola.si/

Jože Bogataj, the national ASPnet coordinator pre-
sented Heritage in Young Hands (Youth Adopting Monu-
ments), a project by  the Slovene UNESCO ASPnet Prima-
ry and Secondary Schools.(https://www.aspnet.si/doc/
knjiznica/posvojeni-spomeniki.pdf) The idea of adopting 
heritage monuments  began in  2002 when the nation-

Страстите Христови в гр. Шкофя Лока – ритуал, осиновен от 
гимназията в града, © Фото: ASPnet

THE ŠKOFJA LOKA PASSION PLAY, a ritual adopted by Secondary 
School Gimnazija Škofja Loka, © Ph. by ASPnet
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културата), съвместно разработен от словен-
ски основни и средни училища, асоциирани в мре-
жата ASPnet: https://www.aspnet.si/doc/knjiznica/
posvojeni-spomeniki.pdf.

Идеята за „осиновяване“ на паметници на на-
шето културно наследство води началото си 
от 2002 г., когато националният координатор на 
мрежата на ЮНЕСКО ASPnet Словения пое иници-
ативата за стартиране на проекта на ЮНЕСКО 
„Наследството в ръцете на младите -  при който 
училища и детски градини, обхванати в мрежата 
на ЮНЕСКО, активно се занимават с културното 
наследство на своите градове чрез поемане на 
шефство върху отделни културни и/или природ-
ни паметници и елементи на материалното и/или 
нематериалното наследство, за да се грижат за 
тяхното опазване.

Ритуалното шествие „Страстите Христови 
от Шкофя Лока“ е най-старото запазено драма-
тургично проиизведение на словенски език. Вклю-
чено е в Словенския национален регистър на кул-
турното наследство и е вписано като елемент в 
Представителния списък на ЮНЕСКО на немате-
риалното културно наследство на човечеството. 
Ръкописът датира от 1721 г., като негов автор е 
капуцинският монах Отец Ромуалд – Ловренц Ма-
рушич. За първи път шествието се осъществява 
на Разпети Петък – 11 април 1721 г. Ритуалът е 
възобновен през 1999 г. и се изпълнява отново през 
2000, 2009 и 2015 г. В реализацията му участват 
640 души, от които 80 конници. Шествието ми-
нава по улиците на град Шкофя Лока, като всички 
сцени със съответните персонажи се разиграват 
на четири места. През 2009 г. Средното училище 
на Шкофя Лока и неговият детски хор взеха учас-
тие в последната сцена, представляваща мест-
ното население: https://www.aspnet.si/doc/knjiznica/
posvojeni-spomeniki.pdf

Росана Церквеник очертава здравата връзка 
между наследството и науката в Скоциянските 
пещери. Обществената агенция „Регионален парк 
Скоциянски пещери“ – Словения е управляващият 
орган на Скоциянските пещери, които бяха вписа-
ни в Списъка на световното наследство още през 
1986 г., докато Агенцията е основана през 1997 г. 
Пещерите са включени и в Рамсарския списък на 
влажните зони с международно значение през 1999 
г., а паркът участва в Програмата „Човекът и би-

al coordinator of UNESCO ASPnet Slovenia initiated the 
start of the UNESCO project »Heritage in Young Hands 
– Youth Adopting Monuments« . The project is about 
UNESCO school and kindergarten active and commit-
ted participation in the adoptions of individual cultural 
and/or natural, technical and intangible »monuments« .

The Škofja Loka Passion play is the oldest preserved 
script in the Slovenian language. It is in the Slovenian 
registry of cultural heritage and it is inscribed on the 
Unesco Intangible Cultural Heritage list. The manuscript 
was written in 1721 by the capuchin Father Romuald – 
Lovrenc Marušič. The text consists of 869 verses and 13 
images. It was first performed as a penitence proces-
sion on Good Friday,  April 11th, 1721. It was revived in 
1999, reprised in 2000, 2009 and 2015. The production 
involves 640 performers, including 80 horsemen. The 
procession moves through the streets of Škofja Loka, 
where all scenes and images are played on four different 
venues. In 2009 Škofja Loka Primary School and its choir 
took part in the scene representing the populace. https://
www.aspnet.si/doc/knjiznica/posvojeni-spomeniki.pdf)

Rosana Cerkvenik outlined the strong connection 
between heritage and research in Škocjan Caves. Pub-
lic Agency Škocjan Caves Park is a managing authority 
of Škocjan Caves , which were inscribed in the World 
Heritage List in 1986. The public agency was founded in 
1997. The caves were also inscribed on the Ramsar List 
of Wetlands of International Importance in 1999, and 
the park has been a member of the MAB Programme as 
Karst Biosphere Reserve since 2004. The public agency 
is, among other priorities, actively involved in different 
research and educational programmes. Its  aim is to link 
natural and cultural heritage in the protected area and in 
the Biosphere Reserve. In 2003, the international Park’s 
School Network was established. It includes four prima-
ry schools, one branch primary school  in the Biosphere 
Reserve and the primary school in Trebče/Trebiciano in 
Italy. The activities are organised for teachers as well as 
for pupils, and are supported by scientific expert input. 
Every year pupils are involved in the  “Congress of Young 
Researchers”. Throughout the year they are observing 
and exploring a topic and mark The International Wom-
en’s Day. The variety of topics includes habits, traditions 
and cultural heritage (household chores, gardening, 
fashion through time, plays and toys, crafts, etc.). 
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осферата“ като карстов биосферен резерват от 
2004 г. Наред с останалите си приоритети, Об-
ществената агенция активно участва в различни 
изследователски и образователни програми с цел 
обвързване в едно цяло на природното и култур-
ното наследство в защитените територии и в 
Биосферния резерват.

През 2003 г. бе създадена Международната 
мрежа от училища към парка. Тя включва четири 
основни училища и един клон на основно училище, 
разположени в Биосферния резерват, както и ос-
новното училище в град Требичано в Италия. Ор-
ганизирани са дейности, както за ученици, така 
и за преподаватели, които се допълват с научни 
материали, предоставени от експерти. Всяка 
година учениците взимат участие в „Конгрес на 
младите учени-изследователи“. В течение на на-
стоящата учебна година учениците изследват и 
разработват темата за Международния ден на 
жената; през годините те са работили по богат 
набор от теми: обичаи и традиции, културно на-
следство (битови задължения, градинарство, мо-
дата през времето, игри и играчки, занаяти и пр.).

През 2004 г. бе създадена подобна Паркова мре-
жа, но между факултети във висши учебни заведе-
ния. Тя обхваща университетите в Нова Горица, 
Любляна и Приморска. Изпълнени бяха изследова-
телски проекти, научни задачи и бяха проведени 
изследователски лагери по редица теми, като ар-
хеология, обществени нагласи и отношения и пр.

A similar Park Faculty Network was established in 
2014 .It includes the University in Nova Gorica, the Uni-
versity in Ljubljana and the University of Primorska. Nu-
merous projects, research tasks and camps were organ-
ised on several topics, such as archaeology, different  
opinions and attitudes, social relations, etc. 



45

RESEARCHLIVING HERITAGE, 5-6, 2021

Регионална движеща сила за развитие на местните 
общности и опазване на нематериалното културно 
наследство
Regional Engine for Local Development and Safeguarding of 
Intangible Cultural Heritage
Валентина Демян, Украйна / Valentyna Demian, Ukraine 

Valentyna Demian is the chief of the Depart-
ment of scientific and coordination activities and 
information of the National Academy of Arts of 
Ukraine, vice director of the Development Centre 
“Democracy through Culture”, national  Intangible 
Cultural Heritage expert and researcher. Scientif-
ic interests: anthropology of culture, local policies 
for Intangible Cultural Heritage safeguarding and 
inventorying on local and national level. 

Summary: The purpose of the paper is to provide a general 
review of Intangible Cultural Heritage safeguarding policy devel-
opment on local and oblast (provincial) level in Ukraine with the 
commitment of various stakeholders, communities, bearers and 
practitioners as a  result of the training workshops that were  or-
ganized with the support of the Regional Centre for the Safeguard-
ing of Intangible Cultural Heritage in South-Eastern Europe (Sofia, 
Bulgaria). The paper will show the positive impact of collaboration 
among national and international organizations and institutes in 
2003 Convention implementation, especially among Sofia Center 
for  Intangible Cultural Heritage Safeguarding, National Academy 
of Arts of Ukraine, National Union of Folk-Art Masters of Ukraine, 
Odessa Oblast Center for Ukrainian Culture, Development Centre 
“Democracy through Culture” (accredited by 2020 to UNESCO) 
and local communities, culture organizations and universities. The 
analysis of the concrete outcomes of the collaboration defines the 
essential steps and components for the Intangible Cultural Herit-
age policy development on local and national level. 

 Key words: intangible cultural heritage, 2003 Conven-
tion, UNESCO Intangible Cultural Heritage facilitators, commu-
nity-based inventory, Intangible Cultural Heritage network, in-
ter-sectoral cooperation, cultural diversity.

Ukraine ratified 2003 Convention in 2008. The term 
“intangible cultural heritage” is defined in the Law of 
Ukraine “On Culture” (Art. 16)1. The policy making pro-

1  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text

Валентина Демян е ръководител на Отде-
ла за научно-координационна дейност към 
Националната академия на изкуствата на 
Украйна, заместник-директор на Центъра 
за развитие „Демокрация чрез култура“, на-
ционален експерт по нематериално култур-
но наследство, учен изследовател. Научни 
интереси: културна антропология, местни 
политики за опазване на нематериални на-
следства, съставяне на регистри на наслед-
ството на местно и национално равнище. 

Резюме: Целта на настоящата статия е да направи 
общ преглед на разработването на политиките за опазва-
не на нематериалното културно наследство на местно и 
областно равнище в Украйна, при ангажиране на различни 
заинтересовани лица и институции, общности, носители 
и практикуващи, в резултат от учебни семинари, органи-
зирани с подкрепата на Регионалния център за опазване на 
нематериалното културно наследство в Югоизточна Евро-
па (София, България). Статията демонстрира положител-
ното въздействие на взаимодействието между национални 
и международни организации и институции в прилагането 
на Конвенцията от 2003 г., и конкретно между Регионален 
център – София, ЮНЕСКО, украинската Национална акаде-
мия на изкуствата, Националното сдружение на майсто-
рите на народни художествени занаяти на Украйна, Об-
ластния център за украинска култура в Одеса, Центъра за 
развитие „Демокрация чрез култура“ (акредитиран към 
ЮНЕСКО през 2020 г.) и местните общности, културни ор-
ганизации и университети. Анализът на конкретните ре-
зултати от това взаимодействие посочва най-важните 
стъпки и елементи от разработването на политиката 
за опазване на нематериални наследства на местно и на 
национално равнище. 

Ключови думи: нематериално културно наследство, 
общностни регистри на живите наследства, мрежа за не-
материално наследство, междусекторно сътрудничество

ИЗСЛЕДВАНИЯ
RESEARCH
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cess is formulated in the Long-Term Strategy for Ukrain-
ian Culture Development2, and in the Guidelines for 
the National Intangible Cultural Heritage Register of 
Ukraine3. The latter particularly determines that the 
“administrative-territorial units” are  entrusted with 
the maintenance of local inventories of the  Intangi-
ble Cultural Heritage, including “collection, accumu-
lation, processing, protection, registration and access 
to information”4. The local (oblast/provincial) policy 
concerning Intangible Cultural Heritage safeguarding 
in Ukraine is sufficiently integrated. Some oblasts and 
communities have programs for  Intangible Cultural 
Heritage safeguarding, as well as  organizations for ac-
tivity coordination .They are keeping local registers/in-
ventories, which are widely accessible and conducting 
awareness-raising activities. 

Until 2013, the  Intangible Cultural Heritage issues 
were not widely discussed and there were virtually 
non-existent researches and expertise. In Ukraine af-
ter 2014 some assessment measures were launched 
and 2003 Convention information was considered. A 
top-down initiative came from the Ukrainian Center for 
Cultural Studies (director O. Butsenko, 2013-2017) at the 
Ministry of Culture of Ukraine. The participants of  the 
organized workshops were mainly representatives of 
oblast centers for folk art, museums and libraries with 
popular art and folklore stock. The number of partici-
pants varied between 25 and 60, at the age 25 to 65. 
Most participants were  women, and  only 3-4 % were 
men. The workshops with co-organizers of a higher 
educational status institutions like The Department of 
Folklore of Institute of Philology at Kyiv National Taras 
Shevchenko University or the National Academy for 
Managerial Personnel in Culture and Arts  had  higher 
numbers of participants, ranging from 60 to 100, at the 
age of 18 to 70. Due to those workshops and the scien-
tific conferences, the notion of the intangible cultural 
heritage was introduced into a wide discourse. 

By the end of 2017, the circle of active participants 
searching for answers  and  for additional information 
was clearly identified. Most of them were represent-
atives of the oblast centers for folk arts, craftspeople, 
communities possessing Intangible Cultural Heritage, 
representatives of cultural and educational organiza-
tions and institutions, etc.

2  https://www.kmu.gov.ua/npas/248862610
3  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0020-18#Text
4  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0020-18#Text

Украйна ратифицира Конвенцията от 2003 г. 
през 2008 г. Понятието „нематериално културно 
наследство“ е дефинирано в Закона за културата 
на Украйна (Чл. 16); процесът на разработване на 
политики е формулиран в Дългосрочната срате-
гия за развитие на украинската култура, както и в 
Инструкцията за водене на Националния регистър 
на нематериални наследства на Украйна. Послед-
ната, по-конкретно, определя „административ-
но-териториалните единици“ като органите, 
натоварени с поддържането на регионалните 
регистри, включително „събирането, натрупва-
нето, обработването, защитата, регистрира-
нето и достъпа до информация“. Местната (на 
областно ниво) политика по опазването на живи 
наследства в Украйна е достатъчно интегри-
рана, някои области и човешки общности имат 
разработени програми за опазването им, както 
и създадена организация за провеждането на та-
кива дейности. Те водят местните регистри на 
нематериалните наследства, които са публично 
достъпни, и вършат работата по повишаване на 
обществената осведоменост.

До 2013 г. проблемите около нематериални-
те наследства не бяха обект на широка дискусия 
в Украйна, като научни изследвания и експертни 
познания в тази област на практика не същест-
вуваха. От 2014 г. насам бяха предприети някои 
системни мерки за оценка на ситуацията и спо-
деляне на познания относно Конвенцията (2003). 
Такива инициативи „отгоре надолу“ бяха спуснати 
от Украинския център за културни изследвания с 
директор О. Буценко (2013–2017 г.) към Министер-
ството на културата на Украйна. В семинарите 
участваха главно представители на областните 
центрове за фолклорни изкуства, на музеи и биб-
лиотеки, свързани с народното изкуство и фолк-
лора. Броят на участниците варираше между 25 
и 60, а възрастовите граници – между 25 и 65 го-
дини, предимно жени, а едва 3–4% мъже. В някои 
случаи, когато съорганизатори на семинарите 
бяха висши учебни заведения като Факултета 
по фолклор на Филогическия институт към На-
ционалния университет „Тарас Шевченко“ в Киев 
или Националната академия за управленски кадри 
в културата и изкуствата, броят на участници-
те достигаше и до 100 души, а възрастовите им 
граници се разширяваха между 18-70 години. Благо-
дарение на тези семинари и научни конференции 
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Учебен семинар „Прилагане на Конвенцията от 2003 г. на 
национално равнище“, гр. Днипро, 2018 г. А. Вайваде и С. 
Сречкович (фасилитатори – ЮНЕСКО) връчват удостоверения 
на участниците., © Фото: В. Демян

The workshop Implementation of 2003 Convention on the national 
level at the city of Dnipro, 2018. The members of UNESCO Global 
facilitators’ network Anita Vaivade and Saša Srećković present 
certificates to the participants. © Ph.: V. Demian

понятието нематериално културно наследство 
навлезе в масовия дискурс.

Към края на 2017 г. вече ясно се очерта кръгът 
на активните участници, търсещи отговори на 
редица въпроси и допълнителна информация. Това 
бяха преди всичко представители на областни-
те центрове за фолклорни изкуства, занаятчии, 
общности с нематериално културно наследство, 
представители на културно-просветни органи-
зации и институции и др.

„Центровете категория 2 под егидата на 
ЮНЕСКО играят жизнено важна роля в претво-
ряването в реални действия на Конвенцията от 
2003 г. за опазване на нематериалното културно 
наследство. […] Нейният може би най-важен при-
нос е в обучението на професионалисти в минис-
терствата на културата, музеите, универси-
тетите и неправителствените организации за 
задълбочаване на тяхното разбиране на ценност-
та на нематериалното наследство и осигуряване 
на дългосрочни политики за съхранение на това 
наследство“ (Ернесто Отоне, 2018, 9). Първото 
международно обучение на тема „Прилагане на 
Конвенцията от 2003 г. на национално равнище“ 
се състоя в Украйна през 2018 г., организирано от 

As Mr. Ernesto Ottone R., Assistant Director-General 
for Culture of UNESCO, said in his November 20, 2018 
interview: “Category 2 Centres under the auspices of 
UNESCO play a vital role in translating the 2003 Con-
vention  for the Safeguarding of the Intangible Cultural 
Heritage into tangible action. Perhaps its most signifi-
cant contribution is training professionals in culture min-
istries, museums, universities, and non-governmental 
organizations, deepening their understanding of the 
value of intangible heritage, sharing good practices and 
ensuring long-term policies to preserve this heritage.”5 
The first international training on Implementation of 
2003 Convention on the national level was conducted 
in Ukraine in 2018 and was organized by the Regional 
Centre for the Safeguarding of Intangible Cultural Her-
itage in South-Eastern Europe jointly with the Develop-
ment Centre “Democracy through Culture”, Department 
on Culture, Nationalities and Religions of Dnipropetro-
vsk Region State Administration, and the NGO “WOM-
EN Plus”. The participants were representatives of local 
communities and cultural organizations from various 
Ukrainian oblasts: Sumy, Kyiv, Odessa, Zaporizhzhia, 
Cherkasy, Poltava, Luhansk, Dnipropetrovsk and oth-
ers. The main objective  was to establish the network 
of national Intangible Cultural Heritage experts, practi-
tioners, and popularizers of Intangible Cultural Heritage 
of Ukraine. Representatives of local communities from 
Dnipropetrovsk region with Intangible Cultural Heritage 
inscribed on UNESCO Lists  shared their experience on 

5  https://www.unesco-centerbg.org/wp-new/wp-content/
uploads/2019/01/LivingHeritage_WEB.pdf



48

ЖИВИ НАСЛЕДСТВА, 5-6, 2021ИЗСЛЕДВАНИЯ

Регионалния център за опазване на нематериал-
ното културно наследство в Югоизточна Европа 
съвместно с Центъра за развитие „Демокрация 
чрез култура“, Отдела за култура, национално-
сти и религии към Държавната администрация 
на Днепропетровска област и неправителстве-
ната организация „ЖЕНИ плюс“. В семинара взеха 
участие представители на местни общности и 
културни организации от различни области на Ук-
райна: Суми, Киевска, Одеска, Запорожска, Черкаска, 
Полтавска, Луханска, Днепропетровска и други. 

Основната цел на мероприятието бе съз-
даването на мрежа от национални експерти по 
нематериално наследство, носители и популя-
ризатори на културно наследство в Украйна. Пред-
ставители на общности от Днепропетровска 
област, носители на живи наследства, вписани 
в списъците на ЮНЕСКО, споделиха опит за оф-
ормянето на досиетата с номинации и подходи-
те към формулиране на политиките за опазване-
то им на местно и областно равнище. Учебните 
материали на А. Вайваде (Латвия) и С. Сречкович 
(Сърбия), фасилитатори – ЮНЕСКО, и последвали-
те дискусии бяха движещата сила за развитие на 
творческо сътрудничество между общностите 
от носители на живи наследства и заинтересо-
ваните лица и институции в Украйна, довело до 
общи инициативи, изложби и срещи.

Семинарът за изграждане на капацитет „Ба-
зирано в общността съставяне на регистри на 
местно и национално равнище“ (ноември 2020, 
онлайн) бе продължение на важните усилия. По 
време на този осемдневен семинар, организиран 
от Регионален център – София, ЮНЕСКО, ЦР „Де-
мокрация чрез култура“, Национална академия на 
изкуствата и Националното сдружение на май-
сторите на народни художествени занаяти в Ук-
райна и Областният център за украинска култура 
в Одеса, бяха обсъдени множество теоретични 
и практически въпроси относно съставянето 
на регистри на живи наследства на общностно 
равнище. Важно е да отбележим подготвителна-
та работа на терен в Одеска област, извършена 
от А. Вайваде и О. Буценко (Украйна). Основните 
въпроси засегнаха етичните принципи на бази-
раното в общността съставяне на регистри на 
нематериални наследства, основните средства и 
подходи за събиране на информация, методиката на 
описване и регистриране на наследствата и взаимо-

nomination dossiers preparation and approaches for In-
tangible Cultural Heritage safeguarding policies on lo-
cal and regional level. The training materials, prepared 
by the members of UNESCO Global facilitators’ network 
Anita Vaivade and Saša Srećković, and the discussions 
became a driving force for the development of a crea-
tive collaboration between Intangible Cultural Heritage 
communities and stakeholders in Ukraine, leading to 
common initiatives, exhibitions, and meetings.  

The capacity-building workshop "Community-based 
inventorying on local and national level" in November 
2020, which was conducted online under Covid-19 con-
ditions, continued the important efforts. During the  
eight-day workshop, organized by Sofia Center for In-
tangible Cultural Heritage Safeguarding, Development 
Centre “Democracy through Culture”, National Academy 
of Arts of Ukraine, National Union of Folk-Art Masters of 
Ukraine and Odessa Oblast Center for Ukrainian Culture, 
many theoretical and practical questions concerning In-

В. Стойкова-Серафимовска, А. Сташкевич и О. Буценко 
(фасилитатори – ЮНЕСКО) и Тетяна Влененко (вляво), 
знаменита майсторка на художествени занаяти, 
секретар на  Националното сдружение на майсторите на 
народни художествени занаяти в Украйна (конференция 
„Образованието в сферата на нематериалните наследства: 
изследвания и опазване“, Киев, 2019 г.) 

During the two-day conference Education in the ICH sphere: 
research and safeguarding (Kyiv, 2019) the members of UNESCO 
Global Facilitators’ Network V.Stojkova Serafimovska, A. 
Stashkevich and O. Butsenko  visited the National Union of Folk-Art 
Masters of Ukraine. They are with Tetiana Vlenenko (left), a well-
known craftswoman and executive secretary of the Union.
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връзката с Конвенциите на ЮНЕСКО. Представени-
те резултати от работата на терен бяха вдъхно-
вяващ пример за местните общности. 

Семинарите имаха важно въздействие върху 
работата с живите наследства. Първо, помогна на 
местните общности да си съставят ново, по-широ-
ко и всеобхватно понятие за културно наследство, 
почиващо на глобално възприетата дефиниция за не-
материално културно наследство. Второ, повиши 
осведомеността за опазването на нематериалното 
наследство на редица заинтересовани институции 
на местно и национално равнище като академич-
ната общност, културните институти и органи-
зации, учебните заведения и др. Трето, мотивира 
общности, градове и области за разработване на 
политики за опазване и изследване на тези наслед-
ства. Това можем да покажем с конкретни примери 
чрез разработените взаимодействия  и видимите 
постижения.

Семинарът от 2018 г. събра 30 участници от 
Днепропетровска, Луханска, Запорожска, Одеска, 
Суми, Полтавска и Киевска области, както и от град 
Петрикивка и селата Бохуслав и Кочережки, които 
имат елементи живи наследства, вписани в Спи-
съците на ЮНЕСКО (декоративната керамика на 
Петрикивка и Казашките песни). Бяха представе-
ни и общности, чиито елементи са включени в На-
ционалния регистър на Украйна като Решетливка 
в Полтавска област („Килимарството от Решет-
ливка“ и „Бродерията „бяло върху бяло“), Кролевец в 
област Суми („Ръчно тъканите кърпи от Кролевец“) 
и общността с номинация на елемент „Кримско-та-
тарският орнамент Орнек“ за списъка на ЮНЕСКО. 

Участниците в семинара представляваха раз-
лични научно-изследователски, културни и просвет-
ни организации като институт по материално кул-
турно наследство и археология и археологически 
институт. Мнозинството от участниците про-
дължават да се занимават активно с въпросите на 
живите наследства и се включиха и в следващите 
семинари.

Участниците в семинара през 2020 г. бяха 35, 
от които 9 мъже, а възрастовият диапазон беше 
между 25 и 60 години. Географски бяха представени 
Днепропетровска, Донецка, Запорожска, Луханска, 
Суми, Одеска, Полтавска, Черновска и Киевска об-
ласт. Всички участници са ангажирани с дейност по 
опазването на нематериални наследства като носи-
тели или мениджъри на местно равнище. Седем от 

tangible Cultural Heritage inventory on community level 
were discussed (including preparatory field work in the 
communities of Odessa region). The members of UNE-
SCO facilitators’ Anita Vaivade and Oleksandr Butsenko, 
from Riga (Latvia) and Kyiv (Ukraine) participated online. 
Among the main discussed questions  were the ethical 
principles in community-based inventory, organization 
and accumulation of information, using basic tools and 
approaches, methodology for Intangible Cultural Her-
itage inventorying, interconnection between Conven-
tions, etc. Presented results of field work served as an 
inspiring example for other local communities.  

In our opinion, the impact analysis on Intangible 
Cultural Heritage activities after the 2018 and 2020 
workshops is important because of the following: first, 
it  helped local communities to establish new, wider 
and more comprehensive heritage concept developing 
globally approved definition of the intangible cultural 
heritage; second, it  raised awareness of Intangible Cul-
tural Heritage safeguarding of an array of stakeholders 
on local and national level and in particular academic 
milieu, civil society, culture institutions and organiza-
tions, educational establishments, etc.; third, it  moti-
vated communities, cities and regions to elaborate pol-
icies for Intangible Cultural Heritage safeguarding and 
researching. Our intention is not to consider all current 
processes in Ukraine related to the Intangible Cultural 
Heritage issues, but to reveal the system of collaboration 
and visible achievements through  particular examples.

The 2018 workshop gathered 30 participants repre-
senting the following oblasts (provinces): Dnipropetro-
vsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Odessa, Sumy, Poltava and 
Kyiv. There were also representatives of local commu-
nities of the villages of Petrykivka and of Bohuslav and 
Kocherezhky with their Intangible Cultural Heritage ele-
ments   on UNESCO Lists (Petrykivka decorative painting 
and Cossack’s songs), as well as practitioners from com-
munities with  Intangible Cultural Heritage elements  on 
the National Register of the Intangible Cultural Heritage 
of Ukraine: Reshetylivka of Poltava oblast (Carpet Weav-
ing of Reshetylivka and Embroidery “white on white”), 
Krolevets of Sumy oblast (Krolevets Handpicked Weav-
ing) and Crimean-Tartar Ornament Ornek, a community 
with  Intangible Cultural Heritage element nominated 
now to the UNESCO List. It should be noted that work-
shop participants represented various research, cultural 
and educational organizations, including a research in-
stitution of the tangible cultural heritage and archeology 
and an ecological institutions. Most of the participants 
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участниците имаха опит и от предишния семинар 
(2018). Участието на една значима национална зана-
ятчийска организация – Националното сдружение 
на майсторите на народни художествени занаяти 
в Украйна, спомогна за широкото разпространение 
на материалите чрез поредица от последвали се-
минари и срещи, организирани от Сдружението на 
майсторите и от ЦР „Демокрация чрез култура“ 
(2020–2021 г.).

Участието на значими институции на национал-
но и местно равнище като Националното сдружение 
на майсторите на народни художествени занаяти, 
Националната академия на изкуствата на Украйна, 
на университети, изследователски институти, му-
зеи, библиотеки и културни центрове, бе един от 
основните ефекти от двата международни семи-
нара, допринесли за създаване на Украинската плат-
форма за нематериални наследства по инициати-
ва на ЦР „Демокрация чрез култура“. Националната 
академия на изкуствата на Украйна, с капацитет 
да мобилизира мощен научен потенциал, органи-
зира с подкрепата на Регионалния център – София, 
ЮНЕСКО двудневна конференция на тема „Образо-
ванието в сферата на нематериалните културни 
наследства: изследвания и опазване“ (2019). Тя при-
влече изследователи, изпълнители и просветни дей-
ци от цяла Украйна, фасилитатори. Институти на 
Националната академия на изкуствата на Украйна 
(за модерно изкуство и за културни изследвания), 
поставиха началото на изследователски програ-
ми за опазването на живите наследства, тяхната 
връзка с устойчивото развитие и др. 

Положителното и конструктивно въздействие 
на двата семинара е особено видимо в дейностите 
на местните общности, например общностите 
Караите в град Мелитопол (Запорожска област) и в 
Одеска област, координирани от Одеския областен 
център за украинска култура.

Малобройната общност Караите в Мелитопол 
(51 души от общо 1196 в Украйна) полага плодотвор-
ни усилия за повишаване на осведомеността за не-
материалното им културно наследство, въплътено 
в традиции, занаяти, местна кухня, песни и танци 
и в езика. Тези усилия се увенчаха с вписването на 
елемента „Традицията на приготвяне на ет аяклак 
(вид баница с месо) в Националния регистър на не-
материалното културно наследство. Общностите 
от носители стават по-уверени и целенасочени в 
привличането на заинтересовани институции за 

continue their Intangible Cultural Heritage activities as  
twenty  of them work for Intangible Cultural Heritage. 
All of them took part in the  November 2020 workshop. 

The number of participants in the 2020 workshop 
was 35 ( 9 men at the age of 25 to 60). They represent-
ed  a number of oblasts (provinces): Dnipropetrovsk, 
Donetsk, Zaporizhzhia, Luhansk, Sumy, Odessa, Polta-
va, Chernivtsi, and Kyiv. All participants are committed 
Intangible Cultural Heritage activists as bearers, prac-
titioners or managers of local Intangible Cultural Her-
itage. Some of them represented elements inscribed 
on national or UNESCO lists. 7 from the 35 participants 
took part in the 2018 workshop on 2003 Convention. 
It should be noted that the involvement of the major 
professional craft association - the National Union of 
Folk-Art Masters of Ukraine - has led to sharing work-
shop materials through a set of seminars and meetings 
organized by the National Union of Folk-Art Masters 
of Ukraine and the Development Centre “Democracy 
through Culture” .All this was done by the end of 2020 
and at the beginning of 2021. 

The involvement of important stakeholders on na-
tional and local level (the National Union of Folk-Art 
Masters, the National Academy of Arts of Ukraine, uni-
versities, research institutes, museums, libraries and 
cultural centers) played a key role in the 2018 and 2020 
international workshops and contributed to the estab-
lishment of Intangible Cultural Heritage Platform of 
Ukraine, which was initiated by the Development Centre 
“Democracy through Culture”. The National Academy of 
Arts of Ukraine, an organization able to consolidate the 
powerful scientific potential, organized in 2019, with the 
support of Sofia  Center for Intangible Cultural Heritage 
Safeguarding, two-day conference "Education in the In-
tangible Cultural Heritage sphere: research and safe-
guarding" for researchers, practitioners and educators 
from all over Ukraine, the participation of three mem-
bers of UNESCO Global facilitators’ network: V.Stojkova 
Serafimovska, A. Stashkevich and O. Butsenko. Scientif-
ic Institutes of the National Academy of Arts of Ukraine 
(Modern Art Research Institute and Institute for Cultur-
al Research) have started special research programs for 
Intangible Cultural Heritage safeguarding, Intangible 
Cultural Heritage  sustainable development, etc. For ex-
ample, young researcher A. Chudnivets’s   chose a  Doc-
torate thesis “Petrykivka painting as a phenomenon of 
Ukrainian artistic culture” in the Modern Art Research 
Institute in 2019. The Institute for Cultural Research has 
included topics concerning Intangible Cultural Heritage 
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диалог и междусекторно сътрудничество. 
Ако дейностите на местните общности (2015-

2017) бяха насочени изключително към обсъждане 
на елементи на живи наследства – тяхното доку-
ментиране и популяризиране с вписването им в об-
ластни и национални регистри, днес това коренно 
се промени. Целта е повишаване на осведоменост-
та, на потенциала за развитие и разработването 
на образователни програми. Взаимодействието на 
различни равнища – национално, областно и местно, 
и между различни организации – държавни, общински, 
неправителствени, както и между културата, нау-
ката и образованието, е основна линия на дейност. 
Пример е образователната програма „Празник в му-
зея“, разработена и осъществена от музея в Мели-
топол. Местните власти инициираха кръгла маса 
на тема „Диалог без ъгли“, за да покажат как мест-
ната общност има принос към социалното включва-
не, толерантността, демократичната съпричаст-
ност и уважението към културното многообразие. 

Научно-методическият център за изучаване на 
нематериалното културно наследство на народи-
те около Азовско море, съвместно с ЦР „Демокрация 
чрез култура“ и Отдела за научно-координационна 

into the list of their scientific research and development 
themes for 2021-2024. 

The positive and constructive impact of both work-
shops is particularly evident in the activities of the local 
communities whose representatives have taken part in 
both trainings. It is important to note the participation 
of Karaite community of the city of Melitopol (Zapor-
izhzhia oblast) and the communities of Odessa oblast 
(coordinated by the Odessa Oblast Center for Ukraini-
an Culture). 

The small Karaite community of Melitopol (51 from 
1196 people living in Ukraine) works actively on rais-
ing awareness for their intangible cultural heritage  in 
traditions, crafts, cuisine, dances and songs, language. 
Such efforts have been translated into the inscription of 
the Intangible Cultural Heritage element “Tradition of 
preparation of aiaklak ("Karaite patty with meat"). "Ex-
perience of Karaites of Melitopol” on the National Regis-
ter of the Intangible Cultural Heritage of Ukraine (2018) 
and creation of the intercultural museum Kale in Karaite 
cultural center are open to manifestation of all cultures 
in this multicultural city by the Azov Sea. The collabo-
ration with Karaite community and other national mi-
norities, as well as with the State Melitopol Pedagogical 
University ”B. Khmelnytsky”, led to the establishment 
of the Scientific and Methodological Center for Study-
ing the Intangible Cultural Heritage of Nations Living by 
the Azov Sea. After the 2020 workshop on Intangible 
Cultural Heritage inventorying, Karaite community’s 
activities have been expanded: the grassroots initia-
tive of Intangible Cultural Heritage bearers for a deeper 
study of Karaite culture in relation with other Intangible 
Cultural Heritage elements, other kinds of heritage and 
cultures have been supported. Worth mentioning are: 
NGO “Djamaat” (Karaites of Melitopol), Development 
Centre “Democracy through Culture” (Kyiv), Karaite So-
ciety of the city of Mykolaiv, Mykolaiv branch of the Na-
tional University of Culture and Arts, and the Union of 
Karaites of Ukraine consolidating communities of Dni-
pro, Melitopol, Mykolaiv, Kharkiv, and Kherson.   

In conclusion, it is evident that after the 2018 and 
2020 workshops Intangible Cultural Heritage commu-
nities became more confident in the involvement of all 
stakeholders in dialogues and intersectoral coopera-
tion. If the activities of a local community in 2015-2017 
were directed exclusively towards discussions on the 
Intangible Cultural Heritage element and its documen-
tation and promotion to oblast and national lists, after 
the 2018 workshop they have changed drastically . They 

Сред общностите в град Кодима, Одеска област: учебен 
семинар „Базирано в общността съставяне на регистри на 
местно и национално равнище“ (2020 г.) 

The preparatory field work in the communities of Odessa region, 
town of Kodyma within the frames of workshop "Community-based 
inventorying on local and national level" (2020)

http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=245154164
http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=245154164
http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=245154164
http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=245154164
http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=245154164
http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=245154164
http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=245154164
http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=245154164
http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=245154164
http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=245154164
http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=245154164
http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=245154164
http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=245154164
http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=245154164
http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=245154164
http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=245154164
http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=245154164
http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=245154164
http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=245154164
http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=245154164
http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=245154164
http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=245154164
http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=245154164
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дейност към Националната академия на изкуствата 
на Украйна съсредоточават усилията си върху съз-
даване на база данни за нематериални наследства, 
събиране на писмени свидетелства и онлайн архив. 
Целта е да се разработят съвместно с общности-
те и носителите на живи наследства на програми 
за тяхното опазване. Отделя се внимание на науч-
ни изследвания на елементите на нематериални 
наследства и разработването на образователни 
програми.

Одеският областен център за украинска кул-
тура насочи усилията си към разработване на по-
литика за опазване на нематериалното култур-
но наследство и стартира поредица от програми 
като „Живият музей“ (Демян, Витос, 2020, 122–126), 
семинари за местните общности и специална про-
грама за повишаване на осведомеността за наслед-
ствата. „Живият музей“ е основа за ефективно 
междусекторно сътрудничество, например чрез 
туристическите програми на Одеския център за 
туристически организации и екскурзоводи. Много 
туристически организации преразгледаха своята 
дейност. Организацията стопанин на туристиче-
ския маршрут „Шпакивски път“ (гр. Кодима) вече 
отчита рисковете и заплахите, свързани с немате-
риалното и другите наследства като природното, 
в резултат от туристическа дейност. 

Няколко туристически организации вече взаи-
модействат директно с общностите и носите-
лите на наследства в търсене на взаимна полза и 
съвместни усилия за избягване на потенциални за-
плахи. Друг важен проблем засяга устойчивото раз-
витие в условията на климатични промени. Една 
от местните общности започна инициативата, 
с подкрепата на Одеския център и ЦР „Демокра-
ция чрез култура“ за изучаване на традиционната 
медицина. Тя е елемент от местното наследство, 
тясно свързана с екосистемите на влажните зони 
в Одеска област, и по-конкретно Куялницки лиман 
(устието на р.  Куялник).

Одеският областен център на украинската кул-
тура, съвместно с общности и носители на живи 
наследства, както и със заинтересовани инсти-
туции, разработи Програма за опазване на нема-
териалните наследства. Тя обхваща създаване на 
регистър на живите наследства в Одеска област, 
който да включва каталози, бази данни, атласи, за-
писи и др. Друга цел е изучаване, популяризиране и 
признаване на елементи на тези наследства с кул-

pay special attention to awareness raising, potential 
development and educational programs. The collabo-
ration on various levels – national, regional and local – 
among  state-owned, municipal and non-governmen-
tal organizations, as well as among culture, science and 
education,   presented the main activity line.  A specific 
example is the educational program “Museum Holiday”, 
which is developed and carried out by the Melitopol lo-
cal museum. The local authorities organized a round 
table “Dialogue without Corners” to demonstrate how 
the local community contributes to inclusiveness, tol-
erance, democratic participation and respect towards 
cultural diversity. Nowadays, the Scientific and Meth-
odological Center for Studying the Intangible Cultural 
Heritage of Nations Living by the Azov Sea, the Devel-
opment Centre “Democracy through Culture” and the 
Department for scientific-coordination activity and in-
formation of the National Academy of Arts of Ukraine 
are concentrated on:

 − creation of Intangible Cultural Heritage data-
base, records collection and online archive

 − joint development  with communities and In-
tangible Cultural Heritage bearers and  Intan-
gible Cultural Heritage safeguarding programs

 −  scientific research of Intangible Cultural Herit-
age elements

 − development of educational programs
The Odessa Oblast Center for Ukrainian Culture ap-

plies the knowledge from the 2018 workshop  on policy 
development for safeguarding of Odessa region Intangi-
ble Cultural Heritage. It has launched a set of programs 
(“Living Museum” in the publication “Living Culture of 
Odessa Region”6), organized workshops for local com-
munities, and a special program for awareness raising. 
"The Living Museum" helped to establish efficient in-
tersectoral collaboration in the safeguarding activities 
through the tourist programs of the Odessa Center. The 
Center offers special trainings for tourist organizations 
and tour guides. As a result, many tourist organizations 
revised their resources and approaches. The manager 
of the tourist  route “Shpakiv Road”, Kodyma, who took 
part in the 2020 workshop, noted the important consid-
eration of some  risks and threats related to the Intan-
gible Cultural Heritage and other heritages, including 
the local natural heritage. Several tourist organizations 
started to collaborate directly with communities and 

6  https://www.unesco-centerbg.org/wp-new/wp-content/
uploads/2021/01/LivingHeritage_pt3_Final.pdf
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турна стойност и с възможност да влияят върху 
измененията на климата и процесите на социално 
развитие. Предвижда се разработване на специални 
програми за опазване на наследството. Предвижда 
се и стартиране, съвместно с Историко-философ-
ския факултет на Одеския национален универси-
тет „И. Мечников“, ЦР „Демокрация чрез култура“ 
и Отдела за научно-координационна дейност и ин-
формация на Националната академия на изкуства-
та на Украйна на програма за систематизиране и 
осъществяване на научни изследвания в областта 
на живите наследства.  Документирането и осигу-
ряването на широка достъпност до аудио, видео и 
текстови файлове в архив, който да бъде окрупнен 
в „Живият музей“ за съхранение и популяризиране 
на информация за нематериалните наследства в об-
ластта. Следваща цел е организиране на специални 
обучения по управление, използване и предаване на 
бъдещите поколения на тези наследства.

След цитираните семинари бе създадена плат-
форма на единомишленици, в която са обединени раз-
лични организации на местно, областно и национал-
но равнище, представители на общности, научни и 
просветни институции, професионални сдружения. 
Представените постижения на активните общ-
ности носители на наследства от гр. Мелитопол 
и Одеска област насърчиха други общности и орга-
низации, включително местните власти, да ини-
циират подобни дейности и да разработват свои 
собствени програми и политики. Например, Хер-
сонският областен център за фолклорно изкуство,  
организира разширена конференция с участници от 
обученията, за да споделят познания и планове за 
действие и разработване на програми за опазване и 
изучаване на общи елементи на наследствата (напр. 
техниката на сухата каменна зидария).

В обобщение, обединяващата черта на всички 
гореупоменати човешки общности е активното 
участие на носителите на нематериални наслед-
ства, тяхната ангажираност с програмите за опаз-
ване на това наследство, демократичните подходи 
към разработването и реализацията на политики, 
откритостта и приобщаващият подход. 

***
Анализираните учебни семинари  и периодът 

след тях демонстрираха нагледно, че  Регионални-
ят център – София, ЮНЕСКО, играе роля на реален 
двигател за развитие на усилията за опазване на 

Intangible Cultural Heritage bearers, while looking for 
mutual benefits and avoiding potential threats.  After 
the 2020 workshop the Odessa Center focused on its 
sustainable development and the problem of climate 
changes. One of the local communities, supported by 
the Odessa Center and “Democracy through Culture”, 
took the initiative to learn about traditional medicine as 
a local Intangible Cultural Heritage, closely related with 
the ecosystem of Odessa oblast wetlands ( Kuialnytsky 
Liman or Kuialnyk Estuary).

The Odessa Oblast Center for Ukrainian Culture, 
jointly with communities, Intangible Cultural Heritage 
bearers and major stakeholders, elaborated the Pro-
gram for Intangible Cultural Heritage Safeguarding. 
Its aims are:

- to make Odessa oblast Intangible Cultural Heritage 
Inventory: catalogues, databases, atlases, records, etc.

- to research, promote and recognize Intangible Cul-
tural Heritage elements with cultural value and  impact 
on climate changes and social and globalization process-
es through  special safeguarding programs

- to launch jointly with the Department of History 
and Philosophy of Odessa National I. Mechnikov Univer-
sity, Development Centre “Democracy through Culture” 
and Department for Scientific and Coordination Aactiv-
ities and Information of the National Academy of Arts 
of Ukraine a program for systematizing and conduct-
ing scientific research of Intangible Cultural Heritage

- to document and make accessible audio, video and 
text files , and to make archives for “Living Museum” ( 
preserving and promoting information about the re-
gional Intangible Cultural Heritage)

- to organize special trainings on management, use 
and transmission of the Intangible Cultural Heritage to 
future generations

It is a fact that after the 2018 and 2020 workshops a 
platform of like-minded stakeholders was established 
to unite diverse organizations on local, regional and na-
tional level along with representatives of communities, 
scientific and educational institutions, and professional 
associations. The achievements of proactive communi-
ties from the city of Melitopol and Odessa oblast encour-
aged other communities and organizations, including 
local authorities, to start similar activities and develop 
respective programs and policies. For example, Kher-
son Oblast Center for Folk Art, which took part in the 
2020 workshop,  organized in June 2021 an important  
conference with participants from the  2018 and 2020 
trainings, as well as with stakeholders and practition-
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нематериалните наследства на местно равнище в 
Украйна. Смятаме, че всички преки участници в семи-
нарите и непреки бенефициенти от съпътстващи-
те ги дейности споделят казаното от И. Тодорова, 
изпълнителен директор на Регионалния център, че 
„каузата на опазване на нашето наследство, на под-
държане жива паметта за нашите предци, на гор-
достта ни от нашия бит и традиции“ (Тодорова, 
2018, 19–21) е основният резултат и значимост на 
нашата работа. Можем да кажем уверено, че се заси-
ли сътрудничеството между различните области 
и исторически райони: Буковина, Одеса, Днепропет-
ровск, Запорожие, Херсон, Киев, както и между раз-
личните културни, просветни и научни организации 
и отделни лица. Друг, не по-малко важен резултат 
е изграждането на мрежи между съмишленици в 
рамките на отделните области, като например – 
Одеска. Това позволява развитие на хоризонтални 
творчески партньорства между етническите сдру-
жения, представляващи разнообразно културно на-
следство, в случая на българи, гърци, роми, молдавци 
и др. Тук се вписват и различни културни организа-
ции като музеи, библиотеки, културни домове, ту-
ристически организации, учебни заведения и други 
заинтересовани лица и институции. 

Независимо от това, следва да се положат още 
много усилия, за да се разработи системен и приоб-
щаващ подход към опазването на нематериалните 
наследства в Украйна1. Посоката на действие, зада-
дена от двата семинара и последвалите дейности, 
би могла да се определи с думите на М. Хроватин: 
„Повечето дейности следва да бъдат насочени към 
намиране на най-добрите решения, на основата на 
диалог и съгласие между представителите на сис-
темата на образованието и самите носители на 
наследството. Включването на човешките общ-
ности в образователни дейности и в търсенето 
на решения за преодоляване на пропастта между 
поколенията, би могло да осигури оцеляването на 
културния контекст“ (Хроватин, 2020, 7–17).

Литература

Демян, Валентина, Валентина Витос. 2020 Живата 
култура в Одеска област. – Живи наследства, 3–4, 
122–126/ Demian, Valentyna, Valentyna Vitos. 2020 Living 
Culture of Odessa Region Ukraine. – Living Heritage, 3–4, 

1  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text

ers to share knowledge and action plans for the devel-
opment of safeguarding and research of common In-
tangible Cultural Heritage elements (e.g., dry laying). 

To summarize, there is no doubt that the common 
activity feature of all mentioned  communities is the 
participation of Intangible Cultural Heritage bearers 
and practitioners, their commitment to programs and 
activities for Intangible Cultural Heritage safeguarding, 
and the democratic approach in policy development and 
realization, openness, and inclusiveness. 

***
The results of the analyzed workshops (2018 and 

2020)  demonstrated that the Regional Centre for 
the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage in 
South-Eastern Europe, Sofia has played  the role of a 
real engine for the local development in Intangible Cul-
tural Heritage safeguarding in Ukraine. We believe that 
all participants, the indirect beneficiaries of the work-
shops and the related activities could repeat the words 
of Irena Todorova, Sofia Centre Executive Director: “The 
cause of guarding our heritage, of keeping alive the 
memory of our ancestors, of being proud of our lifestyle 
and traditions is the main result and significance of our 
work”7. As a result of the workshops, we are proud of 
the cooperation network among different oblasts and 
historical areas ( Bukovyna, Odessa, Dnipropetrovsk, 
Zaporizhzhia, Poltava, Kherson, Khyiv) and among var-
ious organizations representing culture, education, sci-
ence and individuals. Another equally important result 
is the networking inside separate regions. In Odessa’s 
case it allows a horizontal creative partnership among 
national cultural heritage societies: (Bulgarian, Greek, 
Roma, Moldavian) and other cultural organizations like 
museums, libraries, houses of culture, tourist organiza-
tions, educational institutions, professional associations 
and other stakeholders. Nevertheless, a lot of efforts are 
still needed in the development of a systematic and in-
clusive approach for the Intangible Cultural Heritage 
safeguarding in Ukraine. The perspective direction  that 
was initiated by the workshops and the related follow-up 
activities is defined by Mirela Hrovatin: “The majority 
of the activities should be directed towards finding the 
best solutions as a result of dialogues and agreements 
between educational representatives and practitioners. 
The community involvement in educational activities 

7  https://www.unesco-centerbg.org/wp-new/wp-content/
uploads/2019/01/LivingHeritage_WEB.pdf
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Established in 2011, the International Information 
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CO (affectively known as “ICHCAP”) is the first UNESCO 
Category 2 Centre in the field of cultural heritage in the 
Republic of Korea. Located in the city of Jeonju, which 
is known for its inseparable attachment to Korean tra-
ditional creative practices and cuisine, ICHCAP endeav-
ors in disseminating information on all issues related to 
intangible cultural heritage and in facilitating exchange 
of knowledge and ideas amongst various stakeholders 
in the heritage field. ICHCAP also aims at creating and 
solidifying networking opportunities for communities, 
groups, and individuals in the field of living heritage 
safeguarding. 

Since the inception of the United Nations 2030 Agen-
da for Sustainable Development in 2015, ICHCAP has 
been heeding the call to contribute to opportunities 
that strengthen people in related capacities, to protect 
our planet, to render prosperity as a possibility for every-
body in the present and the future, and pursue peace. 
In 2020, ICHCAP drafted a structural plan of activities to 
promote inclusive and equitable quality education (SDG 
4), raise a wider awareness of the importance of making 
cities and human settlements inclusive, safe, resilient, 
and sustainable (SDG 11), build global linkages based on 
cooperation and collaboration (SDG 17), address forms 
of poverty affecting the lives of stakeholders in the her-
itage field (SDG 1), and underscore the urgency of gen-

Създаден през 2011 г., Центърът за междунаро-
ден обмен на информация и изграждане на мрежи по 
нематериалното културно наследство в Азиат-
ско-Тихоокеанския регион под егидата на ЮНЕСКО 
(известен сред партньорите си със съкращението 
„ICHCAP”) е първият център Категория 2 на ЮНЕСКО 
в областта на културното наследство в Република 
Корея. Базиран в град Джонджу, неразривно свързан 
с традиционните корейски творчески практики и 
корейската кухня, центърът си поставя за цел да 
разпространява информация по всякакви въпроси, 
отнасящи се до нематериалното културно наслед-
ство, и да способства за обмена на знания и идеи 
между различни заинтересовани лица и институ-
ции в областта на наследството. В допълнение, 
той е поел курс към създаване и укрепване на въз-
можностите за изграждане на мрежи между общ-
ности, групи и отделни лица за целите на опазване 
на живото наследство. 

Още с обявяването през 2015 г. от ООН на Днев-
ния ред 2030 за устойчиво развитие, Регионален 
център – Корея, се вслушва в призива да развива и 
допринася за укрепване на връзките между хора със 
сродни поприща по света, за защита на планетата, 
осигуряване на просперитет като възможно пре-
живяване за всички, днес и в бъдеще, и стремеж към 
мир. През 2020 г. той съставя структуриран план от 
мерки и дейности за насърчаване на приобщаващо 
и равноправно качествено образование, повишава-
не на обществената осведоменост за значението 

Официална церемония за откриването на проекта ichLinks, 
© Сн.: Регионалният център 

Official Launching Ceremony for ichLinks Project, © Ph : ICHCAP
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за превръщането на градовете и населените мес-
та в приобщаващи, безопасни, гъвкави и устойчи-
ви места, изграждане на глобални връзки, основани 
на сътрудничество и взаимодействие, справяне с 
формите на бедност, засягащи живота на заинте-
ресованите страни в сферата на наследството, 
подчертава неотложното решаване на проблема 
за равенството на половете, особено в критични 
периоди, когато това засяга етническа принадлеж-
ност и начини на живот.

Макар в мисията си Регионалният център да се 
фокусира главно върху разпространение на инфор-
мация и изграждане на мрежи в Азиатско-Тихоокеан-
ския регион, където се намират 48 държави членки 
на ЮНЕСКО, в действителност той работи с мно-
жество институции по целия свят. В първата орга-
низирана самостоятелно серия от онлайн семинари, 
просветни дейци и носители на културни практики 
от Европа, Южна Африка и Латинска Америка спо-
делиха експертни познания и опит за интеграция 
между живото наследство и висшето образование. 
Както бе споменато, равноправното образование, 
особено в неговото културно измерение, е основна 
тема от програмите и дейностите на Центъра 
през последните години. Организират се и прояви, 
свързани с морското наследство, информационни-
те технологии, традиционните храни и тяхната 
културна роля, неправителствените организации 
в областта на наследството, и т.н. 

Регионалният център изигра решаваща роля в 
създаването на Мрежата от висши учебни заве-
дения в Азиатско-Тихоокеанския регион (2018) за 
опазване на нематериалните културни наследства, 
първата интердисциплинарна мрежа от просвет-
ни дейци и представители на академичните среди, 
които обединяват усилията си за популяризиране 
на практиките за предаване на живото наследство 
посредством официални образователни програми за 
присъждане на научна степен, научни изследвания и 
други видове колективна дейност. Към днешна дата, 
неговата най-голяма инициатива за изграждане на 
мрежи и най-широко възможно разпространение 
на културна информация за живото наследство е 
ichLinks.

Представяме ichLinks
От династии до правителства, от Първата ин-

дустриална революция до протичащата Четвърта 
индустриална революция, предаването на културна 
информация се е извършвало посредством митоло-
гии, народни приказки, ритуали, езици, системи за 

der equality (SDG 5), especially in crucial times when it 
intersects ethnicity and cultural life.

Although ICHCAP operates under the mission of fo-
cusing on information dissemination and networking 
functions in the Asia-Pacific region with its 48 UNESCO 
Member States, the Centre has actually worked with 
several institutions across the world. In the first Intan-
gible Cultural Heritage Webinar Series of ICHCAP, ed-
ucators and cultural practitioners from Europe, South 
Africa, and Latin America shared their expertise and 
experience about the integration of living heritage and 
tertiary education. As mentioned earlier, equitable edu-
cation, and particularly its cultural dimension, has been 
recently a significant topic of ICHCAP programmes and 
pursuits. In addition, the Centre has organized activities 
in the field of maritime heritage, information technolo-
gy, traditional foodways, NGOs, etc. 

In regards to networking, ICHCAP was instrumen-
tal in the establishment of the Asia-Pacific Higher Ed-
ucation Networking for Intangible Cultural Heritage 
Safeguarding (APHEN-ICH) in 2018 – the   first ever in-
ter-disciplinary network of educators and academics 
promoting transmission practices of living heritage in 
formal academic degree programmes, research, and 
other collegiate activities. To this date, ichLinks is the 
biggest  ICHCAP initiative for developing networks and 
wider dissemination of cultural data on living heritage.

Introducing ichLinks
From dynasties to governments, from the first indus-

trial revolution to the fourth in the present time, there 
have been cases of cultural transmission through my-
thology, folk tales, rituals, languages, writing systems, 
and cultural performances, which prove life’s perpetual 
attempt to establish connections. But even if  histories 
are related, making connections is not that easy. This is 
one of the main challenges that ICHCAP aims to over-
come in the  ichLinks platform. In retrospect, ichLinks 
is like an encyclopedia of living heritage. It includes 
descriptive information and in-depth cultural data on 
heritage elements, safeguarding practices, commu-
nities, and so on. As a matter of fact, it is more than an 
encyclopedia just because it is not only a sourcebook of 
gathered information over a certain period of time. Di-
vided into five domains namely (1) oral traditions and 
expressions, (2) performing arts, (3) social practices, 
rituals and festive events, (4) knowledge and practices 
concerning nature and the universe, and (5) tradition-
al craftsmanship, intangible cultural heritage is a living 



59

REGIONAL CENTRE CATEGORY 2LIVING HERITAGE, 5-6, 2021

писане и културни практики, които разказват за 
живота като безспирен опит за създаване на зна-
чими връзки. 

Но дори историите на народите да са взаимно 
свързани, създаването на връзки между тях не ви-
наги е лесно. Това е едно от основните предизвика-
телства пред платформата, придобила извест-
ност като ichLinks. Тя е замислена като своеобразна 
енциклопедия на живото наследство, така че тя 
включва описателна информация и по-задълбочени 
културни данни за елементите на наследството, 
практиките по опазването му, общностите от 
носители и пр. Но това е нещо повече от енцикло-
педия, доколкото не е обикновен справочник с ин-
формация, събрана през определен период от време. 
Разделена е на пет области: (1) устни традиции и из-
разни средства; (2) сценични изкуства; (3) социални 
практики, ритуали и празнични събития; (4) знания 
и практики, свързани с природата и вселената; и (5) 
традиционни занаяти, нематериално културно на-
следство и живо наследство. Платформата ichLinks 
еволюира и не може да замръзне или да се превърне 
във вкаменелост, защото е разработена по начин, 
който позволява интерактивност и отвореност 
към сътрудничество. Тя е приобщаващ проект, ос-
нован на високоразвити технологии, създаден от 
всички и за всички. 

Когато става дума за интернет, който по данни 
на германската компания „Статиста“ (Statista) към 
януари 2021 г. се ползва от 59.5% от населението на 
Земята или приблизително от 4.66 млрд. души, би 
било уместно да се каже, че ichLinks – платформа, 
съчетала в себе си технологии, изследователска 
дейност, документация и музейно дело, е надежд-
но средство за информиране на обществеността 
за живото наследство и повишаване на обществе-
ната ангажираност „към“ и „за“ това наследство. 

Платформата представлява интегрирана он-
лайн услуга „на едно гише“ за Азиатско-Тихоокеан-
ския регион, ориентирана към участие на всички 
държави членки, с възможност за разширяване на 
съдържанието и достъпност онлайн и офлайн. Тя  е 
разработена за свързване и споделяне на информация 
чрез участие на държавите-членки в Азиатско-Ти-
хоокеанския регион, включително чрез елементи на 
нематериалното наследство, заинтересовани лица 
и институции в сферата на тези наследства, изход-
ни материали, събития и новини, за улесняване на 
органичната свързаност на данни и подреждането 
им в съдържание посредством системно управление 
на метаданни, с оглед предоставяне на тези услуги, 

heritage. It is evolving and cannot be frozen or fossilised. 
Therefore, ichLinksis’ design is interactive and open for 
collaboration as an inclusive project of highly advanced 
technology by all and for all.  

When we think of the Internet and the 59.5% of the 
global population in January 2021 or essentially the 4.66 
billion people using it (according to Statista), we can cer-
tainly say that ichLinks, a platform that is a developing 
output of technology, research, documentation, and cu-
ration, is a promising tool to raise awareness about living 
heritage and to boost public engagement with and for 
it. This platform has a one-stop integrated online service 
for the Asia-Pacific region, participation-orientation by 
Member States, content expandability, and online and 
offline availability. It is designed to link and share infor-
mation  on the participation of Member States in the 
Asia-Pacific region, including Intangible Cultural Her-
itage elements, academic information, stakeholders’ 
information, events, and news, to facilitate the organic 
connection of data and the curation of content through 
the systematic management of metadata, and to make 
these services available both online and offline. 

Recognizing cultural diversity and the fact that so 
many traditional practices have yet to be anthropolog-
ically determined, classified, and ethnographically doc-
umented, ichLinks can be a means for the introduction 
of once-unknown elements of living heritage. In raising 

Първата онлайн среща на Изпълнителния комитет за 
ichLinks, © Сн.: Регионалният център 

The 1st ichLinks Executive Committee Online Meeting, © Ph : ICHCAP
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както онлайн, така и офлайн. 
Осъзнаването на културното многообразие и 

на факта, че толкова много традиционни практики 
трябва тепърва да бъдат установени от антропо-
логична гледна точка, класифицирани и етнографски 
документирани, то ichLinks може да се окаже сред-
ството, което да представи на широката публика 
неизвестни елементи на живото наследство. Като 
повишава общественото разбиране за това, какво 
означава прилагането на механизъм за опазване на 
наследството, платформата може да бъде също и 
средство за споделяне на целите на това опазване, 
на стратегиите и политиките на общностите, 
било в селските райони и в зоните на конфликти, 
или в зони, за чието достигане липсва маршрут без 
рискове. Платформата функционира на принципа, че 
колкото повече информация може да предложи, тол-
кова повече потребители ще привлече, и затова се 
стреми към увеличаване не само на честотата на 
споделяне на информация като функционална дей-
ност, но и на количеството налична информация по 
всяка отделна тема, което мултиплицира подходи-
те и гледните точки. 

Устойчивостта на тази платформа зависи от 
доброволната и активната дейност на участващи-
те държави членки, организации, човешки общности 
и отделни лица. Нещо повече, онлайн платформата 
може да се използва за разширяване и обогатяване на 
офлайн дейности, като Регионалният център плани-
ра да поддържа широк спектър от офлайн програми, 
основани на създадено цифрово споделено съдържа-
ние. Ценността на съдържанието от платформа-
та, генерирано чрез този процес, ще насърчава со-
лидарност в Азиатско-Тихоокеанския регион и ще 
допринесе за подобряване на взаимното обучение 
и прилагането на дейностите по опазване на нема-
териалните наследства в региона.

Центърът очаква чрез този проект установя-
ването на систематизиран процес на архивиране 
на свързано с нематериално наследство съдържа-
ние в Азиатско-Тихоокеанския регион. Системата 
ще доведе до разнообразни синергични ефекти като 
консолидиране на международната база от знания, 
изграждане на връзки с устойчивото развитие меж-
ду държавите членки чрез стратегическо разра-
ботване на културни ресурси, прилагане в ускорени 
срокове на Конвенцията от 2003 г., подобряване на 
културното многообразие, популяризиране в меж-
дународен план на живите наследства и организи-
ране на туристически събития. 

public understanding about what it means to implement 
a safeguarding mechanism, it can also be a means to 
share safeguarding objectives, strategies, and policies of 
communities either in rural and high-conflict zones, or 
areas that have no known no-risk routes. As the platform 
functions on the principle that the more information it 
can offer, the more it will attract users, it increases not 
only the frequency of information sharing as a functional 
activity, but  the information on a single topic, thereby 
multiplying approaches and perspectives too.

 One can say that the sustainability of this platform 
depends on the voluntary and active participation of 
Member States, organizations, communities, and indi-
viduals. Furthermore, the online platform can be used 
to extend offline activities, and ICHCAP plans to support 
a variety of offline programs and digitally shared con-
tent. The value of the generated platform content will 
promote solidarity across the Asia-Pacific region and 
will contribute to the application of Intangible Cultural 
Heritage safeguarding activities in the region, and to 
mutual learning.

 ICHCAP’s expectations for the project are the  es-
tablishment of a systematized archiving for Intangible 
Cultural Heritage content in the Asia-Pacific region. The 
system will induce a variety of synergistic effects, such 
as consolidation of the international knowledge base, 
linkage with sustainable development among Member 
States through a strategic development of cultural re-
sources, expedient implementation of the 2003 Con-
vention for the Safeguarding of the Intangible Cultural 
Heritage, improvement of cultural diversity, interna-
tional promotion of Intangible Cultural Heritage, and 
organization of touring events. 

Great Uncertainties
Undoubtedly, the efforts to safeguard of the Intan-

gible Cultural Heritage have been affected by the COV-
ID-19 pandemic. However, as the Centre is committed 
to the UNESCO 2003 Convention and the definition of 
Intangible Cultural Heritage as the vehicle for sustaina-
ble development, ICHCAP did not yield and considered 
innovative alternatives to go on with its activities. ICH-
CAP has been using various online platforms such as 
Zoom, MS Teams, and Skype. Depending on the char-
acteristics of the event and the participants' technical 
capacity, ICHCAP determines the appropriate accom-
modating platforms for the event. Other than internal 
meetings or events, ICHCAP works with professional 
technicians to ensure a stable and smooth operation. 
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Глобална несигурност
Несъмнено усилията за опазване на нематери-

алните наследства са повлияни от пандемията 
от COVID-19. Центърът е ангажиран с прилагането 
на Конвенцията от 2003 г. и той започна да тър-
си новаторски алтернативи за осъществяване на 
своите цели. При изпълнение на планираните дей-
ности Центърът използва различни онлайн плат-
форми като Zoom, MS Teams и Skype. В зависимост 
от особеностите на събитието и техническите 
умения на участниците в него, се решава коя плат-
форма най-добре може да отговори на нуждите на 
участниците и да изпълни целите на събитието. 

Извън вътрешноорганизационните срещи и съ-
бития,  се работи с професионални техници за ло-
гистична поддръжка и осигуряване на стабилност 
и безпроблемна работа на платформите. С оглед 
тяхното адаптиране към прехода и за ефективно-
то прилагане на тези платформи, самите служи-
тели на центъра разполагаха с достатъчно време 
за тяхното задълбочено изучаване – чрез предвари-
телни наблюдения, консултации, посещение в други 
институции и участие в събития, като оглеждаха 
внимателно и обсъждаха помежду си възможни сце-
нарии, предизвикателства и техните решения. С 
очакване за разнородно равнище на технологична 
осигуреност и умения на участниците в Азиат-
ско-Тихоокеанския регион за онлайн общуване, слу-

For the purpose of successful transition adaptation and 
effective implementation, ICHCAP staff spent quite a 
time in preliminary observations, consultations and visits 
to other institutions and events, while considering and 
discussing possible scenarios, challenges, and solutions. 
Expecting a technological gap among the participants 
in the Asia-Pacific region, ICHCAP staff works with the 
technicians and does multiple rehearsals with the par-
ticipants with low Internet connection. So far, most of 
the events have been conducted stably.

ICHCAP envisages the educational use of online 
events materials and videos. The editorial process will 
require prior consent from presenters and partner in-
stitutions (if necessary, some contents are deleted). 
Currently, ICHCAP is curating contents on a dedicated 
webpage, Intangible Cultural Heritage Webinar Series, 
and YouTube channels for free public access. The most 
challenging part of the transition was to ensure the in-
volvement and participation of different communities. 
While experts and stakeholders from partner institu-
tions had insignificant issues with adapting to  online 
participation, it was difficult for the communities to ac-
tively participate beyond watching the events through 
YouTube or Facebook. Language was an issue too. In 

Скрийн шот на уеб страницата на ichLinks, © Сн.: 
Регионалният център 

Screen Shot of ichLinks Website, © Ph : ICHCAP
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жителите на Центъра работиха в тясно сътруд-
ничество с техническия персонал в подготовката 
на събитията и провеждаха множество технически 
репетиции с участници със слаба интернет връз-
ка. Повечето от събитията протекоха успешно.

Регионалният център – Корея, предвижда из-
ползването на представените по време на онлайн 
събития писмени и видео материали като учебно 
съдържание след редакторска намеса. Без съмнение, 
тази редакторска намеса изисква предварителното 
съгласие на представилите материалите и парт-
ньорските институции, тъй като част от съдър-
жанието се заличава, ако бъде сметнато за нужно. 
Понастоящем този вид съдържание се публикува на 
специализирана интернет страница, ICH Webinar 
Series, както и на безплатни публично достъпни ка-
нали в YouTube. Най-трудната част от прехода бе 
да се осигури съпричастност и участие на предста-
вители на общностите от носители на нематери-
ални наследства. Докато експерти и участници от 
партньорски институции не срещнаха практически 
никакви проблеми с адаптацията към онлайн фор-
мата на участие, за общностите беше трудно да 
участват активно, освен да наблюдават събити-
ята в YouTube или Facebook.

За тях проблем се явява и езикът. В случая на про-
веденото онлайн събитие за обмен на опит между 
общности „Една Азия с въже“, практикуващи „те-
глене на въже“, бяха принудени от различни обстоя-
телства да се включат с предварително записани 
видео клипове. Нужно е да се намерят начини общно-
стите да участват активно и ефективно в онлайн 
събития, тъй като все повече и повече такива ще 
бъдат организирани в онлайн формат.

Глобална солидарност
От самото си основаване центърът разработ-

ва проекти, ситуирани между контекста на мо-
дерното и на традиционните културни практи-
ки. Сега, в условията на глобалната здравна криза, 
това става все по-сложно и трудно осъществимо. 
Следователно нашата глобална цел трябва все по-
вече да ни вдъхновява да бъдем изобретателни и 
да възприемаме творчески подходи към опазване 
на нашето наследство и човешката ни същност. 
Живото наследство е дълбоко свързано с други уста-
новени области на познанието като религия, обра-
зование, туризъм, градоустройство, архитектура, 
земеделие, технологии, свързано е със селския бит 
и така нататък, което определено го прави част 
от нашето всекидневие. В този смисъл, трябва да 

the case of a community exchange online event, One 
Asia with Rope, representatives from four tug-of-war 
communities participated with pre-recorded videos. 
It is necessary to find ways for the active and efficient 
participation of the communities, since more and more 
events will be organized in online formats.

Global Solidarity
Over the years, ICHCAP has been developing pro-

jects between contexts of modernity and traditional cul-
tural practices. The ongoing global health crisis makes 
this harder and more complicated. But all the more our 
global aim should inspire us to think of creative ways in 
protecting heritage and humanity. Living heritage is a 
significant part of our daily life, since it is deeply con-
nected to other established fields of our knowledge and 
activities: religion, education, tourism, urban develop-
ment, architecture, agriculture, technology, rural life, etc. 
Thus, we have to be more considerate over the collec-
tivity or the collaboration among government bodies, 
NGOs, universities, transmission schools, cultural prac-
titioners and bearers, youth organizations, international 
competent bodies, and the general public.

Heritage  work means  remembering and reliving 

Международен семинар за нематериалното културно 
наследство и висшето образование, Сеул, Южна Корея, май 
2019 г., © Сн.: Регионалният център

International Seminar on ICH and Higher Education, Seoul, South 
Korea, May 2019, © Ph : ICHCAP
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бъдем по-загрижени за поддържането на усещане 
за колективно усилие, което в този случай означа-
ва взаимодействие между държавни органи, непра-
вителствени организации, университети, школи 
за предаване на културно наследство, носители и 
практикуващи това наследство, младежки органи-
зации, компетентни международни институции и 
широката общественост.

Голям обем от работата по наследството е 
свързана със запомняне и повторно изживяване на 
миналото. Нашите спомени, нашата мъдрост, начи-
ните, по които общуваме едни с други, дори нашата 
духовност – много измерения на нашия живот сме 
получили в наследство от предците си. От начало-
то на пандемията над 4 млн. души загубиха живота 
си, а с тях вероятно са си отишли и милиони усилия 
за опазване на нашето наследство. От друга стра-
на, е вярно също така, че голям обем от работата 
по наследството е свързана с начина, по който си 
представяме бъдещето: ценностите на нашата 
решимост, емпатия и глобална солидарност. За нас 
наследството е дар – нашите природни ресурси, из-
градената от човека жизнена среда, която ни напом-
ня за нашата история и културните ни практики. 
Надяваме се, че бъдещите поколения няма да забе-
лежат само загубите от нашето поколение, но ще 
приемат наследството като специален и ценен дар.

Полезни линкове

За Регионалния център /ICHCAP
Официален сайт 
www.unesco-ichcap.org

Канал в YouTube 
bit.ly/3l1T9aG

Профил 
www.facebook.com/ICHCAP/
ichLinks
Официален сайт
ichlinks.com

Профили
(Instagram & Facebook)
www.instagram.com/ichlinks/
bit.ly/375t3eG 
ICH Webinar Series
Официален сайт 
webinar.unesco-ichcap.org/

the past. Our memories, our wisdom, our ways of com-
municating, and even our spirituality are inherited from 
our ancestors. Since the start of the pandemic, more 
than 4 million people lost their lives, perhaps taking 
with them millions of efforts to safeguard heritage. On 
the other hand, it is true that heritage work has a lot in 
common with the future and the values of determina-
tion, empathy, and global solidarity. To us, heritage is 
a gift of  our natural resources and built environments 
that remind us of our history and cultural practices. We 
hope that the future generations will not focus on our 
losses and will treasure the national heritage as a spe-
cial and valuable gift. 

Useful Links 

About ICHCAP
Official Website
www.unesco-ichcap.org

Chanel at YouTube
bit.ly/3l1T9aG

SNS
www.facebook.com/ICHCAP/
ichLinks
Official Website
ichlinks.com

SNS
(Instagram & Facebook)
www.instagram.com/ichlinks/
bit.ly/375t3eG
Intangible Cultural Heritage Webinar Series
Website
webinar.unesco-ichcap.org/
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Извезаната дъга
Embroidered Rainbow
Офелия Асатрян, Армения / Ofelya Asatryan, Armenia

 Every nation presents itself first and foremost with 
its spiritual and cultural values, as culture is the portrayal 
of human thoughts and emotions reflected in words, music 
or images. Nations are not that much interesting because of 
their similarities, but because of their differences. They make 
life on the planet Earth so diverse and colourful. 

 Folk masters Anahit and Angela Abgaryans are sisters, 
born in Saralanj - a small, picturesque village at the foot of 
Mount Ara. The nostalgic spirit and the dreams of their na-
tive country find place in the ornaments and symbols of their 
embroidery. The sisters were born in an Armenian peasant 
home and grew up with the customs of a traditional fami-
ly. The special ornaments of their grandmother’s apron, the 
grieving songs, the babbles of the mountain rivers and the 
marvelous colours of nature, all this was kept and treasured 
in their hearts and souls. The white of the tops of Masises and 
the green of the Alpine belt, the red and the black of the wild 
tulips, the purple of the bell-flower and the pink of the blos-
somed peach tree dance in a fascinating circle in their em-
broideries. As if lovely butterflies in love with light take a rest 
on tablecloths, covers, towels, lace-works and rugs.

 The creativity talent was passed to Anahit and Angela 
from the women of their big family. Their maternal grand-
mother wove rugs, their mother’s grandmother was good at 
pottery. Her ornamented household bowls made the world 
more beautiful and aspired young people towards using their 
imagination and creativity.

 The girls were taught by their mother, and as it often 
happens in life, they were attracted at young age to the di-
verse forms of art. Embroidery became a significant part of 
their way of living and a mode of self-expression. Over the 
years, they have revealed many secrets of the art of embroi-
dery, while becoming more and more skilled in their works. 
Anahit’s profession is a builder and Angela is an architect-in-
staller, but their everlasting love is the magic dance of the 
needle and the colored thread. Their ideas about love, happi-
ness and beauty live in the compositions and in the exquisite 
ornaments, which are more eloquent than words.

 According to the Abgaryan sisters, “The Armenian hand-
icraft is a national treasure, an exceptional culture that must 
be preserved.” Angela and Anahit believe in it and this is why 
they study the various stitch types of the embroidery of his-

Всяка нация се представя пред света преди 
всичко със своите духовни и културни ценности, 
доколкото културата е средство за описване на 
човешките мисли и емоции с характерни изразни 
средства: слово, мелодия или изображение. Наци-
ите са интересни не с нещата, по които си при-
личат, а по-скоро с различията помежду си. Това е, 
което прави живота на планетата Земя цветен 
и многообразен.

Майсторките на народни художествени зана-
яти, сестрите Анахит и Ангела Абгарян са родени 
в Сараландж – малко, живописно селце в подножи-
ето на планината Арарат. Носталгията по род-
ното място и сънищата им за света на Армения 
оживяват в дребните орнаменти и богатата 
символика на техните бродерии. 

Отворили очи за света в дома на арменски 
селянин, сестрите израстват сред обичаите на 
традиционното семейство, съхранили под клепа-
чите и в слуха си шарките на бабината престилка 
и тъжните песни, чути в детството, ромона на 
бъбривите планински ручеи и вълшебните багри 
на природата. А когато всяка една от тях започ-
ва да бродира,  цветовете на родната природа – 
бялото на вечно заснежените планински върхове, 
зеленото на гористия пояс и алпийските ливади, 
черно-червеното на поляните с диви лалета, ли-
лавото на камбанките, розовото на цъфналите 
прасковени дървета – извиват кръшен танц след 
иглата й върху плата. Сякаш прекрасни, влюбени 
в светлината пеперуди са кацнали да си починат 
върху покривките за маса, завивките, кърпите, 
дантелите и везаните килими, които създават.

Дарбата на майсторките на везбата Анахит и 
Ангела са получили в наследство от жените в тех-
ния голям род. Баба им по майчина линия е тъкала 
килими, прабабата се е занимавала с грънчарство, 
ръчно изработвайки и украсявайки с декоратив-
ни орнаменти всички съдове в домакинството, 
придавайки красота на всекидневния бит с въоб-
ражението си, като по този начин е спомогнала 
за изграждането на естетически вкус у по-мла-

ПОРТРЕТ
A PORTRAIT
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torical Armenia. They got acquainted with the samples in the 
professional literature, deciphered extinct stitch types and 
sketches at the museums, revived unique ornaments, hand-
icraft styles, copied, developed and exhibited some amazing 
works. At the joint exhibitions of the embroideresses, the stitch 
types of the Abgaryan sisters, the peculiarities of the motives 
of Marash, Shirak-Karin, Syunik-Artsakh, Araratyan, Aintap, 
Svaz, Sebastia, Van-Vaspurakan, Urfa and other centers of Ar-
menian embroidery have been presented. The sisters refined 
and revived the old artistic values. The Abgaryans’ exhibitions 
are exceptional sites ,where the historical homeland that lives 
in the dreams of the Armenian people is virtually presented. 
Some of their works show a special stitch from an Armenian 
region, others present different, combined stitch types, but 
none of them is a mere copy. The samples are creatively de-
veloped and look anew. Owing to the Abgaryan sisters, the 
colorful and multi-style decorative-applied art of Armenian 
embroidery is recognizable to the world. It presents the ex-
ceptional artistic handwriting of our nation. 

 To get to know the cultural wealth of their great home-
land in a more invulnerable and reliable way, Angela and An-
ahit, with the obliging help of the employees of the Matena-

дите поколения. 
Момичетата са се учили на везба от майка си и, 

както често става в живота, са били привлечени 
от това умение, превръщайки го в свое поприще 
и начин на себеизразяване. През годините сестри-
те откриват много от тайните на изкуството 
на бродерията, овладявайки уменията на зана-
ята. По професия Анахит е строителен инженер, 
а Ангела – архитект, но любовта на живота им е 
към магическия танц на иглата и цветния конец. 
Техните представи за любов, щастие и красота 
живеят в композициите и орнаментите, които 
създават, и които често говорят по-красноречи-
во от всякакви изречени слова.

По думите на сестрите Абгарян, „Арменското 
занаятчийско изкуство е национално съкровище, 
изключителен културен паметник, който трябва 
да бъде съхранен.“

Мотивирани от тази своя убеденост, Анге-
ла и Анахит започват да изучават задълбочено 
особеностите и различните видове техники на 
изкуството на везбата от историческите об-
ласти на Армения. Така те се запознават с об-
разци, запазени в професионалната литерату-
ра, разгадават забравени видове бод, възраждат 
уникални орнаменти и стилове, копират, но и съз-
дават свои невероятно красиви образци, които 
представят пред публиката на свои изложби. В 
съвместните изложби на двете майсторки са 
представени видове бод, които са „запазена мар-
ка“ на сестрите Абгарян, както и особеностите 
на мотиви от арменските области Мараш, Ши-
рак-Карин, Сюник-Арцах, Араратян, Айнтап, Сваз, 
Себастия, Ван-Васпуракан, Урфа и други центрове 
на арменското изкуство на бродерията. Със свои-
те творби сестрите Абгарян изваждат от му-
зеите и изложбените зали и връщат към живот 
художествени ценности, доведени до съвършен-
ство през вековете. 

Изложбите на Анахит и Ангела Абгарян са оне-
зи рядко срещани пространства, където – благо-
дарение на представените културни ценности – 
историческата родина, която обитава сънищата 
и мечтите на всеки арменец, е практически за-
вършена. Някои от техните творби предста-
вят отделен вид бод от някоя от областите 
на Армения, докато в други са съчетани различни 
видове бод, но нито една творба не е само копие 
на нещо съществуващо. Те се връщат към няко-
гашните образци, като ги разработват и стили-
зират, за да ги накарат да звучат по нов начин. В 
творческото си обобщение на арменското деко-
ративно-приложно изкуство сестрите Абгарян 

Ръкоделието представлява композиция от 4 ромба, 
съставени от кръстообразни елементи. Рамкирана е с 
бордюр от флорални мотиви. Ереван, Армения, 1998, © Фото: 
Гагик Гаспарян 

The embroidery is a composition of 4 rhombs with cross motifs. It is 
framed by an edging, which is stylized with plant motifs. Yerevan, 
Armenia, 1998, © Ph: Gagik Gasparyan
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daran (the Mashtots Institute of Ancient Manuscripts), have 
studied and researched ornaments and handwritten fonts of 
manuscripts, embroidered metal book covers and different 
Bible miniatures. The sisters have created beautiful rugs, ta-
blecloths and lace works with interesting stylizations of rel-
ics. Some significant phenomena are interwoven in the small, 
delicate ornamental symbols of the sisters’ works: historical 
events, people’s lives and destinies, etc.

 In addition to the various embroidery stiches, Anahit and 
Angela acquired great skills in the art of lace making, tapestry, 
macrame, beading and copying of original rugs called “Lori” 
and “Bayazet”. Their works have been displayed in many ex-
hibition halls around the world and have earned appraisal 

са създали една многоцветна, многостилна дис-
циплина – бродерия, разпознаваема по целия свят 
като характерния почерк на нацията. 

За да представят културното богатство 
на своята голяма родина по един по-убедителен 
и достоверен начин, със задължаващата помощ 
на служителите от Матендаран (Института за 
древни ръкописи в Мащоц), Ангела и Анахит дъл-
го време са изучавали орнаменти и калиграфски 
шрифтове на ръкописи, бродирани и обковани с 
метал корици на книги, както и миниатюри-илюс-
трации на библии, създадени в различни истори-
чески периоди. На тяхната основа те са създали 
своите най-красиви произведения – везани кили-
ми, покривки за маси и дантели с интересно сти-
лизирани изображения от реликви, дошли до нас 
от дълбините на историята. Големи исторически 
събития и човешки съдби са събрани в малките, 
деликатни орнаменти, превърнали се в символ на 
творбите на двете сестри майсторки на худо-
жествените занаяти – дълбоко лична, субектив-
на оценка на събития.

В допълнение към различните видове бод, из-
ползвани в техните бродерии, Анахит и Ангела 
са придобили и сериозни умения в изкуството на 
дантелата, гоблена, макрамето, мънистените на-
кити и копирането на килимите, наречени „Лори“ 
и „Баязет“. Техни творби са излагани в много из-
ложбени зали по целия свят, спечелвайки им високи 
оценки и искрено възхищение и от най-придирчи-
вите любители на изкуството.

За да създава такива деликатни произведения 
на изкуството с такова умение, човек трябва да 
притежава качества като педантизъм, безкрай-
но търпение и вроден естетически усет. Произ-
веденията на сестрите, които изглеждат така, 
сякаш не са изработени от човешка ръка, са ясно 
свидетелство, че техните създателки прите-
жават всичките тези качества, а благодарение 
на огромното си усърдие, са натрупали големи и 
разнообразни познания, свързани с тяхното попри-
ще. Наред с творческата си дейност, сестрите 
Абгарян защитават и различни благотворителни 
каузи, правят дарения и с готовност подпомагат 
желаещи да се заемат с изкуството на бродерия-
та. Важна тяхна инициатива бе триседмичният 
курс, организиран по покана на Благотворително-
то дружество на арменските жени в Ислямска ре-
публика Иран. Анахит и Ангела търсят начини да 
предадат натрупаните у тях познания на млади 
хора. Сестрите майсторки имат много похвални 
програми за придаване на още по-голяма общест-
вена полезност на тези знания; те са готови да 

Ани, 29x33 см. Образците на традиционната арменска 
бродерия са свързани с традиционния бит и носии. 
Бродираните тъкани и техните оригинални декоративни 
мотиви с разнообразни композиционни и цветови решения 
и версии са тясно свързани с други области на арменското 
изкуство: скулптура, миниатюра, живопис, килимарство 
и бижутерия. Видът на бода, използван в тази композиция, 
е типичен да школата по везба на Ани. Той се състои от 
ромбове, в които е вписан мотивът на дървото на живота. 

The examples of Armenian embroidery are connected with the 
traditional everyday life and costumes. The embroidered textiles 
and their original ornamental design with diverse compositional 
and colour solutions and versions are closely linked with other 
fields of Armenian art: sculpture, miniature, painting, carpet 
weaving and jewelry. The stitch type used in this composition is 
typical of the embroidery school of Ani. It presents rhombs which 
have the motive of tree of life in them. Yerevan, Armenia, 2011 
© Ph: Gagik Gasparyan
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създадат научно-културен център — лаборато-
рия, където да се обучават в умения даровити 
млади момичета и жени, влюбени в арменската 
бродерия.  

Така, чрез традицията на оцветените в цве-
товете на дъгата конци, ще се изгражда мостът 
между минало и бъдеще. 

Офелия Асатрян, заслужила деятелка на култу-
рата на Република Армения, филолог, ръководител 
на Департамента за изучаване на традиционни 
занаяти в Музея за фолклорни изкуства „Хованес 
Шарамбеян“ (от 2018 г.), журналистическата й дей-
ност е над 46 години в Арменското обществено 
радио, където е главен редактор на направление 
„Литературни и артистични програми“ над 30 г. 

and words of admiration from the most rigorous art lovers.
 The creation of such skilful and delicate works of art re-

quires fastidiousness, endless patience and innate taste. The 
sisters’ works are so fine, that they seem not to be made by 
human hands. The masters’ diligence helped them acquire a 
lot of professional knowledge. Moreover, they promote chari-
table activities, make donations and willingly help people who 
are interested in their art. The sisters took part in the three-
week course on the invitation of the “Red Cross” Society of 
Armenian Women’s Charity in the Islamic Republic of Iran. 

Anahit and Angela encourage young people’s embroi-
dery interests and have many praiseworthy educational pro-
grams. Their wish is to establish a scientific and cultural labo-
ratory for gifted girls and women who are fond of Armenian 
embroidery. 

 The past and the future will be beautifully bridged by the 
traditions of the rainbow-colored threads. 

 Ofelya Asatryan, Honorary Worker of Culture of the Re-
public of Armenia, philologist Ofelia Asatryan has been the 
Head of the Department of Research of Traditional Crafts at 
the Hovhannes Sharambeyan Museum of Folk Arts since 2018. 
She has nearly 46 years of journalistic experience at the Pub-
lic Radio of Armenia where she has been the editor-in-chief of 
literary and artistic programs for 30 years.

Везан килим, 93x54 см. Прочутите центрове на арменската бродерия Ван-Васпуракан, Карин, Ширак, Сюник-Арцах и Киликия с 
техните по-големи и по-малки школи се отличават с предпочитани орнаменти, цветни комбинации, ритмика и стилистични 
особености. Везаните килимчета (ковьори) са били много популярни в областите Ширак и Карин. Композицията на този везан 
килим съчетава характерни за бродериите от Айнтап и Юга видове бод с килимарска техника. Ереван, Армения, 2000. © Фото: 
Гагик Гаспарян 

The well-known centres of Armenian embroidery Van- Vaspourakan, Karin, Shirak, Syunik-Artsakh and Cilicia, with their major and minor 
schools, are distinguished by favoured ornaments, colour combinations, rhythmic and stylistic features. The embroidered rugs were very 
popular in regions of Shirak and Karin. The composition of the embroidered rug presents a combination of stitch types of the embroidery of 
Ayntap, Jugha and a carpet weaving technique. Yerevan, Armenia, 2000, © Ph: Gagik Gasparyan



68

ЖИВИ НАСЛЕДСТВА, 5-6, 2021ПОРТРЕТ

Специално място в историята на Новото 
време заемат занаятите, майсторите и тра-
дициите, които се предават с тях. Независимо 
дали става дума за медникарство, кожухарство, 
дърворезба или ножарство, техниките, които се 
предават от майстор на чирак имат дълга исто-
рия след себе си. Векове наред в българските земи 
възникват, роят се и се развиват многобройни 
занаяти. Поколенията се сменят, но знанието 
не се изгубва, а преминава от ръка на ръка, за да 
достигне до нас.  

Традициите в ножарството в България са съх-
ранени столетия наред с типичните български 
ножове – ергенски, чобански, касапски, хайдушки и 
др. Ножът е отразявал характера и социалната 
прослойка, от която идва неговият притежател. 
Старите майстори са влагали природни и специ-
ално обработени материали и са успявали да из-
ведат най-голямата красота и здравина от всеки 
един нож, независимо дали материалът е стомана, 
рог, дърво, мед, сребро, кожа. Всяка част от изде-
лието разказва историята, както на хладното 
оръжие, така и на неговия творец. В отделните 
елементи и орнаментална украса често се крият 
душата и сърцето на човека, който ги е създал и 
разказват или напяват различни мотиви. 

Да, има житейски истории, които звучат като 
приказка и точно такъв е животът на Кирил Ко-
ликов. Житието на този майстор е впечатлява-
що и буди интереса не само на занаятчиите, но 
и на всеки радетел за българското. Човек, чийто 
пример ни учи, че докато си жив, трябва да се усъ-
вършенстваш, да учиш и да ставаш все по-добър 
в това, което правиш.  

Майстор Кирил Коликов се ражда в гр. Казанлък 

„Ръцете на добрия майстор никога не остават свободни” – 
веруюто на майстор Кирил Коликов
„A good master’s hands never stay idle” –  Master Kiril Kolikov’s 
credo
Станислава Груева, Ангел Янков, България / Stanislava Grueva, Angel Yankov, Bulgaria

A special place in the history of the New Time is 
reserved for crafts, craftsmen and the traditions they 
convey. Whether we are dealing with coppersmithing, 
furriery, woodcarving or knife-making, the techniques 
passed on from master to journeyman have a long his-
tory. For centuries on end, the lands of present-day Bul-
garia have seen the emergence, spread and evolution of 
numerous crafts. Generations change, but the knowl-
edge is never lost; it simply passes from one hand into 
the next, coming down to the present day.

The traditions of knife-making in Bulgaria have been 
preserved over the centuries with its most notable and 
typical specimens being the bachelor’s, the shepherd’s, 
the butcher’s, and the haidout’s (brigand’s) knife. A 
knife epitomized the social stratum of its owner . The 
old masters used  natural and  specially treated mate-
rials, elevating each knife into an object of beauty and 
strength, whether the material was forged steel, horn, 
wood, copper, silver or leather. Each part of the item 
tells the story of both the weapon and its creator. The 
individual components and the richly ornate decora-
tion mirror the innermost aesthetics of the knife maker, 
telling a story or humming a distant yet familiar tune.

Undoubtedly, there are life stories that sound like 
a fairy tale, and such is the  impressive life story of Kiril 
Kolikov. It provokes the avid interest of his fellow crafts-
men and fills the hearts with patriotic pride. His credo is 
teaching by example that as long as one lives, one has 
to learn to get better and better, thus aiming at excel-
lence and perfection.

Master Kiril Kolikov was born in 1948 in the town of 
Kazanlak. On his father’s side his ancestors come from 
the village of Shipka, which owes its glory to local arti-
sans skilled in making bladed weapons. His great-grand-
fathers were insurgents and standard bearers of the  
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revolutioneers led by  Hadji Dimitar, a national liber-
ation figure of mythical stature. Since he can remem-
ber, Kiril Kolikov has been surrounded by weapons of all 
sorts, which influenced his choice of school and future 
work. Young Kiril graduated from a vocational school of 
mechanical engineering and got a job with the Tractor 
Works in the village of Vedrare, a manufacturing facility 
that had a sideline in making the first sports and hunting 
knives in Bulgaria. In 1955 his family moved to Plovdiv, 
but his heart was  in the village of Tazha, near Kazanlak, at 
the foot of the Balkan Range. He  keeps visiting   it today 
for a brief respite or in a pursuit of a new creation.And 
since all things happen for a reason,  destiny introduced 
him to the hereditary Plovdiv knife maker Dimitar Dim-
itrov, his teacher in the  knife-making craft. Despite the 
age difference of almost 40 years,   master and disciple 
became  friends and in the three apprenticeship years 
young Kiril learned not just the secrets and intricacies 

през 1948 г. Бащиният му род е от село Шипка, кое-
то в миналото се слави с най-добрите майстори 
на хладни оръжия. Негови прадеди са комити и зна-
меносци в четата на Хаджи Димитър. Откакто се 
помни, е заобиколен от различни по вид оръжия и 
това белязва по-нататъшния му път. Завършва 
Техникум по механотехника в Карлово и започва 
работа в Тракторния завод във Ведраре, където 
тогава се произвеждат първите спортни и лов-
ни ножове у нас. През 1955 г. семейството му се 
премества в Пловдив, но сърцето му все го тегли 
към голямото подбалканско село Тъжа, Казанлъш-
ко, където и до днес ходи редовно да се отмори 
или да твори.

И тъй като съдбата винаги има пръст в неща-
та, които ни се случват колкото случайно, толко-
ва и не тя го свързва с потомствения пловдивски 
майстор-ножар Димитър Димитров, при когото 
учи занаята. Въпреки че ги делят близо 40 години 
разлика, през трите години на чиракуване, учи-
тел и ученик се сприятеляват и си предават не 
само занаятчийски техники и тайни, но и житей-
ски уроци на доброта, смирение, трудолюбие. Ка-
чества, нужни да се опитомят твърдите мате-
риали, с които работи един майстор-ножар. 

След полагане на конкурсен изпит, Кирил Коли-
ков придобива званието „майстор“ и става член 
на Задругата на майсторите на народните худо-
жествени занаяти, а по-късно е един от основа-
телите на Национално дружество „Традиция“. Със 
специфичната си изработка и украса, старинни-
те ножове се оказват в центъра на вниманието 
на майстор Киро. Те остават негова постоянна 
страст през годините, защото той не спира да 
издирва и възстановява стари образци, като се 
стреми да съхрани онова, което му завещават ня-
когашните майстори. Коликов е обиколил всички 
най-добри ножарски школи у нас — габровската, 
шипченската, костенската. Там вижда образци, 
които го вдъхновяват и го приучват на нови тън-
кости в занаята. 

Малко са хората като бай Киро (както той 
държи да бъде наричан), които могат да се похва-
лят с толкова наситена не само занаятчийска, но 
и културна дейност. С неговото име се свързва 
превръщането на ножарския занаят в изкуство. 
Той е редовен участник в изложби на регионално 
и национално ниво, организирани от различни кул-
турни институции. Заради приноса си за опазва-

Кирил Коликов в униформа на сдружение „Традиция“.

Kiril Kolikov wearing the uniform of the Tradiciya Association.
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of the craft. He was given some life lessons about the 
importance of kindness, humility, and diligence – or all  
qualities needed to tame the tough materials a knife 
maker has to deal with.

Having successfully passed the graduation exam, 
Kiril Kolikov was officially proclaimed a master. He joined 
the Association of Masters of Traditional Folk Arts and 
Crafts, and became a founding member of the Nation-
al Tradition Association. With their specific decorative 
patterns and exquisite workmanship, vintage knives 
drew the attention of Master Kiril. He never ceased to 
seek out and restore old specimens, thus keeping the 
legacy of the old masters for the younger generations. 
In his career, he has visited all the best knife-making 
centers in Bulgaria: in Gabrovo, Shipka, and Kostenets, 
finding interesting specimens of the craft that inspired 
him and taught him new skills. 

There are very few people like Uncle Kiro (as he in-
sists on being addressed) who can boast of such a busy 
life not just as craftsmen, but also as cultural icons. It is 
his name that the transformation of the knife-making 
trade into an art form is most commonly associated 
with. His works are permanently displayed at region-
al and national exhibitions. For his contribution to the 
preservation of Bulgarian traditions, he has won the ‘Best 
Master Knife-Maker in Bulgaria’ on many occasions, and 
has been awarded numerous medals and distinctions.  
His officer daggers have been printed in Bulgarian and 
foreign catalogs (World Daggers by D.A. Fedurin, Atlant 
Publishing House, 2004; The Bladed Weapons of Bulgaria 
by Alexander Vatchkov, Russkie Vityazi Foundation Pub-
lishing House, Moscow, 2014). His master’s certificates 
and honorary diplomas from international fairs and 
expositions decorate the walls of his workshop, but his 
work and talent cannot be measured by the number of 
exhibitions and public events he has participated in, or 
the awards he has won. The thing that matters the most 
is that he is leaving a rich legacy for the future genera-
tions and  many  exquisite creations of bladed weapons 
that are used as props in  blockbuster movies, theatrical 
and opera productions (‘ Measure for  Measure’, ‘Time of 
Partng’, etc. ). His works have been bestowed as official 
gifts to heads of state and other dignitaries in Bulgaria, 
Germany, Hungary, France, Russia, Albania, Serbia, Tur-
key, Kazakhstan, Mongolia, Cuba, Ethiopia, and others. 

Master Kiril Kolikov has tutored numerous disci-
ples: Yordan Totev, Petar Petrov, Shteryo Valchev, the 
nine year old and youngest Kaloyan Popov, and many 
others.  He is also pursuing major charitable projects. 

не на българските традиции и занаяти е награж-
даван с редица медали и награди, сред които са и 
няколкократното признание за „Най-добър май-
стор-ножар в България“. Неговите офицерски кор-
тици са публикувани в български и чуждестранни 
каталози („Кортики мира“, Д. А. Федурин, издател-
ство „Атлант“, 2004; „Холодное оружие Болгории“, 
Александър Вьчков, издателство Фонд  „Русские 
витязи“, Москва, 2014). 

Майсторските му свидетелства, грамоти от 
участия на панаири и изложения затрупват сте-
ните на работилницата му, но неговият труд и 
талант не могат да се измерят с броя на излож-
би, представяния, награди. Единственото важно 
в случая е, че той оставя богато наследство за 
следващите поколения, които могат само да се 
учат от примера, който Кирил Коликов дава с мно-
жеството си прекрасни разработки на хладни 
оръжия за кино продукции, театрални и оперни 
постановки („Мера според мера“, „Време разделно“ 
и т.н.). Негови произведения притежават държав-
ни глави и видни личности от България, Германия, 
Унгария, Франция, Русия, Албания, Сърбия, Турция, 
Казахстан, Монголия, Куба, Етиопия и др. 

Обучил е редица ученици, сред които са Йор-
дан Тотев, Петър  Петров, Щерьо Вълчев, Калоян 
Попов (май-малкият му 9-годишен чирак) и едно-

Кортиците, изработени от К. Коликов и дарени на 
Регионалния етнографски музей – Пловдив.

Officer’s daggers made by Kiril Kolikov and donated to the Regional 
Ethnographic Museum, Plovdiv.
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временно с това развива активна дарителска дей-
ност. Негови майсторски изделия притежават 
Регионален етнографски музей – Пловдив, Регио-
нален етнографски музей на открито „Етър“ – Га-
брово, Музей на народните художествени занаяти 
– Троян, Фондация „Христо Ботйов“, Фондация „Св. 
св. Кирил и Методий“, Фондация „1300 години Бъл-
гария“, Военна академия „Г. С. Раковски“, гр. София. 

Затова напълно заслужено той е и първият 
носител на наградата, учредена от Регионалния 
център на ЮНЕСКО. На закрита церемония в РЕМ 
– Пловдив Кирил Коликов беше отличен с грамота 
и плакет за цялостен принос и творчески пости-
жения в традиционните занаяти от Регионалния 
център за опазване на нематериалното култур-
но наследство за Югоизточна Европа под егида-
та на ЮНЕСКО. Ето че майсторът със златните 
ръце отново е прав: „Ако хвърляш зад себе си, ще 
намираш и пред себе си.“

Д-р Станислава Груева, доц. д-р Ангел Янков, 
Регионален етнографски музей – Пловдив.

His works stand out in the art collections of the Etar Re-
gional Open-air Ethnographic Museum in Gabrovo, the 
Folk Arts and Crafts Museum in Troyan, the Hristo Boty-
ov Foundation, the Saints Cyril and Methodius Founda-
tion, the 1300 Years Bulgaria Foundation, and the G.S. 
Rakovsky Military Academy in Sofia.

Therefore, it is a fully deserved honor for Kiril Ko-
likov to be the first laureate of the    Regional UNESCO 
Center. At a private ceremony  at the Regional Ethno-
graphic Museum in Plovdiv, he was granted an honor-
ary diploma and plaque for his lifetime contribution and 
creative achievements in the field of traditional arts and 
crafts by the Regional Centre for the Safeguarding of the 
Intangible Cultural Heritage in South-Eastern Europe 
under the Auspices of UNESCO. The Master with the 
Golden Hands was proven right in saying that ‘Leaving 
things behind you means finding things ahead of you.’ 

Stanislava Groueva, Ph.D., Assoc. Prof. Angel Yankov 
Ph.D., Regional Ethnographic Museum, Plovdiv

Майсторът с наградата – плакет и грамота, от Регионален 
център – ЮНЕСКО, София, за цялостен принос.

The Master with his award: the honorary diploma and plaque of the 
Regional UNESCO Center, Sofia, for his lifetime achievement

Кирил Коликов със семейството си. 

Kiril Kolikov with his family
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Изработване на глинени съдове „Злакуса”
Zlakusa pottery making
Даниела Филипович, Сърбия / Danijela Filipović, Serbia

Traditional craftsmanship is a widely visible, but also 
very sensitive form of intangible cultural heritage mir-
roring the connection between the community and its 
environment, as well as   the relevant geographical and 
regional varieties . No doubt, it is s an important part of 
every  community heritage. The production of pottery 
items using a hand-wheel, a skill related to traditional 
craftsmanship preserved for generations in the village 
of Zlakusa in Western Serbia, and closely connected 
to the environment and the available natural resourc-
es, has been inscribed on the Representative List of 
the Intangible Cultural Heritage of Humanity in 2020. 
The manual manufacturing of ceramic cooking pots 
on a hand-wheel (kolo) using the building technique 
of adding layers of clay, has made the Zlakusa pottery 
famous for many years now. The manufacturing pro-
cess takes seven to ten days and includes three main 
phases: making, drying and firing pots in an open kiln 
–žižanica. Along with the use of a hand-wheel, the spe-
cific feature of this type of pottery is the material from 
which it is made – a mixture of raw materials (clay and 
ground mineral calcite in a precisely determined pro-
portion) obtained from local sites in the villages of the 
region. The traditional forms of the Zlakusa pottery are 
pots of different shapes and sizes (from 1 to 100 litres), 
used mainly for cooking and baking food. 

Hand-wheel pottery making has been practiced in 
Zlakusa and the surrounding villages over generations. 
Nowadays, over 30 potters, members of the Zlakusa 
Potters’ Association make traditional pottery in their 
family workshops. In the past, potters were involved 
in agriculture and some other jobs, while pottery mak-
ing was merely a side activity contributing to the family 
budget. Nowadays, making the special pots is a prestig-
ious main occupation. 

The predominant transmission method of this ele-
ment is still the transmission of knowledge and skills by 
direct participation and work with experienced potters. 
Basic knowledge about the shaping skills on a hand-

Традиционните занаяти, като ясно различима, 
но същевременно твърде деликатна форма на не-
материално културно наследство, отразяваща 
връзката между човешката общност и заобика-
лящата я среда чрез спецификите на физическата 
география и местоположението, са важна част от 
общностното наследство. Производството на 
глинени изделия с ръчно грънчарско колело – едно 

Крайният етап на изработване на съда – използване на 
инструменти за оформяне на геометрични орнаменти, 
С. Злакуса, Сърбия, август 2016 г., Сн.: Н. Младенович Рибич, 
Център за нематериално културно наследство на Сърбия, 
Етнографски музей Белград

The final phase of pottery making – using tools to add geometric 
ornaments, Zlakusa, Serbia, August 2016, © Ph : N.  Mladenović 
Ribić, Center for the Intangible Cultural Heritage of Serbia, 
Ethnographic Museum in Belgrade

НА ФОКУС
ON A FOCUS
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умение, запазено от поколения в някои родове в 
село Злакуса, Западна Сърбия, в тясна взаимовръзка 
с околната среда и наличните природните ресур-
си, бе вписано в Представителния списък на нема-
териалното културно наследство на човечест-
вото през 2020 г. Ръчното извайване на керамични 
съдове за приготвяне на храна върху задвижвано 
на ръка грънчарско колело (коло) чрез постепенно 
натрупване на слоеве глина придава на керамика-
та от Злакуса нейната уникалност и разпознава-
емост от много поколения насам. 

Производственият процес отнема от седем 
до десет дни, като включва три основни етапа: 
изработване, изсушаване и изпичане на гърнета-
та в открита пещ – жижаница. Наред с използ-
ването на ръчно грънчарско колело, особеност на 
този вид керамични съдове е и материалът, от 
който са изработени (глина, примесена с млян кал-
цит, в точно определено съотношение), добити 
от местни находища в селата на региона. Тради-
ционен продукт на керамиката от Злакуса са гли-
нени съдове с различни форми и размери (с вмести-
мост между 1 и 100 литра), използвани най-вече за 
приготвяне на храна чрез варене и печене. 

Изработването на грънчарски изделия с ръчно 
задвижвано колело се практикува от родовете в 
Злакуса и околните села от поколения. Понастоя-
щем над 30 майстори-грънчари, обединени в За-
другата на грънчарите от Злакуса, произвеждат 
глинени съдове в семейните си работилници, из-
ползвайки този древен метод. В миналото, май-
сторите са се занимавали и със земеделие и дру-
ги стопански дейности, докато грънчарството 
е било само странична дейност, допринасяща за 
семейния бюджет. Днес производството на гли-
нени изделия е техният основен занаят.

Макар основният метод на предаване на еле-
мента между поколенията да си остава усвоя-
ването на знания и умения чрез пряко участие в 
работния процес, наред с опитните грънчари в 
общността, основни познания по оформянето 
на съда върху ръчно грънчарско колело се препода-
ват и в Школата за изкуства в Ужице или по вре-
ме на учебните работилници, организирани от 
Задругата на грънчарите от Злакуса. Традицион-
но, тънкостите на изработването на глинени 
съдове върху ръчно грънчарско колело се преда-
ват в рамките на рода, от баща на син, от дядо 
на внук, макар че днес тези знания все по-често се 

wheel is taught at the Arts School in Užice and during 
the workshops organized by the Zlakusa Potters’ Asso-
ciation. The skills of a hand-wheel pottery making are 
traditionally transmitted within the family – from  father 
to son, or grandfather to grandson. Recently, the knowl-
edge has been increasingly transmitted to young people 
in the local community who are not necessarily relat-
ed to the craftsmen’s families. Moreover, an ever larger 
number of women are interested in mastering the skills. 
Many potters transmit their knowledge to their daugh-
ters and even more frequently to their spouses, there-
by increasing the production. New potters are trained 
by observation, involvement in the different stages of 
the process and by working on their own. Knowledge 
is passed on  to younger family members by their ac-
tive participation. 

Zlakusa potters are recognized as the bearers of the 
specific knowledge of this local heritage. The pottery 
products are presented at fairs and festivals throughout 
Serbia, promoting traditional pots of different shapes 
and sizes, adjusted to the modern ways of preparing 
food. Food preparation with regional and geographi-

Процесът на изработване на керамичен съд с ръчно 
грънчарско колело – гърнето се „изгражда“ чрез добавяне на 
нови и нови пластове глина. © Фото: Н. Крстович, Център за 
нематериално културно наследство на Сърбия, Етнографски 
музей Белград

Process of making a ceramic pot by using a hand-wheel - “building” 
a pot by adding coils. Zlakusa, Serbia, © Ph : N. krstović, Center for 
the Intangible Cultural Heritage of Serbia, Ethnographic Museum 
in Belgrade
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cal specificity, associated primarily with Western and 
Central Serbia, and cooking with local products are very 
important aspects of their use. Food prepared in the 
Zlakusa pottery is frequently served at public events in 
other regions too.

In order to provide a better visibility of the Zlakusa 
pottery, the Zlakusa Potters’ Association organizes the 
Lončarijada pottery fair as a satellite event of the Au-
tumn at Zlakusa Festival. It includes a demonstration of 
the use of a hand-wheel, meetings with potters and a 
promotion of using the pottery through a competition 
in cooking traditional meals in Zlakusa earthenware. 

Danijela Filipovic is an Ethnologist and Anthropologist 
working at the Centre for the Intangible Cultural Herit-
age of Serbia in the Ethnographic Museum. Ms. Filipov-
ic is a member of the National Committee of Intangible 
Cultural Heritage.

разпространяват и сред други младежи в местна-
та общност, без непременно да имат родствена 
връзка с майсторите занаятчии. Нещо повече: все 
по-многобройни са случаите на жени, проявяващи 
интерес към овладяването на необходимите по-
знания и умения, като в същото време все повече 
майстори грънчари са склонни да предават зана-
ята на своите дъщери, а дори и на съпругите си, с 
което увеличават обема на производството. На-
чинаещите грънчари се обучават на първо време 
с гледане, после чрез включване на различни ета-
пи от производствения процес, и накрая – като 
бъдат оставени да работят сами. Знанията се 
предават чрез включване на по-млади членове 
на семейството на различни етапи от процеса.

Грънчарите от Злакуса са признати като носи-
тели на специфични знания за местното културно 
наследство, често представяни на събори и пана-
ири из цяла Сърбия, популяризиращи традиционни 
форми на грънчарското изкуство, глинени съдове 
с различни форми и размери, пригодени към съвре-
менните способи за приготвяне на храна. Пригот-
вянето на храна с регионална географска специ-
фика, свързана най-вече със Западна и Централна 
Сърбия, с използване на местни продукти, днес е 
много важен аспект на тяхната употреба. При-
готвена в съдове от Злакуса храна често се сер-
вира на публични събития, и то не само в района 
на село Злакуса и в Западна Сърбия.

За осигуряване на по-добра видимост на грън-
чарските изделия от Злакуса, Задругата на грън-
чарите организира панаира на грънчарството 
„Лончариада“ като съпътстващо събитие на фес-
тивала „Есен в Злакуса“. Събитието включва де-
монстрации на грънчарски умения с използване на 
ръчно задвижвано грънчарско колело, разговори с 
майстори-грънчари и състезание по приготвяне 
на традиционни ястия от региона в глинени съ-
дове от Злакуса като реклама на тяхната прило-
жимост в съвременната кухня.

Даниела Филипович, Етнолог-антрополог в Цен-
търа за нематериалното културно наследство 
към Етнографския музей в Сърбия, член на Нацио-
налния комитет за нематериалното културно 
наследство на Сърбия.

Приготвяне на храна в глинени съдове от Злакуса, юни 2011 
г., © Фото: С. Томич, Център за нематериално културно 
наследство на Сърбия, Етнографски музей Белград 

Preparing meals in a Zlakusa pottery, June, 2011, S. Tomić, © Ph. 
Center for the Intangible Cultural Heritage of Serbia, Ethnographic 
Museum in Belgrade 
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Биоразнообразие и нематериално културно 
наследство: анимационни видео филми
Biodiversity and Intangible Cultural Heritage: Animated 
Videos 
Найра Киличян, Армения / Naira Kilichyan, Armenia

Due to Covid 19 Pandemic, the implementation 
of a significant part of the programs aimed at the pro-
tection of intangible cultural heritage in Armenia was 
transferred to the online platform, thus promoting the 
continuity and viability of heritage protection and trans-
fer processes.

Thus, in 2020, 3 animated videos were created: 
“The Amazing Story of Noah the Patriarch” (https://

www.youtube.com/watch?v=0N8soUiKaq4),
“The Secrets of the Armenian Lakes Origin” (https://

www.youtube.com/watch?v=bIFUCRCOCWU), 
“The Armenian Mountains Mystery” (https://www.

youtube.com/watch?app=desktop&v=gU-EJ3Rb4nI&fea-
ture=youtu.be).

Поради пандемията от COVID-19, изпълнение-
то на значителна част от програмата за опаз-
ване на нематериалното културно наследство 
в Армения бе прехвърлено в онлайн платформа, с 
което се осигурява приемственост и жизненост 
на процесите на опазване на това наследство и 
неговото предаване между поколения.

Така през 2020 г. бяха произведени три анима-
ционни видеофилма: 

„Изумителната история на Патриарха Ной“ 
(https://www.youtube.com/watch?v=0N8soUiKaq4),

„Тайните на произхода на Арменските езера“  
(https://www.youtube.com/watch?v=bIFUCRCOCWU), 

„Мистерията на арменските планини“  (https://
w w w.youtube.com/watch?app=desk top&v =gU-
EJ3Rb4nI&feature=youtu.be).

Основната цел на създаването на тези видео-
филми бе да възпитат в обществото уважение 
към арменските традиции, патриотизъм и стре-
меж към опазване на околната среда посредством 
художествения метод на анимацията, а по отно-
шение на младото поколение – да повишат осведо-
меността относно съчетанието на наследство 
и природа и ценността на тяхното място и роля.

Видеофилмът „Изумителната история на Па-
триарха Ной“ представя не само добре познатата 
легенда, но и дава научно обяснение на климатич-
ните и геоложки условия, под чието въздействие 
настъпват измененията в природата.

Анимационният видеофилм „Тайните на про-
изхода на Арменските езера“ предоставя богата 
информация за видовете езера, начините на тях-
ното формиране и други техни особености, като 

Езеро с водорасли и скелет на риба („Тайните на произхода на 
Арменските езера“). Ереван, Армения, 2020, © Фото:  Моника 
Мелкумян 

Lake with Seaweed (The Secrets of the Armenian Lakes Origin), 
Armenia, Yerevan, 2020, © Ph: Monica Melkumyan

https://www.youtube.com/watch?v=0N8soUiKaq4
https://www.youtube.com/watch?v=0N8soUiKaq4
https://www.youtube.com/watch?v=bIFUCRCOCWU
https://www.youtube.com/watch?v=bIFUCRCOCWU
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=gU-EJ3Rb4nI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=gU-EJ3Rb4nI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=gU-EJ3Rb4nI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0N8soUiKaq4
https://www.youtube.com/watch?v=bIFUCRCOCWU
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=gU-EJ3Rb4nI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=gU-EJ3Rb4nI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=gU-EJ3Rb4nI&feature=youtu.be
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The main purpose of creating the videos was to in-
still patriotic respect for the Armenian traditions and  
environment through the artistic means of animation, 
and to raise the awareness of the younger generation 
for the importance of heritage and nature.

“The Amazing Story of Noah, the Patriarch” anima-
tion video presents not only a well-known legend, but a 
scientifically presented story about the changes of na-
ture, which are due to some climatic-geological factors.

 “The Secrets of the Birth of the Armenian Lakes” 
animation video gives extensive information about the 
types of lakes, the ways of their formation, and  the im-
portance of the preservation of freshwater lakes and 
their legends.

“The secrets of the Armenian mountains” animation 
video features three legends about the mountains and 
the peculiarities of their formation.The 3D video clips 
present minimalist, illustrative and colorful images. They 
are available in Armenian and English, and accompanied 
by a sign language interpretation. 

Naira Kilichyan, Senior Specialist of intangible cul-
tural heritage, Department of Cultural Heritage and Folk 
Crafts, Ministry of Education, Science, Culture and Sport 
of the Republic of Armenia

разказва историята на сладководното езеро и 
традицията на неговото опазване.

Филмът „Мистерията на арменските плани-
ни“ представя три легенди за планините и осо-
беностите на тяхното възникване и формиране.

Триизмерните видеоклипове предлагат мини-
малистични, илюстровани, колоритни решения. 
Те са достъпни на арменски и английски, като са 
придружени и от превод на жестомимичен език.

Найра Киличян, Старши специалист по нема-
териално културно наследство, Отдел за култур-
но наследство и традиционни занаяти към Минис-
терство на образованието, науката, културата 
и спорта на Република Армения

Винарна („Изумителната история на Патриарха Ной“). 
Винарната, разположена в скалиста местност, се състои от 
големи делви, заровени в земята. Това е един от най-старите 
винопроизводителни комплекси в областта Вайоц Дзор, 
Армения. Ереван, Армения, 2020, © Фото:  Моника Мелкумян 

Winery (The Amazing Story of Noah, the Patriarch), Armenia, 
Yerevan, 2020, © Ph: Monica Melkumyan

Село Акори, на склона на планината Арарат, е разположено 
на брега на реката Гинегуйн или Гина. Вдясно се вижда 
църквата, носеща името на Св. Хакоб Мтсбнеци, а до нея 
има чудотворен извор. Зад селото се виждат хашкарите 
(каменните кръстове) на местното гробище („Мистерията 
на арменските планини“). Ереван, Армения, 2020, © Фото:  
Моника Мелкумян 

The Village of Akori (The Armenian Mountains Mystery), Armenia, 
Yerevan, 2020, © Ph: Monica Melkumyan
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The Slovene Ethnographic Museum (hereinafter 
SEM) keeps carnival masks from the entire territory of 
the Republic of Slovenia and from abroad. The planned 
collection of carnival masks and traditional carnival 
characters began in the 1950s. In 2018, with the finan-
cial support of the Ministry of Culture of the Republic 
of Slovenia, we resumed the purchase of traditional 
masks and outfits.

Since 2011, SEM has been performing the tasks of 
the national Coordinator for the Safeguarding of the 
Intangible Cultural Heritage, and in the past decade, 
we have successfully listed 14 carnival customs in the 
Register of the Intangible Cultural Heritage of Slovenia. 
When preparing entries in the Register, we always work 
closely with the bearers. This is also reflected in the 
successful cooperation between the museum and the 
bearers. We discuss and agree on the purchase of car-
nival masks for SEM collections. To further strengthen 
the cooperation and connection with the bearers and 
intertwine the work of SEM and the Coordinator,  three 
years ago we designed a yearly project of preparing 
smaller exhibitions, presenting the carnival time  herit-
age bearers, old and newly purchased museum objects 
and carnival customs.

At the opening of the exhibitions, the bearers hon-
our us with their visit to Ljubljana. They wear masks 
and present their customs and their local cuisine. This 
year, due to the COVID-19 epidemic (ban on people 
gathering  and crossing municipal borders), we had to 
function online. We visited the bearers and recorded 
several short videos to be broadcasted on the muse-
um’s website and on social networks. The bearers pre-
sented their custom, its history , their understanding of 
carnival time and the importance of  traditions. Despite 
the online form of the exhibition opening, it was well 
received and well visited. We also adjusted the setting 

Изложба „Орачи по Сирни Заговезни в Окич: Добра 
реколта с добра оран“
Exhibition “Okič Shrovetide ploughmen: A good harvest 
through good ploughing”
Адела Пукл, Словения / Adela Pukl, Slovenia

Словенският етнографски музей (СЕМ) съхра-
нява карнавални маски от всички краища на Ре-
публика Словения и от чужбина. Организираното 
събиране на маски и костюми на традиционни 
карнавални герои датира от 50-те години на ми-
налия век. През 2018 г., с финансовата подкрепа 
на Министерството на културата на Републи-
ка Словения, ние възобновихме закупуването на 
традиционни маски и костюми.

От 2011 г. насам СЕМ изпълнява функцията на 
Национален координатор по опазването на не-
материалното културно наследство, като през 
изминалото десетилетие успешно вписахме 14 
карнавални обичая в Националния регистър на не-
материалното културно наследство на Словения. 
При подготвяне на кандидатурите за вписване 
в Регистъра, винаги работим в тясно взаимо-
действие с носителите на това наследство, кое-
то се отразява на успешното сътрудничество 
между тях и музея при договарянето на закупува-
не на карнавални маски за колекциите ни. С оглед 
по-нататъшното укрепване на сътрудничество-
то и връзките с носителите и за обединяване на 
усилията на СЕМ и Националния координатор, пре-
ди три години ние разработихме ежегоден проект 
за организиране на малки изложби, които да съв-
падат във времето с карнавалите и на които да 
представяме стари и новозакупени музейни екс-
понати, карнавални обичаи и техните носители. 

При откриване на изложбите, ние винаги вли-
заме във връзка с носителите, които на съответ-
ния ден ни удостояват с посещението си в Любля-
на, облечени в карнавални костюми, с маски, за да 
представят своите обичаи и местната кухня. 
Тази година, заради пандемията от COVID - 19 (има-
ше наложена забрани върху публични събирания и 
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върху пътувания от една община в друга), бяхме 
принудени да адаптираме церемонията по откри-
ването, като я прехвърлим онлайн. Ето защо по-
сетихме носителите на място, в естествената 
им среда и заснехме няколко кратки видеоматери-
ала, които впоследствие бяха качени на сайта на 
музея и в социалните мрежи. Носителите пред-
ставиха съответния обичай, неговата история 
и собственото си разбиране за карнавалния сезон 
и важността на традицията. Въпреки донякъде 
безличната форма на откриване на изложбата, 
тя се посрещна добре и бе посетена онлайн от 
многобройна публика. Направихме изменения и в 
начина на устройване на изложбата, доколкото 
музеите в Словения бяха затваряни многократ-
но и за продължителни периоди от време между 
ноември 2020 и май 2021 г. 

Разположихме изложбата на приземния етаж 
на музейната изложбена палата, в близост до 
стъклените витрини, за да се вижда и отвън, до-
като музеят беше затворен. Изложбата продъл-
жи от 8 февруари до 1 март.

Тези година, карнавалните персонажи „Орачи 
от село Окич“ (в североизточна Словения) бяха 
представени на временната изложба, наречена 
„Орачи по Сирни Заговезни в Окич: Добра реколта 
с добра оран“.

В Словения оранта по Сирни Заговезни е веков-
на традиция, макар да се открива и другаде в Ев-
ропа. Явлението се проявява в карнавалния сезон 
в Словения, главно в района на Словенске Горице, 
Халозе и в равнините около езерото Птуй и по по-
речието на Драва, както и по склоновете на Похо-
рие. Писмени и устни източници свидетелстват 
за големия брой орачи в миналото. За пръв път се 
споменават в трудовете на Антон Кремпл от 
1845 г., като най-ранното известно изображе-
ние е една гравюра на група орачи от равнината 
на Птуй, илюстрация към книгата на Юрий Шубич 
„Die osterreichisch-ungarische Monarchie in Wort und 
Bild“ („Австроунгарската монархия в слово и кар-
тина“), публикувана през 1890 г.

Орачите от Сирни Заговезни обикалят от къ-
щите в периода между Маслена Събота и Маслени 
Вторник (съботата преди Неделя Сиропустна и 
първия вторник след това). Групата най-често е 
съставена от „флагелант“ (фигура, размахваща 
камшик, която прогонва злите духове); „вещица“, 

, as museums in Slovenia were closed for longer peri-
ods. The exhibition was on the ground floor of the mu-
seum, next to the showcase windows, and was visible 
even when  the  museum was closed. It was on display 
from February 8th to March 1st, 2021.

This year, the carnival ploughmen from village Okič 
(northeastern part of Slovenia) were presented at the 
temporary exhibition with the title Okič Shrovetide 
Ploughmen: A Good Harvest through Ploughing.

 Slovenian Shrovetide ploughmen have a long tra-
dition.  Shrovetide ploughing is found elsewhere in Eu-
rope. The phenomenon appears at carnival time in Slo-
venia in Slovenske gorice, Haloze, and the Ptuj and Drava 
plains, as well as the Pohorje hillsides. Both written and 
oral sources attest to the large number of ploughmen in 
the past.  They are mentioned in the writings of Anton 
Krempl in 1845 and the first known image is a graphic 
of a group of ploughmen from the Ptuj plain in the book 
by Jurij Šubic Die osterreichisch-ungarische Monarchie 
in Wort und Bild, published in 1890.

Shrovetide ploughmen do their rounds between 

Изложба „Орачи по Сирни Заговезни в Окич. Добра реколта с 
добра оран“.  / © Фото: Миха Шпичек, 2021 г. 

Exhibition  Okič  Shrovetide Ploughmen: A Good Harvest through 
Ploughing. / © Ph.: Miha Špiček, 2021. 
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Shrove Saturday and Shrove Tuesday. Every group has 
a ‘cracker’, a ‘hag’, one or two pairs of ‘nags’, a plougher, 
a few kurenti and a musician. 

Members of the The Okič Ploughmen Ethnographic 
Society begin their rounds early on Shrove Tuesday, since 
they must finish by 15.00 at the latest. If they plough in 
the late afternoon ,  the harvest will be late, which  farm-
ers certainly do not want. When they come to a home-
stead, the leading kurent asks the master of the house 
whether they should plough. When they get a positive 
answer, they wave their hedgehog stick,  point to a  sym-
bolic furrow   and the ‘hag’ sows seeds for a good har-
vest. While the ploughmen plough and the ‘hag’ sows 
seeds, the ‘cracker’ cracks his whip. The local people 
provide them with food, drinks and gifts. 

The Okič group of Shrovetide ploughmen began 
functioning as a society in 1993. They do their rounds 
around the villages of Cirkulane and Zgornji Leskove 
and participate  in Shrovetide carnival parades and at 
other events in Slovenia and abroad. The kurent masks 
make them easily recognisable. While most  masks are 
made from sheepskin,  the 1980s Okič ones (according to 
some illustrations from the 1960s) were made of rabbit 
skins. In 1998, on the basis of  some information from 
the Second World War, they were made of goatskins. 

The Okič Ploughmen Ethnographic Society was list-
ed in the Register of Intangible Cultural Heritage of Slo-
venia (25/04/2012) as the first bearer of the element  “ 
Rounds of the Shrovetide Ploughmen”.

Such exhibitions turned out to be a very good mod-
el of connecting tangible and intangible cultural herit-

една или две двойки „стари коне“, орач, неколцина 
куренти (маскирани) и музикант.

Членовете на Етнографското дружество 
„Орачи от Окич“ започват обиколките си рано 
сутринта на Маслени Вторник, защото трябва 
да приключат не по-късно от 15 ч. Ако останат да 
орат до късно следобед, това означава, че рекол-
тата ще закъснее, което местните фермери оп-
ределено не желаят да се случи. Когато стигнат до 
нечий дом, водачът на маскираните иска от сто-
панина на къщата разрешение да орат. Ако отго-
ворът е утвърдителен, водачът развява тоягата 
с кожа от таралеж на върха и вика орачите, кои-
то изорават символична бразда в двора, докато 
„вещицата“ посява семената на бъдещата добра 
реколта. Докато орачите орат, а вещицата сее, 
флагелантът плющи с камшика. След това дома-
кините им устройват богата почерпка с храна, 
питиета и подаръци. Така срещу посещението си 
в дома на селяните, те получават дарове.

Групата на „Орачите“ от Сирни Заговезни в 
Окич се сформира и започна работа като друже-
ство през 1993 г. Те провеждат обиколките си по 
домовете, освен в Окич, също и в селата Цирку-
ляне и Згорньи Лесковец. През останалите дни на 
празника Сирни Заговезни участват в карнавални 
шествия и други празнични събития в Словения 
и в чужбина.

Те са лесно разпознаваеми заради курентските 
си маски. Докато в повечето случаи такива маски 
се изработват от овчи кожи, през 90-те години 
на миналия век тези в Окич, по изображения от 60-
те години, се правят от заешки кожи, а от 1998 г. 

Откриване на изложбата. © Фото: Адела Пукл, 2021 г.

Recording the opening of the exhibition. © Photo: Adela Pukl, 2021
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насам, по източници отпреди Втората световна 
война, се изработват от ярешка кожа. 

Етнографското дружество на орачите от 
Окич е вписано в Регистъра на нематериалното 
културно наследство на Словения (25 април 2012 
г.) като пръв носител на елемента, наречен „Оби-
колките на орачите от Сирни Заговезни“.

Подобни изложби се оказаха много успешен мо-
дел за обвързване на материалното с нематери-
алното културно наследство, доколкото всички 
ние се грижим за опазването на традицията, за 
нейното изучаване и документиране. Ето защо, 
се надявам, че в идните години ще продължим да 
допълваме музейните сбирки и да представяме 
експонатите на малки изложби през време на кар-
навалния сезон. 

Адела Пукл, магистър, музеен съветник и кура-
тор в Словенския етнографски музей

age, since we all care about safeguarding tradition, its 
research and documentation. Therefore, I hope that in 
the coming years we will be able to continue to sup-
plement the museum collections and present them at 
smaller exhibitions during the carnival time.

Adela Pukl (M.A.) is a museum adviser and curator 
at the Slovene Ethnographic Museum.

Орачите изорават символична бразда и посяват семената на 
бъдещата добра реколта в двора пред къщата. © Фото:  Блаж 
Вербич, 2020 г. 

Ploughing a symbolic furrow and sowing seeds for a good harvest. 
© Ph.: Blaž Verbič, 2020.
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The exhibition  ‘A Journey through the Living Tradi-
tions’ was put together by the UNESCO Regional Center, 
Sofia, with the support of the ministries of culture and 
museum institutions of 16 states members of the Center. 
It presents over 100 photographs of various elements of 
the living cultural heritage of the region of South-Eastern 
Europe. Its purpose is to depict the cultural diversity of 
the participating countries, to promote their traditions, 
customs and original crafts, and to encourage intercul-
tural dialog. Featured on the posters are elements of the 
intangible cultural heritage from different areas of its 
manifestation, whether inscribed on the UNESCO Rep-
resentative List of the Intangible Cultural Heritage of Hu-
mankind or entered in the respective national invento-
ries of that heritage. The category of traditional festivals, 
rituals and celebrations is represented by Barekendan, 
an Armenian spring carnival, the door-to-door rounds 
of the Kurenti, masked figures who go from house to 
house in the villages around Ptuj and along the river Dra-

Изложба „Пътешествие из живите традиции“ 
гостува в Несебър
Exhibition ‘A Journey through Living Traditions’ visits 
Nessebar
Мирена Станева, България / Mirena Staneva, Bulgaria

Изложбата „Пътешествие из живите тради-
ции“ е реализирана от Регионален център София 
– ЮНЕСКО, с подкрепата на министерствата на 
културата и музейните институции от 16 дър-
жави - членки на центъра и представя повече от 
100 фотографии, документиращи различни еле-
менти на живото културно наследство от реги-
она на Югоизточна Европа. Целта й е да обрисува 
културното многообразие на страните, да попу-
ляризира техните традиции, обичаи и занаяти и 
да насърчи междукултурния диалог. В постерите 
са включени елементи на нематериалното кул-
турно наследство от различни области на про-
явление, вписани както в Представителния спи-
сък на нематериалното културно наследство на 
човечеството, така и в националните регистри 
на държавите.

 Традиционните празници, ритуали и чества-
ния са представени от Барекендан – арменски 
пролетен карнавал (Армения), Куренти – маски-
рани фигури, които обхождат по Сирни Заговез-
ни селищата и къщите из равнините на Птуй и 
Драва, по хълмовете Халозе и в района на Словаш-
ките възвишения (Словения), пролетен празник 
Хъдрелез (Турция), шествие в град Шкофя Лока по 
повод Страстната седмица (Словения), „Води-
чарки“ от с. Беранци, Битоля (Република Северна 
Македония), Женско ритуално шествие „Иванки” 
от Ресен ( Република Северна Македония), Карна-
валът в Лимасол (Кипър), Фасинада - празник, кой-
то се провежда на 22 юли в Которския залив в гр. 
Пераст (Черна гора),  Феста - празник, посветен 
на Свети Блез/Свети Влас, покровител на южния 
хърватски град Дубровник (Хърватия), вековната 
практика за бране на лековитата билка планинско 
подъбиче в подножието на Озрен (Босна и Херце-

Откриване на изложбата – И. Тодорова и М. Станева, 
Регионален център. Гр. Несебър, България. © Сн.: Регионален 
център София – ЮНЕСКО

Opening of the exhibition - I. Todorova, M. Staneva, Regional 
Centre: Nessebar, Bulgaria, © Ph. Regional Centre Sofia - UNESCO 
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va, on the Haloze Hills and in the Slovenske Hory (Slo-
venia), the Hidrellez spring festival (Turkey), the Skofja 
Loka Passion Play(Slovenia), the Vodicarki custom in 
the village of Beranci, Bitola region (Republic of North 
Macedonia), the women’s ritual procession of Ivanki in 
Resen (Republic of North Macedonia), the Limassol Car-
nival Festival (Cyprus, the Fashijada, an annual summer 
festival conducted on July 22 in the town of Perast, on 
the Bay of Kotor (Montenegro), Festa, the feast day of 
St. Blaise/Vlas, the patron saint of the southern Croa-
tian city of Dubrovnik (Croatia), the age-old practice of 
picking Iva grass on Ozren mountain (Bosnia and Her-
zegovina), Colindat, the all-male Christmas group ritu-
al (Republic of Moldova), the Surova folk feast in Pernik 
region (Republic of Bulgaria), the Momoeria, a New 
Year festive ritual (Greece). The diversity of traditional  
arts and crafts was demonstrated through the skills of 
making traditional music instruments (Albania), weav-
ing of wall carpets (Romania and the Republic of Mol-
dova), lefcaritika,  traditional lace making  from the vil-
lage of Lefcara (Cyprus),  Zlakusa pottery, earthenware 
vessels made on a traditional hand-operated potter’s 
wheel in the village of Zlakusa (Serbia),  blacksmithing 
from the town of Mrkonjic, dating from the late 16th 
century (Bosnia and Herzegovina),  dry-stone masonry 
(a multinational nomination by Croatia, Cyprus, Greece, 
France, Italy, Slovenia, Spain and Switzerland),  Krolevets 
handloom weaving and Petrykivka, a traditional dec-
orative painting from Ukraine. Traditional music and 

говина)  Колиндат - коледен ритуал на мъжки групи 
(Република Молдова), Народният празник Сурова 
в Пернишко  (България), Момоерия – новогодишен 
празничен обичай (Гърция). 

Разнообразието от традиционни занаяти е 
изобразено чрез уменията за изработка на тра-
диционни музикални инструменти (Албания), из-
работка на стенни килими в Румъния и Република 
Молдова, лефкаритика – традиционното произ-
водство на дантела в село Лефкара (Кипър), злакус-
ка керамика, изработена на ръчно грънчарско коле-
ло в село Злакуса (Сърбия), ковашкия занаят в град 
Мръконич, който датира от края на XVI в. (Босна и 
Херцеговина), изкуството на сухата каменна зи-
дария  (мултинационална кандидатура на Хърва-
тия, Кипър, Гърция, Франция, Италия, Словения, Ис-
пания и Швейцария), производство на кролевецки 
тъкани и петрикивка – декоративна живопис от 
Украйна. Традиционната музика и танц са включе-
ни чрез албанска исополифония (Албания), „дойна“ 
– лирично, тържествено песнопение (Румъния), 
ребетико – популярна градска музика от първата 
половина на ХХ в. от Гърция,  Колото – колективен 
фолклорен танц с музикален съпровод (Сърбия) и 
ритуалния танц „Калуш“, който се изпълняван 
само от мъже в района на Олт, Южна Румъния, но 
се среща и сред власите в България и Сърбия като 
част от тяхното културно наследство.

 Два от елементите са свързани с традицион-
ните борби и това са турнира по мазни борби 
“Къркпънар”, който се провежда в Одрин, Турция 
и „Чидаоба“, традиционна борба, практикувана в 
Грузия. В изложбата са включени още снимки, до-

Откриване на изложбата с участието на И. Тодорова, 
Регионален център София – ЮНЕСКО, и Н. Димитров, кмет на 
община Несебър., гр. Несебър, България., © Сн.: Регионален 
център София – ЮНЕСКО

Opening of the exhibition with participation of I. Todorova - 
Regional Centre Sofia - UNESCO, and N. Dimitrov, Mayor of Nessebar 
Municipality, © Ph. Regional Centre Sofia - UNESCO
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кументиращи производството на традиционния 
арменски хляб „лаваш“ (Армения), живата култура 
на трите системи за изписване на грузинската 
азбука (Грузия), „Флотилията на Бока“, която съх-
ранява културната идентичност  на которските 
моряци (Черна гора) и добра практика, вписана от 
България - фолклорен фестивал в Копривщица като 
система от практики за представяне и предава-
не на културното наследство. 

Изложбата е представена за първи път през 
май 2017 г. в Ларгото в София. Впоследствие гос-
тува в различни институции в столицата, Пло-
вдив, Русе, Боженци и китайския град Ханджоу. 

През 2021 г. община Несебър покани Регионален 
център София – ЮНЕСКО да представи изложбата 
в Стария град, който е вписан в списък на ЮНЕСКО 
за световно културно и природно наследство през 
1983 г. Инициативата цели да насърчи синергията 
в опазването и популяризирането на материал-
ното и нематериалното културно наследство. 
Изложбата от 17 постера беше представена в 
църквата „Йоан Алитургетос“ в Стария Несебър 
и беше открита от д-р Ирена Тодорова, изпъл-
нителен директор на Регионален център София 
– ЮНЕСКО и Николай Димитров, кмет на Община 
Несебър. 

 В рамките на сътрудничеството с община 
Несебър, Регионалният център организира и фо-
токонкурс на тема „Рибарските практики по Бъл-
гарското Черноморие“. Целта му е да популяризи-
ра традиционните рибарски практики у нас и да 
насърчи фотографи, професионалисти или люби-
тели, да документират и представят ритуали, 
обичаи и обреди, традиционни занаяти и кухня, 
свързани с риболова. Най-добрите работи ще бъ-
дат включени в изложба, която ще се открие по 
време на деветото издание на Националния рибен 
фестивал „Есенни пасажи” 2021 – Несебър.

Мирена Станева, д-р, експерт в Регионален 
център София – ЮНЕСКО

dance were represented by the Albanian iso-polipho-
ny (Albania), Doina, a solemn and lyrical folkloric song 
(Romania), Rebetiko, early 20th century urban popular 
music (Greece), Koloto, a group folk dance with musical 
accompaniment (Serbia) and the Căluş all-male ritual 
dance from the region of Olt, southern Romania, also 
encountered among the Walachians in Bulgaria and 
Serbia as part of their cultural heritage. Two of the el-
ements were related to traditional wrestling contests: 
the Kırkpınar Oil Wrestling tournament conducted in 
Edirne (Turkey) and the Chidaoba traditional martial 
arts practiced in Georgia. The exhibition also featured 
photographs showing the preparation of the traditional 
Armenian bread lavash (Armenia), the living culture of 
the three Georgian alphabets (Georgia), the Boka fleet, 
keeping alive the cultural identity of the Kotor seafar-
ers (Montenegro) ,and one good practice listed by Bul-
garia: the Folklore Festival of Koprivshtitsa as a system 
of practices aimed at showcasing and transmission of 
the cultural heritage.

The exhibition was first set up in May 2017 on the 
Sofia Largo (the central city square). Subsequently it was 
shown as a visiting exhibition on the premises of vari-
ous institutions in the capital city, in Plovdiv, Ruse, the 
village of Bozhentsi, and the Chinese city of Hangzhōu.

In 2021, the municipality of Nessebar invited the UN-
ESCO Regional Center in Sofia to stage the exhibition in 
the Old Town, which is a site inscribed on the UNESCO 
List of the World Cultural and Natural Heritage in 1983. 
This was an initiative seeking to promote the synergy 
between the protection, safeguarding and promotion 
of the tangible and intangible cultural heritage. The ex-
hibition, comprised of 17 posters, was arranged in the 
St. John Aliturgetos Church in Old Town Nessebar and 
opened by Dr. Irena Todorova, the Executive Director 
of the Sofia UNESCO Center, and Nikolay Dimitrov, the 
Mayor of Nessebar Municipality.

Within the framework of its cooperation with Nesse-
bar Municipality, the Regional Center also organized a 
photographic competition on the subject of ‘Fishing 
Practices along the Bulgarian Black Sea Coast’. It publi-
cized traditional fishing practices in the country while 
encouraging photographers, both professional and am-
ateur, to document and present rituals, customs and 
rites, traditional arts , crafts and local cuisine related to 
the fisherman’s livelihood. The best entries will be fea-
tured in an exhibition that will be opened to the public 
during the Autumn Shoals national fish festival 2021 in 
Nessebar.

Mirena Staneva, Ph.D., Expert, Regional Center 
Sofia - UNESCO
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The Institute of Ethnology and Folklore Studies with 
the Ethnographic Museum of the Bulgarian Academy of 
Sciences (IEFSEM-BAS), the Regional History Museum 
of the city of Ruse (RHM Ruse) and the Regional History 
Museum of the city of Sliven (RHM Sliven) are collabo-
rating on a project under the name of ‘Cultural resourc-
es, valorization of heritages and local development’, im-
plemented with the financial support of the Bulgarian 
Scientific Research Fund. The project has its specific 
research and practical goals, primarily focusing on the 
recognition and uses of the cultural heritage. Of key im-
portance happen to be the museums and local commu-
nities, and the actual and potential dialogs among them 
for the purpose of recognizing and acknowledging the 
forms of cultural heritage on display. What cultural re-
sources are recognized by the local communities, and 
in what context can they be transformed into heritage 
in the museum expositions?

Cultural heritages occupy a prominent place in in-
ternational policy and in  development programs. The 
2030 Agenda, adopted by the UN General Assembly, 
places for the first time an emphasis on culture as a 
factor of sustainable and inclusive development. This 
is why the conference focused its attention on several 
aspects of the study, on the research and interpretation 
of the relationships among local communities, the cul-
tural heritages and the museums as elements of social 
communication and development.

Научна конференция „Местни общности, културни 
наследства и музеи“, 25-26 февруари 2021 г., София (онлайн), 
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски 
музей – Българска академия на науките, Регионален Център 
София - ЮНЕСКО, Нов български университет
‘Local Communities, Cultural Heritages and Museums’, a scientific 
conference, Sofia 25-26 February 2021 (conducted online), Institute 
of Ethnology and Folklore Studies with the Ethnographic Museum of 
the Bulgarian Academy of Sciences, Regional Centre Sofia - UNESCO, 
New Bulgarian University 
Николай Ненов, Чаяна Истаткова, България / Nikolay Nenoff, Chayana Istatkova, Bulgaria

ИЕФЕМ – БАН с Етнографски музей при Българ-
ската академия на науките (ИЕФЕМ – БАН), Нов 
български университет (НБУ), Регионален исто-
рически музей – Русе (РИМ – Русе) и Регионален 
исторически музей – Сливен (РИМ – Сливен) ра-
ботят заедно по проект „Културни ресурси, ва-
лоризиране на наследства и местно развитие”, 
финансиран от Фонд „Научни изследвания”, Бълга-
рия.  Проектът има свои специфични изследова-
телски и практически цели, които се фокусират 
върху разпознаването и употребите на култур-
ните наследства. Ключови в този процес се оказ-
ват музеите и местните общности, реалните и 
възможните диалози помежду им за разпознаване 
на формите на културни наследства, експонирани 
в музея. Кои са културните ресурси, припознати 
от местните общности, и в какъв контекст мо-
гат да се превърнат в наследства в експозиции-
те на музеите?

Културните наследства имат важно място в 
международните политики и програми за разви-
тие, а в Програма 2030, приета от Генералната 
асамблея на ООН, за първи път се акцентира върху 
културата като фактор за устойчиво и приобща-
ващо развитие. Тъкмо поради това конференция-
та насочи вниманието към няколко аспекти в про-
учването, изследването и интерпретацията на 
отношенията между местните общности, кул-

НАУЧНИ ФОРУМИ И СЪБИТИЯ

SCHOLARLY FORUMS AND EVENTS
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турните наследства и музеитe като елементи 
в социалното общуване и развитие. 

Важен елемент от проекта представлява спо-
делянето на резултатите от изследванията, 
привличането на научни общности с интерес към 
този тип изследвания и натрупан опит. Водеща 
роля в тази посока изигра Регионалният център 
за нематериално културно наследство – София, 
ЮНЕСКО, като партньор в провеждането на кон-
ференцията с разширяване на нейния обхват в 
Югоизточна Европа. Центърът координира ин-
формацията за конференцията да достигне до 
повече партньори от страните от региона на 
Югоизточна Европа и да спомогне тяхното учас-
тие, тъй като разширяването на контактите 
между изследователи, музейни специалисти, кул-
турни мениджъри от региона, бе сред целите на 
организацията. Първоначалната идея за физическа 
среща отпадна поради рестрикциите за пътува-
не заради пандемията от COVID-19, затова конфе-
ренцията се проведе изцяло онлайн в рамките на 
два дни – 25 и 26 февруари 2021 г. Проблематика-
та привлече изследователи от Армения, Гърция, 
Румъния и Словения. От България се включиха 20 
специалисти, а други 50 участници бяха активни 
в онлайн заседанията и дискусиите с коментари 
по темите, критични бележки към представяни-
ята и множество въпроси във всеки панел.

Работата на конференцията протече в два 
дни, а темите бяха обединени в пет панела. В 
първия от тях „Музеят – общуване с публики, 
общуване с наследства” взеха участие петима 
изследователи. Панайота Андрианопулу (Музей 
на съвременната гръцка култура, Гърция) отвори 
темата за връзките между местните общности 
с музей, чиято специфика няма локална рамка. Тя 
представи новата концепцията на бившия На-
ционален етнографски музей в Атина, който днес 
акцентира върху различни общности и залага на 
взаимодействие с носителите, производители-
те или дарителите на разнообразни наследства, 
представени в музея. Акцент върху сложните вза-
имодействия на институциите на памет и общ-
ностите в ситуация на война поставиха Нжде 
Еранян (Арменския исторически музей) и Хайкухи 
Мурадян (Държавен университет Ереван, Арме-
ния). Те посочиха уязвимостта на културното 
наследство по време на военен конфликт, както 
и заплахата за съществуването му при наруше-

An important element of the project is the sharing 
of the findings of research efforts, which implies the 
involvement of interested and experienced scientific 
communities. An important role has been played by 
the Sofia Regional Center for the Safeguarding of the 
Intangible Cultural Heritage in South-Eastern Europe 
under the Auspices of UNESCO as a partner in organiz-
ing the conference and expanding the scope to include 
the participation of all South-Eastern countries. The 
Center helped channel the flow of information regard-
ing the conference, making sure that it would reach as 
many partners in the countries of the region as possi-
ble, thus enabling their participation, since the expan-
sion of contacts among researchers, museum experts 
and cultural managers in the region has been among 
the objectives of the organization. The initial idea of a 
face-to-face meeting had to be canceled due to the COV-
ID-19 pandemic travel restrictions. The conference was 
conducted entirely online in the course of two days: the 
25th and 26th of February, 20211. The proposed sub-
ject matter drew the attention of researchers from Ar-
menia, Greece, Romania and Slovenia. Twenty experts 
from Bulgaria joined in, while another 50 participants 
were active in the online sessions and discussions with 
comments on the subjects, critical remarks to the pres-
entations and many questions for each panel.

The proceedings of the conference lasted for two 
whole days, while the topics for discussion were grouped 
together in five panels. Five scholars took part in the first 
panel ‘The museum: communicating with audienc-
es, communicating with heritages’. The topic of the 
relationship between local communities and a muse-
um, whose specificities have no local framework, was 
announced by Ms. Panagiota Adrianopoulou (of the Na-
tional Museum of Modern Greek Culture). She presented 
the new concept of the former National Ethnographic 
Museum in Athens, which pays special attention to the 
interconnection with diverse communities and relies 
on the interaction with the bearers and practitioners of 
the heritage, the creators and the donors of the  various 
pieces of heritage  at the museum. Nzhdeh Yeranyan 
(History Museum of Armenia) and Haykuhi Muradyan 

1  A link to the event and its agenda: https://www.unesco-
centerbg.org/2021/02/18/%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%
bd%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%bd%d0%be%d1%81%d
1%82%d0%b8-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83%d1%80
%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0
%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/
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(Yerevan State University) highlighted the complex in-
teraction between memory institutions and the com-
munities in a situation of war. They pointed out the 
vulnerability of the cultural heritage in times of armed 
conflicts and the threat to its existence when the ties 
to the ‘local’ are disrupted.

Tony Dimitrova (Textile Industry Museum, Sliven) 
drew the  attention to the industrial cultural heritage 
of the town of Sliven, and specifically the ‘loci’ where 
the textile industry was  developed. In the context of 
her research project, the textile factory in Sliven is not 
only a part of the local and national history, it is also an 
important element of the local identity. The factory is 
in the process of being converted into a museum, while 
the nearby Textile Industry Museum has already been 
established as an active and attractive element of the 
presentation of the local urban community. Sylvia Tri-
fonova-Kostadinova (Regional History Museum, Rouse) 
reviewed the museum educational school aids that have 
been used in the past 15 years. Her analysis demonstrat-
ed the consistent museum policy and systematic inter-
pretation of the cultural heritage in a continuous dialog 
with the museum content: the types of expositions and 
the wealth of artefacts. Using examples of the history 
museums in Ruse and Sliven, Kristiyan Postadjiyan (New 
Bulgarian University) elaborated on the matter of inter-
activity in museum communication. He cited examples 
of the use of digital platforms for presenting cultural her-
itages and the importance of the visitors’ engagement 
and   co-participation in museum-organized events.

In the second panel, ‘Rethinking cultural heritag-
es’, the presentations focused mostly on field studies in 
anthropology on the subject of cultural heritages and 
their transformation over time. Anja Jerin and Adela 
Pukl (Slovenian Ethnographic Museum, Ljubljana) de-
scribed the museum’s contribution and the undoubted 
credit it takes as the coordinator for the safeguarding 
of the intangible cultural heritage in their country. The 
museum’s special role in scientific research and the im-
plementation of the national policies in the domain of 
the cultural heritage as well as in interacting with bear-
ers and practitioners of that heritage, does not always 
demonstrate its advantages and  sometimes raises a 
range of issues. The  Slovenian colleagues described 
the work of their museum in connection with the win-
ter festival of Shrovetide. Konstantin Rangochev (Ongal 
Association, Sofia) presented the evolution of a new ur-
ban holiday tradition, citing the example of the town of 
Samokov and the significant role of the local museum. 

ни връзки с „локалното“. 
Тони Димитрова (Музей на текстилната ин-

дустрия – Сливен, България) привлече внимание-
то върху индустриално културно наследство на 
Сливен, текстилното производство и неговите 
„места“. В контекста на изследователския про-
ект текстилната фабрика в Сливен е не само 
част от местната и национална история, но и 
важен елемент от местната идентичност. Фа-
бриката е в процес на превръщане в музейно прос-
транство, а разположеният в близост музей на 
текстилната индустрия се оказва активен и ат-
рактивен елемент в представянето на местна-
та градска общност пред местните и пред дру-
гите. Силвия Трифонова-Костадинова  (РИМ – Русе, 
България) разгледа учебните помагала за музейно 
образование от последните 15 години. Анализът 
им показва последователната музейна политика 
и системна интерпретация на наследството в 
постоянен диалог с музейното съдържание – видо-
вете експозиции и богатството от артефакти. 
Кристиян Постаджиян (НБУ, България) въз основа 
на примери от музеите от Русе и Сливен разгръ-
ща проблема за интерактивността в музейно-
то общуване. Той представя примери за използ-
ване на дигитални платформи за експониране на 
културните наследства  с цел превръщането на 
посетителите в активни съучастници на музей-
ните събития.

Във втория панел „Преосмисляне на култур-
ни наследства“ текстовете се съсредоточа-
ваха върху теренни антропологически изследва-
ния на наследствата и тяхната трансформация 
във времето. Аня Йерин и Адела Пукл (Словенски 
етнографски музей – Любляна, Словения) описаха 
приноса на музея, както и неговите безспорни за-
слуги като координатор на опазването на нема-
териалното културно наследство в страната. 
Особената роля на музея в изследванията, при-
лагането на национални политики в сферата на 
наследството, както и в общуването с носите-
лите на наследството, не винаги показва негови-
те предимства, но поставя и редица проблеми. В 
изложението бе показана работата на музея по 
повод празниците по Сирни Заговезни. Констан-
тин Рангочев (Асоциация „Онгъл“ – София, България) 
представи развитието на нова градска празнич-
ност по пример от гр. Самоков, където важно мяс-
то в процеса играе местният музей. На базата на 
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Archaeological exploration and discovery provides the 
foundation for a new set of festive occasions and ritu-
als in the town, whereby the museum building itself 
is transformed into one of the town stages. Vladimir 
Demirev (Regional History Museum, Sliven) analyzed 
diverse projections of local knowledge as part of the 
cultural heritage. This is the memory of some old sa-
cred places, made relevant in the context of seeking 
important sites to display and experience the cultural 
heritage. Zlatina Bogdanova (IEFSEM-BAS) presented 
the activities of the creative neighborhoods of Kapana 
(Plovdiv) and Talyana (Varna) , and accentuated on the 
role of various social agents and cultural policies. Rossen 
Malchev (Ongal Association, Sofia) analyzed the sweep-
ing changes affecting the village church as a memory 
place, but also as a social and cultural resource for sig-
nificant local heritages.

As could be expected, the third panel ‘Local com-
munities and cultural heritages’s also brought togeth-
er field researchers with their observations, findings, 
analyses and  presentations of local perspectives of the 
forms of heritage. Adina Hulubaș (Romanian Academy, 
Iaşi Branch) spoke about the local traditional architec-
ture, which is slowly losing its footing in the present-day 
reality. The author traced its fate in communist times, 
when it was ignored and neglected by the regime, pon-
dered options for change  through tourism, and ap-
pealed for urgent measures that are necessary for con-
serving the heritage. Ioana Baskerville (also from the 
Romanian Academy, Iaşi Branch) traced  the Romanian 
current masquerade tradition back to its roots and made 
a comparison with the measures for registration, safe-
guarding and presentation of this type of cultural herit-
age in Bulgaria, Portugal, Hungary, Austria, and Greece.

With regard to ethno-musicological studies, Nata-
lia Rashkova (IEFSEM-BAS) dwelled on the dimensions 
of the folklore heritage as a local cultural property for 
the Ruse region, and on the efforts for presenting and 
experiencing the cultural heritage through sustainable 
models of expression of the local chitalishta (commu-
nity cultural centers). Vesselka Toncheva (also from IEF-
SEM-BAS) presented the folklore repertoire of the Do-
barslo Grannies, tracing the processes of safeguarding 
and making a new sense of the local heritage of folk 
songs and folklore elements in a contemporary context.  
‘Making a new sense’ of tradition was also elaborated 
by Petyo Krastev (IEFSEM-BAS). The topic offered the 
author’s points of view  as a researcher and participat-
ing observer on the regional music-and-dance culture 

археологически проучвания се създава основание 
за нова празничност, в която музеят като сгра-
да се трансформира и в една от сцените в града. 
Владимир Демирев (РИМ – Сливен, България) анали-
зира многообразни проекции на местното знание, 
част от културното на наследство. Това е памет 
за стари сакрални топоси, която се актуализира в 
контекст на търсене на важни места за предста-
вяне и преживяване на културни наследства. Все 
в контекста на трансформация на наследствата 
се вписва и Златина Богданова (ИЕФЕМ – БАН, Бъл-
гария) като проследява появата и реализацията 
на творческите квартали „Капана“ (Пловдив) и 
„Таляна“ (Варна). Тя акцентира върху дейностите 
на различни социални агенти и културни полити-
ки. Росен Малчев (Асоциация „Онгъл“ – София, Бъл-
гария) анализира широките измерения на селския 
храм като място на памет, но и като социокул-
турен ресурс за разгръщане на важни наследства 
за местните общности. 

Третият панел „Местни общности и кул-
турни наследства“ отново събира теренни из-
следователски наблюдения и анализи, които раз-
криват локални гледни точки към формите на 
наследство. Адина Хулубаш (Румънска академия на 
науките, гр. Яш, Румъния) засяга локалната тради-
ционна архитектура, която бавно губи своето 
място в съвременността. Авторката проследя-
ва нейното „загърбване“ във времето на комуни-
зма, търси възможност за промяна на ситуация-
та посредством туризма и приканва към спешна 
реакция от опазване на това наследство. Йоана 
Баскервил (Румънска академия на науките, гр. Яш, 
Румъния) проследява маскарадната традиция в съ-
временна Румъния и прави съпоставка с мерките 
за регистрация, опазване и представяне на този 
вид културно наследство в България, Португалия, 
Унгария, Австрия, Гърция. 

Няколко етномузиколожки изследвания провля-
коха вниманието. Наталия Рашкова  (ИЕФЕМ – БАН, 
България) се спира на измеренията на фолклорно-
то наследство като локална културна ценност 
за региона на Русе. Тя проследява дейността по 
осъзна ване, представяне и преживяване на наслед-
ството чрез устойчиви модели за изява на местни 
читалища, които избират елементи на „локално-
то“.  Веселка Тончева (ИЕФЕМ – БАН, България) ана-
лизира  фолклорния репертоар на „Добърските 
баби“ като проследява процесите на съхраняване 
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of South-Western Bulgaria from the mid-20th century 
until the present day.

‘Cultural heritages and social representations’ 
was a panel on the manner in which heritages are 
shown in memory institutions.

Nikolay Nenov (Regional History Museum, Rouse) 
formulated images of the cultural heritage and traced 
the ‘motifs’ of museum representations of the archae-
ological museums of the cities Ruse and Sliven. On the 
same topic, Iskren Velikov (also of RHM Rouse) compared 
heritage images in the Bulgarian Revival  museums in 
Ruse and Sliven, and described the idea of a ‘motif’ in 
the museum representations as a sustainable narrative 
unit. Iskra Todorova (RHM Ruse) reviewed the museum 
interpretations of  martenitza (the red-and-white adorn-
ment worn  in March to mark the beginning of spring). 
A very popular traditional amulet, inscribed on the list 
of the world cultural heritage,  martenitza turned out to 
be severely underrepresented in museums, and thence 
problematic in terms of its scientific registration as a 
form of cultural heritage. Tanya Mareva (of the town of 
Smolyan) analyzed manifestations of local memory and 
its transformations, citing the example of Exarch Stefan 
by reconsidering his place in Bulgarian and world his-
tory in the new stories about him. Kristiyan Kovachev 
(Neofit Rilski South-Western University in Blagoevgrad) 
spoke about the new opportunities for evoking the past 
in the present through reenactments of historic events 
as the key to understanding the Middle Ages.

The fifth panel was  on ‘Cultural heritages and 
processes of transformation’  and it presented the 
dynamic changes in heritage lives and heritage inter-
relations with the local communities.

Nikolay Sirakov (RHM Sliven) outlined the  connec-
tion between the ancient Thracian traditions and win-
emaking today upon examples from the Sliven area. 
Drinking wine is regarded as a ritual form of social inter-
action among  community members, and  nowadays is 
considered  as a part of the cultural heritage. Valentina 
Ganeva-Raicheva (IEFSEM-BAS) shared the  concept of 
‘bio-cultural heritage’ and reviewed the aspects of its 
valorization in Bulgaria. This relatively new term is de-
signed to build connections between a place, traditional 
food and local heritages. Nacho Dimitrov (IEFSEM-VAS) 
elaborated on the rethinking and valorization of local 
breeds of farm animals as cultural heritage and on the 
farmers as keepers of tradition. Atanaska Stancheva 
(IEFSEM-BAS) described the village as a resource for 
entrepreneurship and  as an object of the imagination,  

и преосмисляне на местното песенно и фолклор-
но наследство в съвременен контекст. Темата за 
преосмислянето на „традицията“ е изследвана от 
Петьо Кръстев (ИЕФЕМ – БАН, България) в периода 
от средата на XX в. до днес в регионалната музи-
кално-танцова култура на Югозападна България 
със съпоставяне на две гледни точки – на изсле-
дователя и участника-наблюдател.

Четвъртият панел „Културни наследства 
и социални репрезентации“ постави фокус вър-
ху представянето на наследствата в институ-
циите на паметта. 

Николай Ненов (РИМ – Русе, България) формулира 
образи на наследството и проследява „мотиви“ в 
музейните репрезентации на археологическите 
музеи на Русе и Сливен. В същата тема Искрен Ве-
ликов (РИМ – Русе, България) съпоставя образите 
на наследството и в музеите на Възраждането в 
Русе и Сливен, и представя идеята за „мотив“ в 
музейните репрезентации – устойчива повество-
вателна единица за множество от музеите. Ис-
кра Тодорова (РИМ – Русе, България) разглежда му-
зейните интерпретации на мартеницата. Този 
толкова разпространен амулет, регистриран и в 
листата на световното наследство, се оказва с 
твърде рядко присъствие в музеите, а оттам и 
с проблематична научна регистрация като фор-
ма на културно наследство.  Таня Марева (Смо-
лян, България) анализира прояви на локална памет 
и нейните трансформации по примера на Екзарх 
Стефан в родното му място. Преосмислянето на 
неговото място в българската и в световната 
история, намира отражение в новите разкази за 
Екзарха. Кристиян Ковачев  (ЮЗУ „Неофит Рилски“, 
Благоевград, България) се спира върху новите въз-
можности в съвременността за досег с миналото 
като посочва историческите възстановки за клю-
чови при опита да се разбере Средновековието. 

Петият панел „Културни наследства и про-
цеси на трансформация“ проследява динамични-
те промени в живота на наследствата и взаимо-
отношенията им с местните общности. 

Николай Сираков (РИМ – Сливен, България)  тър-
си връзка между традициите на древните траки 
и винопроизводството днес върху примери от 
Сливенско. Пиенето на вино се разглежда като ри-
туална форма на социално общуване между члено-
вете на общностите, а днес се представя и като 
част от наследствата. Валентина Ганева-Райчева 
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exploitation and consummation of the ‘rural’. Irena Bok-
ova (NBU Sofia) drew attention to the controversial in-
terpretation of cultural resources on behalf of diverse 
communities and their perception as heritages and 
tourist attractions. She cited examples form the regions 
of Ruse and Sliven, which reflect the dynamic relation-
ships between the local citizens and the visitors in the 
sphere of tourism.

The papers on the common theme of the search for 
cultural heritages in  local communities  and in museum 
collections in the process of  re-evaluation or regarding 
manners of presentation and co-experience through 
ways  of  display and communication are to be released 
online and will be accessible free of charge. The online 
publication will enable the conference participants, the 
museum experts, the interested faculty members and 
anyone who has been tempted by the subject matter 
of cultural heritage to continue their discussions with 
the support of the Regional UNESCO Center in Sofia.

Nikolay Nenov, Expert, Regional Centre Sofia - UNESCO, 
Chayana Istatkova, Director of the Regional Museum of His-
tory - Rouse, Bulgaria

(ИЕФЕМ – БАН, България) представя концепта „би-
окултурно наследство“ и проследява аспектите 
на валоризацията му у нас. Този сравнително нов 
термин изгражда връзки между мястото, хра-
ните и локалните наследства. Начо Димитров 
(ИЕФЕМ – БАН, България) разгръща своя текст вър-
ху преосмислянето и валоризиране на местните 
породи селскостопански животни като култур-
но наследство и на фермерите като пазители на 
традициите. Атанаска Станчева (ИЕФЕМ – БАН, 
България) разглежда селото като източник на ре-
сурси за предприемачество, но едновременно с 
това като обект на въобразяване, експлоатира-
не и консумиране на „селското“. Ирена Бокова (НБУ, 
София, България) обръща внимание на противоре-
чивия прочит на културни ресурси от страна на 
разнообразни общности и на възприемането им 
като наследства и туристически атракции. При-
мерите са от регионите на Русе и Сливен, които 
отразяват динамични отношения между местни 
и гости в сферата на туризма.

Текстовете, посветени на общата тема за 
търсене на културни наследства – сред местни 
общности или в музейни експозиции, в процеси-
те на тяхното ценностно преосмисляне и на-
чини на представяне и съпреживяване, чрез фор-
мите за експониране и процесите на общуване с 
наследствата, са подготвени за отпечатване в 
онлайн издание със свободен достъп. Изданието 
ще даде възможност на изследователите, учас-
тници в конференцията, както и на музейни спе-
циалисти, преподаватели, на всички, изкушени от 
проблематиката на културните наследства, да 
продължат дискусията с подкрепата на Региона-
лен център – София, ЮНЕСКО.

Николай Ненов, директор на Регионален исто-
рически музей – Русе, България, Чаяна Истаткова, 
експерт в Регионален център София – ЮНЕСКО
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On the 13th and 14th of May, The Department of 
Ethnology at the A. Philippide Institute of Romanian 
Philology at the Romanian Academy, Iaşi, organized 
an  international conference on appropriate practices 
for teaching with and about intangible cultural herit-
age. The event followed a series of previous workshops 
(2015-2019) held by the Romanian Intangible Cultural 
Heritage and education experts. They analyzed how 
Romanian traditional culture is integrated into various 
forms of education (formal, non-formal, and informal). 
The organizers and moderators were Adina Ciubotariu 
(UNESCO-Intangible Cultural Heritage facilitator) and 
Ioana Baskerville (Romania’s national focal point for the 
UNESCO 2003 Convention). This year’s conference was 
organized under the patronage of the Romanian Minis-
try of Culture through the cabinet of Dr. Costel Cristian 
Lazăr, Deputy Secretary of State in charge of Intangible 
Cultural Heritage. The promotion of the event was con-
ducted by the National Centre for the Promotion and In-
formation of Cultural Heritage that is functioning under 
the National Institute of Heritage of Romania.

Participants were invited to analyze factual and ex-
periential aspects of strategies for the transmission of 
traditional culture within communities and through 
national curricula. Presentations that highlighted the 
interdisciplinary nature of Intangible Cultural Heritage 
and its relevance to teaching languages, literature, histo-
ry, geography, civic and intercultural education, artistic 
education and natural sciences  were encouraged. For-

Факултетът по етнология към Института по 
румънска филология „А. Филипиде“ при Румънската 
академия на науките – клон Яш организира на 13 и 14 
май международна конференция, посветена на об-
съжданета на продходящи практики на преподава-
не на, и чрез, нематериално културно наследство. 
Събитието бе естествено продължение на поре-
дица предишни семинари (проведени през периода 
2015-2019 г.), на които румънски експерти по живи 
наследства и образователни науки анализираха на-
чините, по които румънската традиционна култура 
е интегрирана в различни учебни форми (на формал-
но и неформално образование). 

Организатори и модератори на конференцията 
бяха Адина Чиботарю (фасилитатор на ЮНЕСКО по 
въпросите на живите наследства) и Йоана Баскер-
вил (лице за контакт на Румъния по Конвенцията на 
ЮНЕСКО от 2003 г.). Тазгодишната конференция се 
проведе под патронажа на румънското Министер-
ство на културата с посредничеството на кабине-
та на д-р Костел Кристиян Лазар, заместник-дър-
жавен секретар, отговарящ за нематериалното 
културно наследство. С разгласяването на събити-
ето се зае Националният център за популяризиране 
и разпространение на информация за културното 
наследство към Националния институт за култур-
но наследство на Румъния.

Участниците бяха приканени да анализират фак-
тическите и личностни аспекти на стратегиите 

Етно-дидактическа конференция: Предаването на 
традицията днес: Нематериалното културно наследство 
в сферата на образованието, 13-14 май 2021 г., Румънска 
академия на науките – клон Яш (под патронажа на 
Министерството на културата на Румъния)
Ethno-Didactics Conference: Transmitting Tradition Today – 
Intangible Cultural Heritage in Education, 13-14 May 2021, 
Romanian Academy – Iași Branch (under the patronage of the 
Romanian Ministry of Culture)
Йоана Баскервил, Румъния / Ioana Baskerville, Romania
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за предаване на традиционната култура в рамките 
на общността и чрез националните образовател-
ни програми. Организаторите насърчаваха изна-
сянето на презентации с акцент върху интердис-
циплинарното естество на живите наследства и 
възможността да се впишат в преподаването на 
езици и литература, история, география, граждан-
ското и междукултурно образование, изучаването 
на изкуствата, естествените науки и т.н. Пока-
нени бяха и чуждестранни експерти от Германия, 
Италия, Гърция, САЩ, за да споделят примери за 
практики в съответните им държави, които биха 
могли да послужат като вдъхновение за изграж-
дане на мрежи на международно сътрудничество 
по темата. Този вид дейност е предназначена да 
предоставя примери и разяснява стратегии на ру-
мънските просветни власти и доставчици на об-
разователни услуги от училища, музеи и областни 
културни центрове. Обхватът на конференцията 
бе замислен да увеличи броя на формалните и не-
формални образователни инициативи, чрез които 
да повиши осведомеността на широката общест-
веност за ценността на нематериалното наслед-
ство и неговото въздействие върху обществото, 
с оглед разпространение на знания и международни 
културни ценности.

Първият ден от конференцията бе посветен на 
англоезичните презентации. Ванеса Ахилес (фасили-
татор – ЮНЕСКО) сподели ценни впечатления от 
пилотни проекти, осъществявани в Азиатско-ти-
хоокеанския регион и в Европа, посветени на раз-
работването на специални помагала с указания за 
учители как да интегрират живите наследства в 
учебния процес. Други примери за актуални проек-
ти бяха представени от Елена Синибалди (културен 
антрополог, доктор на науките, специалист, нацио-
нален представител за контакт по конвенциите на 
ЮНЕСКО от 2003 и 2005 г. към Министерството на 
културата на Италия), която изтъкна, че един но-
ваторски начин да се осигури предаването на живи 
наследства през поколенията е, да бъдат насърча-
вани студенти да се обучават взаимно по своите 
любими елементи на нематериалното наследство. 

Саша Ливиу-Стояновичи, художник и просветен 
деец от Музея на румънския селянин в Букурещ, пред-
стави идеи, които е прилагала по време на семина-
ри с деца, преподавайки им изработването и свире-
нето на традиционни музикални инструменти. На 
важността на фолклорната музика за привличане 

eign experts (from Germany, Italy, Greece, U.S.A.) were 
invited to share examples of practices in their countries 
that could inspire networking and international coopera-
tion. The activity was intended to present examples and 
explain strategies to the Romanian education providers 
from schools, museums, and regional cultural centers. 
Attention was paid to the important increase of formal 
and non-formal educational initiatives, and to the rais-
ing of public awareness towards the value of Intangible 
Cultural Heritage and its impact on society as  a  dissem-
inator of knowledge and international cultural values.

The first day of the conference was devoted to Eng-
lish-language presentations. Vanessa Achilles (UNES-
CO-Intangible Cultural Heritage facilitator) gave a valu-
able insight into the pilot projects that were carried out 
in Asia-Pacific and Europe. They  were devoted to the 
creation of specific teaching tools  and the educational 
integration of Intangible Cultural Heritage. Other ex-
amples of relevant projects were provided by Elena Sin-
ibaldi (cultural anthropologist, PhD, National represent-
ative for UNESCO 2003 and 2005 Conventions, Ministry 
of Culture, Italy), who pointed out that one innovative 
way to ensure Intangible Cultural Heritage transmission 
is by encouraging students to educate  each other by 
presenting  their favourite Intangible Cultural Heritage 
element. Sașa-Liviu Stoianovici, an artist and educator 
from the Museum of the Romanian Peasant in Bucharest, 
explained how his workshops on teaching kids about 
the art of making and using traditional musical instru-
ments work. Panagiota Andrianopoulou’s presentation 
(Head of the Collections, Research and Documentation 
of Folk Art Department of the Museum of Modern Greek 
Culture, Greece, and UNESCO-Intangible Cultural Herit-
age facilitator) was also appealing to the significance of 
folk music in attracting people’s  interest toward cultural 
heritage. While there is a tendency to suggest authen-
ticity through dancing, Panagiota expressed the need 
to teach traditional dance not only as an aesthetic phe-
nomenon, but also as a  social expression embodying 
rich historical and cultural meanings.

Paddy Bowman and Lisa Rathje were the main speak-
ers of the  roundtable ”Heritage sustainability & the U.S. 
public folklore: lessons to learn”. The renown American 
folklorist Paddy Bowman is the Founding Director of 
Local Learning: The National Network for Folk Arts in 
Education based in New York (U.S.A.) and editor of the 
Journal of Folklore and Education. As the Executive Di-
rector of the same organization, Lisa Rathje, a folklorist 
and arts and heritage expert, manages the activities of 
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на хора и култивиране на почит към културното 
наследство се позова в презентацията си и Пана-
йота Адрианопулу (ръководител на Отдела за съби-
ране, изследване и документиране на фолклорно из-
куство към Музея на съвременната гръцка култура, 
фасилитатор – ЮНЕСКО). Макар че тенденцията е 
да се внушава автентичност чрез танца, Панайо-
та стана изразител на нуждата от преподаване 
на традиционни танци не само като естетическо 
яление, но и като пълноценно социално изразно сред-
ство с богато историческо и културно значение.

Пади Бауман и Лиса Рате бяха основните гово-
рители на кръглата маса, проведена  в рамките на 
конференцията, на тема „Устойчивост на наслед-
ството и публичният фолклор в САЩ: поуки, кои-
то трябва да си извлечем“. Световноизвестният 
американски фолклорист Пади Бауман е основател и 
директор на  Обучение на място: Национална мрежа 
за фолклорно изкуство в образованието) със седа-
лище в Ню Йорк (САЩ) и главен редактор на списа-
ние „Джърнъл ъв Фолклор енд Едюкейшън“. Като из-
пълнителен директор на същата организация, Лиса 
Рате – фолклорист, изкуствовед и специалист по 
културното наследство – ръководи дейността на 
„Обучение на място“, което означава, че организи-
ра обучителни семинари на местно ниво и съставя 
насоки за провеждането им с основен фокус върху 
фолклора.

 Интерактивната презентация на двамата аме-
рикански гости, озаглавена „Равноправно бъдеще 
чрез фолклорно образование“, включваше разясне-
нието, че местните традиции са навсякъде около 
нас, и че всички ние сме част от една или повече фол-
клорни групи. Лекторите предложиха на внимание-
то на публиката множество полезни примери за ус-
пешни стратегии, които използват понастоящем, 
напр. етнографията като педагогика, стимулиране 
на уменията на учениците да провеждат събесед-
вания, организиране на семинари в класната стая с 
участието на фолклорни артисти от местните 
общности. 

През втория ден от конференцията, румънските 
участници продължиха да търсят идеи и проекти, 
които да определят по-широкото присъствие на 
свързани с живи наследства теми в румънската об-
разователна система. В своята презентация „Как 
разказваме днес? Стари приказки, нова педагогика“, 
академик Сабина Испас постави ударение върху не-
обходимостта от по-всеобхватно образователно 

Local Learning, which provide folklore based ground-lev-
el training experiences and educational guiding lines. 
The American guests’ interactive presentation Equitable 
Futures through Folklore Education was about people’s 
indisputable connection with one or more folk groups 
and our cohabitation with traditions. The presentors 
showed many useful examples of  successful strategies: 
ethnography as pedagogy, students’ interviewing skills, 
organizing workshops in the classroom with the partic-
ipation of folk artists from the local communities, etc.

Оn the second day of the conference, Romanian 
participants continued the search for  new ideas and 
projects for a broader presence of Intangible Cultural 
Heritage topics in Romanian education. In her presenta-
tion How do we narrate today? Old fairy tales, new ped-
agogies, Acad. Sabina Ispas emphasized the need for a 
well-rounded educational experience in transmitting 
Intangible Cultural Heritage contents  while  avoiding 
the phenomenon of festivalization. Andrei Prohin (UNE-
SCO-Intangible Cultural Heritage facilitator from Moldo-

Рисуване на великденски яйца, гр. Фразин, Сучава, Румъния, 
2019 г., © Сн.: С. Чиботару 

Easter Egg painting, Frasin, Suceava, Romania, 2019, © Ph: Sergiu 
Ciubotariu
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преживяване с предаване на съдържание от немате-
риални наследства при избягване на превръщането 
им във фестивални елементи. Андрей Прохин (фаси-
литатор – ЮНЕСКО, Молдова) обсъди новаторската 
идея за включване на традиционни повествовател-
ни форми като народни приказки и легенди сред му-
зейните дейности. Две училищни преподавателки 
– Михаела Добош (гимназия в Яш) и Ева-Мария Лефтер 
(основно училище в област Васлуй) говориха за техен 
собствен проект за включване на теми от живите 
наследства в процеса на преподаване и представиха 
своята оценка за реакцията на учащите се. 

Сорин Мазилеску, фолклорист и професор във Фа-
култета по образователни науки на Университета 
в Питещ, настойчиво препоръча преподаването 
на местно нематериално наследство, което да е 
надлежно разкрито и изследвано. Две музейни спе-
циалистки  – Флорентина Бузенки  (Етнографския му-
зей в Пятра Нямц) и Елена Койокари (Етнографския и 
природонаучен музей в Чишинеу)  дадоха примери за 
творчески стратегии, насочени както да информи-
рат, така и да образоват посетителите, давайки 
възможност и за установяване на трайни връзки с 
околните човешки общности. Смаранда Мурешан, 
представител на Културния център в Бистрица-Нъ-
съуд, изброи разнообразните образователни проек-
ти, които нейната институция осъществява на 
местно равнище. В края на конференцията Адина 
Чиботарю представи доклада „Широко разпростра-
нени грешки в публичното възприемане на тради-
ционната култура. Последиците от образовател-
ната празнина“, с който привлече вниманието на 
участниците към това, как смислената информа-
ция за живи наследства не разполага с верния меха-
низъм за предаване при отсъствие на подходящи 
образователни канали.

Йоана Баскервил,  Департамент по етнология – 
Румънска академия на науките, клон Яш, Национална 
комисия за опазване на нематериалното културно 
наследство към Министерството на културата, 
Румъния

va) discussed the innovative idea of bringing tradition-
al narratives such as fairy tales and legends among the 
museum activities. Two teachers Mihaela Doboș, from 
a highschool in Iași, and Ana-Maria Lefter, from a middle 
school in a village in Vaslui region talked about the pro-
ject of including Intangible Cultural Heritage themes in  
teaching and the students’ interest and response. Sorin 
Mazilescu, a folklorist and professor at the Educational 
Sciences Faculty of Pitești University, talked about the 
need to teach local Intangible Cultural Heritage that is 
appropriately discovered and researched. Two muse-
um professionals Florentina Buzenschi from the Muse-
um of Ethnography in Piatra Neamț, and Elena Cojocari 
from the Museum of Ethnography and Natural History 
in Chișinău gave examples of their creative strategies 
for providing educational information to the visitors 
and establishing a long-term connection with the lo-
cal communities. Smaranda Mureșan, a representative 
of the Bistrița-Năsăud Cultural Centre, listed the diverse 
educational projects, whIntangible Cultural Heritage 
were  implemeted by her institution.  Adina Ciubotar-
iu’ presented her paper Widespread mistakes in the 
public perception of traditional culture. The effects of 
the educational void  raised the  attention to  the lack of 
appropriate educational channels as a  problem to  the 
correct transmission of meaningful Intangible Cultural 
Heritage information . 

Ioana Baskerville, Department of Ethnology of the Ro-
manian Academy - Iash Branch, the National Comission 
for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 
of the Ministry of Culture of Romania
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The activities of the founded in 2015 Association of 
Folklorists of Serbia are aimed at encouraging interdiscipli-
nary cooperation, whIntangible Cultural Heritage is espe-
cially important in relation to the fact that in Serbia there 
is no institution dedicated to the interdisciplinary study of 
folklore as a syncretic expression. The Аssociation founded 
the journal Folkloristika (www.folkloristika.org), published 
several thematic monographs, but the most important 
activity so far has been the organization of ten scientific 
conferences called „Contemporary Serbian Folkloristics“ 
with eight consequently published collections of papers. 

These conferences present opportunities for Serbian 
folklore researchers – philologists, linguists, ethnologists, 
ethnomusicologists, ethnochoreologists, anthropologists 
– to get together and exchange experiences with their 
colleagues from  almost all countries in the region, as well 
as with experts from Russia, Poland, Estonia. Conferences 
were organized in different cities (Novi Sad, Belgrade, Niš, 
Pale – Republika Srpska / Bosnia and Herzegovina, Prizren, 
Kruševac, Topola) and in Tršić, the birthplace of Vuk Ste-
fanović Karadžić (1787–1864), who is a key figure in Ser-
bian cultural history. Tršić was singled out as a location of 
special importance. 

Four meetings have already taken place, thanks to the 
excellent cooperation with the local Scientific, Educational 
and Cultural Center “Vuk Karadžić” and  the Cultural Center 
“Vuk Karadžić” in Loznica (Tršić belongs administratively 
to this city). Along with the important topics on folkloris-
tics in general, the participants covered topics, whIntan-
gible Cultural Heritage were related to the culture of the  
community that hosted the conference. Apart from the 
fact that the members of the Association of Folklorists of 
Serbia are active researchers of folklore and many of them 
are engaged in the national Intangible Cultural Heritage 
network, the National List contains several elements of 

Съвременни сръбски фолклористи 11, Тршич, Сърбия, 
1–3 октомври 2021 г.
Contemporary Serbian Folklorists 11  Tršić, Serbia,
October 1–3, 2021
Данка Лаич Михайлович, Сърбия / Danka Lajić Mihajlović, Serbia

Дейността на Асоциацията на сръбските фол-
клористи, основана през 2015 г., е насочена към на-
сърчаване на интердисциплинарно сътрудничество 
– нещо особено важно с оглед на факта, че липсва кон-
кретна институция, посветена на интердисципли-
нарното изучаване на фолклора като синкретично 
изразно средство. Асоциацията основа списанието 
„Фолклористика“ (www.folkloristika.org) и публикува 
няколко тематични монографии, но най-важната й 
дейност до момента е организирането на 10 научни 
конференции на тема „Съвременна сръбска фолкло-
ристика“, в резултат от които бяха публикувани 
осем сборника с представените на тях материали. 

Тези конференции представляват възможност 
за събиране на едно място на изследователи на сръб-
ския фолклор от различни специалности – филолози, 
лингвисти, етнолози, етномузиколози, етнохоре-
олози, антрополози – но също и за обмен на опит 
с колеги от чужбина, които са присъствали досега 
от почти всички държави от региона, както и от 
Русия, Полша, Естония. Конференциите се провеж-
дат в различни градове (Нови Сад, Белград, Ниш, Пале 
– Република Сръбска/Босна и Херцеговина, Призрен, 
Крушевац, Топола), като град Тршич – родното мяс-
то на Вук Стефанович Караджич (1787–1864), основ-
на фигура в сръбската културна история – бе спе-
циално подбран като място с особена значимост. 

Благодарение на отличното взаимодействие с 
Научно-просветния и културен център „Вук Кара-
джич“ в Тршич (а също и с Културния център „Вук 
Караджич“ в Лозница – областния център, към кой-
то административно принадлежи градът), до мо-
мента в Тршич са се провели не по-малко от чети-
ри срещи с такъв профил. При всеки от тези случаи, 
представените от учените доклади са обхващали 

http://www.folkloristika.org
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различни теми, представляващи важност както за 
фолклористи в широкия смисъл на думата, така и 
за културата на общността-домакин на конферен-
цията. Дори ако оставим настрана факта, че члено-
ве на Асоциацията на фолклористите в Сърбия, са 
активни изследователи на фолклора, а мнозина от 
тях са ангажирани в Националната мрежа за нема-
териално културно наследство, Националният ре-
гистър съдържа няколко елемента на нематериал-
но наследство, чиито носители са жители на Ядар 
– геокултурна област в Западна Сърбия, към която 
принадлежи и град Тршич. Така се оказа подходящо 
за следващата среща в Тршич да бъде предложено 
за обсъждане опазването на нематериалното кул-
турно наследство – изключително актуална тема 
в академичните среди, а също и важен въпрос за на-
селението на Ядар, и за колегите от научните ин-
ститути, отговарящи за съхранението на култур-
ното наследство. 

Като програмен организатор на Международ-
ната научна конференция „Съвременна сръбска фол-
клористика 11“, която ще се проведе в Тршич на 1-3 

Intangible Cultural Heritage whose bearers are residents 
of Jadar – a geocultural area in western Serbia to whIn-
tangible Cultural Heritage Tršić belongs. It was decided 
that at the next Tršić gathering  the focus needs to be on 
the safeguarding of the intangible cultural heritage, an 
extremely current topic in the academia, but also a topic 
of importance for the population of Jadar, and for all col-
leagues from  cultural heritage institutions.

As the program organizer of the International Scien-
tific Conference “Contemporary Serbian Folkloristics 11”, 
whIntangible Cultural Heritage will take place in Tršić, 
October 1-3, 2021, the Association of Serbian Folklorists 
suggested the main theme for the conference to be “Pro-
tection of intangible cultural heritage as applied science: 

Вуков събор – най-старият културен фестивал в Сърбия, 
посветен на опазване на сръбския език, писменост и устна 
литература, основан през 1933 г. в с. Тршич. С. Тршич, Сърбия, 
2016 г., © Сн.: Н. Младенович Рибич, Център за нематериално 
културно наследство на Сърбия, Етнографски музей Белград

Vuk's Convocation - the oldest cultural festival in Serbia, dedicated 
to the safeguarding of the Serbian language, alphabet and oral 
literature, established in 1933 in Tršić, Tršić, Serbia, 2016; © 
Ph: Nataša Mladenović Ribić, Center for the Intangible Cultural 
Heritage of Serbia, Ethnographic Museum in Belgrade
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experiences and challenges.”  
It was reminded that in the context of the globally ac-

celerated economic and social changes, various interna-
tional initiatives aimed at the protection of cultural (and 
natural) assets and it resulted, among other achievements, 
in the adoption of the 2003 UNESCO Convention for the 
Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage.  The Con-
vention has been ratified by 180 states so far. However, 
some countries  did not join and are working on preserv-
ing the cultural heritage according to their own national 
models. The Republic of Serbia ratified the Convention in 
2010. A network of institutions1, actors’ activities and vari-
ous relevant procedures were established and articulated 
during the process of implementation of the Convention. 
The Intangible Cultural Heritage National Register now 
comprises more than fifty elements (http://nkns.rs/en/
list-elements-intangible-cultural-heritage-republic-ser-
bia-0), and the Republic of Serbia has inscribed four ele-
ments on the UNESCO Representative List of the Intangi-
ble Cultural Heritage of Humanity.

Expert meetings in Serbia were held to discuss the 
application of the Convention and the practical problems 
of the protection of the Intangible Cultural Heritage, but 
regarding the ethnological/anthropological perspectives, 
there were no multidisciplinary profiled conferences dedi-
cated to the Intangible Cultural Heritage safeguarding top-
ics. The “Contemporary Serbian Folkloristics 11” scientific 
conference aims to encourage the exchange of opinions 
and experiences from researchers in different scientific 
fields. The main framework is institutional action to safe-
guard Intangible Cultural Heritage in accordance with the 
UNESCO concept, as well as taking into consideration other 
concepts of different national cultural policies. 

The  conference is expected to reflect on the theoret-
ical issues of the policies of institutional protection of in-
tangible heritage, including critical analysis of the UNES-
CO concept of Intangible Cultural Heritage (eg. regarding 
some elements as “unsuitable” , “inconvenient” or even 
“undesirable” for formal protection). It is also expected to 
make an analysis of the current methodologies of work 
(the selection of elements, attitudes towards the Intangi-
ble Cultural Heritage of national minorities, sociolinguis-
tic and dialectological aspects as integral parts of certain 
elements, attitudes towards human rights and copyright, 
political and ideologically controversial issues, and conflicts 
over certain elements).

In addition, the organizers have found it necessary to 
discuss the effective protection of already registered el-
ements, the way of documentation archiving, the role of 

октомври 2021 г., Асоциацията на сръбските фол-
клористи предложи за основна тема на конферен-
цията „Опазването на нематериалното културно 
наследство като приложна наука: опит и предиз-
викателства“.

В поканата за участние се напомня, че в кон-
текста на ускорените икономически и социални 
проблеми на глобално равнище, различните меж-
дународни инициативи, насочени към опазване на 
културните (и природните) богатства, са имали 
за резултат, наред с останалите си постижения, и 
приемането през 2003 г. на Конвенцията на ЮНЕСКО 
за опазване на нематериалното културно наслед-
ство. Макар че до момента Конвенцията е рати-
фицирана от 180 държави, някои страни все още не 
са се присъединили към тази програма, като рабо-
тят за съхранение на културното си наследство по 
свои собствени национални модели. Република Сър-
бия ратифицира Конвенцията през 2010 г. В процеса 
на изпълнение на Конвенцията бяха създадени цяла 
мрежа1  от институции и органи, всеки със своята 
роля и процедури. Националният регистър на нема-
териално наследство понастоящем включва пове-
че от 50 елемента, а Република Сърбия има вписани 
четири елемента в Представителния списък на 
ЮНЕСКО на нематериалното културно наследство 
на човечеството. 

Макар в Сърбия да са свиквани срещи на експерти 
за обсъждане на прилагането на Конвенцията, както 
и на различни практически проблеми, свързани с опаз-
ването на нематериалното културно наследство, 
най-вече от етнологска/антропологична гледна точ-
ка, досега не са се провеждали мултидисциплинарно 
профилирани конференции, посветени на темите за 
опазването на живите наследства. Научната кон-
ференция „Съвременни сръбски фолклористи 11“ си 
поставя за цел да насърчи обмена на опит между 
изследователи от различни дисциплини. Основна 
рамка на конференцията е дейността на институ-
циите за опазване на нематериалното наследство 
в съответствие с концепцията на ЮНЕСКО, но при 
отчитане и на други концепции, заимствани от раз-
лични национални културни политики. 

Планираната конференция се очаква да разгле-
да теоретичните аспекти на политиките на ин-
ституционална закрила на нематериалното на-

1  http://nkns.rs/en/list-elements-intangible-cultural-heritage-
republic-serbia-0

http://nkns.rs/en/list-elements-intangible-cultural-heritage-republic-serbia-0
http://nkns.rs/en/list-elements-intangible-cultural-heritage-republic-serbia-0
http://nkns.rs/en/list-elements-intangible-cultural-heritage-republic-serbia-0
http://nkns.rs/en/list-elements-intangible-cultural-heritage-republic-serbia-0
http://nkns.rs/en/list-elements-intangible-cultural-heritage-republic-serbia-0


97

SCHOLARLY FORUMS AND EVENTSLIVING HERITAGE, 5-6, 2021

various organizations and institutions in the protection 
process, as well as the relationship between local com-
munities and professional associations. Therefore, it would 
be important to consider the possibilities and the ways of 
auditing, i.e. controlling the current condition of already 
protected elements regarding their possible commercial-
ization, commodification and instrumentalization. 

As a scientific community, the Association of Serbi-
an Folklorists considers the  role of the researchers in the 
procedures of registering as well as the design and the 
implementation of measures for protection as matters 
of a  foremost significance.

Although the consideration of the Intangible Cultural 
Heritage preservation in theoretical terms and the critical 
analysis of the immediate engagement of scholars in this 
field as an ‘applied humanistics’ are one of the paradigms 
of contemporary folkloristics, the invitation to the confer-
ence offered, as usual, the opportunity to present results 

следство, включително чрез критичен анализ на 
концепцията на ЮНЕСКО за нематериално наслед-
ство – например по отношение на някои елементи, 
смятани за „неподходящи“ или „неудобни“ за офи-
циална закрила, или дори „нежелани“ и др. В същото 
време да направи и анализ на опита относно сега 
прилаганите методики на работа – за подбора на 
елементите, нагласите към живите наследства 
на националните малцинства, социолингвистични 
и диалектологични аспекти като неотделима част 
от определени елементи, нагласите към човешки-
те права и авторското право, политически и иде-
ологически спорни въпроси и конфликти, свързани с 
определени елементи. 

В допълнение, организаторите смятат за необ-
ходимо да се обсъди ефективното опазване на вече 
вписани елементи, начините на архивиране на съ-
пътстващата документация, ролята на различни 
организации и институции в процеса на опазване, 
както и връзката между местните общности и 
професионалните сдружения. В този смисъл, би било 
важно да се разгледат възможностите и начините 
на одитиране, т.е. на надзор върху сегашното със-
тояние на вече защитени елементи в светлината 
на възможната им комерсиализация, комодификация 

Представяне на танца коло от членове на Сръбския 
ансамбъл за народни танци и песни „Коло“ по време на Вуков 
събор. С. Тршич, Сърбия, 2016 г., © Сн.: Н. Младенович Рибич, 
Център за нематериално културно наследство на Сърбия, 
Етнографски музей Белград 

A performance of the kolo by members of "The ensemble of folk 
dance and songs of Serbia "Kolo" at Vuk's Convocation, Tršić, Serbia, 
2016; © Ph: Nataša Mladenović Ribić, Center for the Intangible 
Cultural Heritage of Serbia, Ethnographic Museum in Belgrade



98

ЖИВИ НАСЛЕДСТВА, 5-6, 2021НАУЧНИ ФОРУМИ И СъБИТИЯ

of other research problems that are based on field and ar-
chival work, as well as theoretical discussions of concepts 
and approaches as a second thematic circle.   

 Judging by the received proposals, the Confer-
ence will be an exceptional event not only for researchers 
from the humanities, but for all interested in the Intangible 
Cultural Heritage safeguarding. Meeting colleagues from 
Slovenia, Croatia, Republika Srpska / Bosnia and Herzego-
vina, Montenegro, Northern Macedonia, Bulgaria, Roma-
nia, Russia and Serbia, and learning from their particular 
experiences, will certainly be stimulating for all partici-
pants at the Conference and, we believe, for the readers 
of the  collection of the Conference papers. The organiz-
ers hope that the epidemiological challenges will not be 
an obstacle for the desired meeting, which will take place 
as a professional and friendly gathering in the excellent 
conditions that the Center in Tršić provides.

Danka Lajić Mihajlović, Ph.D., ethnomusicologist 
Vice president of the Association of Folklorists of Serbia  

и инструментализация.
 Като научна общност Асоциацията на сръбски-

те фолклористи смята за особено важни въпроси-
те относно ролята на учените изследователи в 
процеса на регистрация, както и при разработва-
нето и прилагането на мерки за защита и опазване 
на наследството.

Макар разсъжденията по опазването на немате-
риалното наследство в теоретичен план и критич-
ният анализ на непосредствената ангажираност 
на учените в област като „приложната хумани-
таристика“ да са точно една от парадигмите на 
съвременната фолклористика, поканата за учас-
тие в конференцията предлага, както обикновено, 
и възможност за представяне на изследвания по 
други проблеми на основата на теренна работа, а 
не на ровене в архивите и теоретични дискусии на 
понятия и подходи, като втори тематичен кръг.

Съдейки по получените предложения, се очерта-
ва Конференцията да бъде едно изключително съ-
битие за учени-изследователи от хуманитарните 
дисциплини, както и за всички, които се интересу-
ват от опазването на нематериално наследство. 
Срещите с колеги от Словения, Хърватия, Републи-
ка Сръбска/Босна и Херцеговина, Черна гора, Северна 
Македония, България, Румъния, Русия и Сърбия, извли-
чането на поуки от техния конкретен опит опреде-
лено ще бъде стимулиращо преживяване за всички 
участници, а също – и за читателите на бъдещия 
сборник от изнесените на нея доклади и материа-
ли. Организаторите се надяват епидемиологичната 
обстановка да позволи провеждането на срещата 
на живо, каквато искат всички, като едно професио-
нално и приятелско събиране в отличните условия, 
които предоставя Центърът в град Тршич.

Данка Лайич Михайлович, Д-р, етномузиколог, Ви-
цепрезидент на Асоциацията на сръбските фолкло-
ристи
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The Frankish rule on the island of Cyprus in the 
Mediterranean after the 3rd Crusade to the Holy Lands 
lasted some 300 years (1192-1489) under the house of 
Lusignan. While becoming ‘grecified’ in the process, 
the Lusignans retained their Catholic faith and left a 
multitude of beautiful Gothic churches and Medieval 
castles. They  left a living tradition too. Weaving. It has 
survived to this day in a remote cluster of villages in 
the uplands of the Paphos region and the  main village 
of Fyti. Hence, the name Fytiόtiko which characterizes 
this type of weaving with its multi-coloured patterns re-
sembling embroidery. What makes Fytiόtiko weaving 
uniquie is the anthropomorphic designs that weavers 
have developed over time.

Weaving in Cyprus has been practiced for millenia, 
and Fytiόtiko  is special as it is the only weaving today 
using the  western-type of loom, which  indicates  its Eu-
ropean origin. Paintings from the Cypriot Medieval pe-
riod are mostly religious icons and shows benefactors’ 
garments decorated with  Fytiόtiko design elements.

The first evidence of weaving on the island appears 
in the Neolithic age, circa 7000 BC. References to woven 
textiles from Cyprus with the names of Cypriot weav-
ers are recorded in Ancient Greece. During the Frank-
ish and Venetian eras (13th-16th centuries AD), Cypriot 
woven textiles were very much in demand due to their 
high quality and luxuriousness. They were produced 
in workshops on a large scale and exported to Europe. 
There have been publications dedicated to Fytiόtiko 
weaving until now.

The Laona Foundation, a Cypriot NGO involved in 
supporting the cultural and natural heritage of the coun-
tryside, has published the first ever illustrated handbook 
on Fytiόtiko weaving. Intended primarily as a guide for 
those interested in practicing Fytiόtiko, it is also interest-
ing to all who wish to know more about the technique 
or get inspired for their own creations. The manual of-

Нова публикация за изработването на тъканите 
„Фитиотико“ в Кипър
A new publication on the Fytiόtiko weaving of Cyprus
Артемис Йордамли, Кипър / Artemis Yiordamli, Cyprus

Франкското господство над остров Кипър в 
Средиземно море, дошло в резултат от Третия 
кръстоносен поход към Светите земи, продъл-
жило около 300 години (1192-1489) при династи-
ята на Лузинян. Макар и „погърчени“ при взаимо-
действието с местните жители, кралете от 
династията запазили католическата си вяра и 
оставили след себе си множество красиви готи-
чески църкви и средновековни замъци, както и една 
жива традиция – на тъкането на бродерии. Тя е 
запазена до ден днешен в една отдалечена групич-
ка селца в планинската област Пафос, главното 
от които се нарича Фити. Оттук идва и името 
„Фитиотико“, с което се обозначават този вид 
тъкани с техните многоцветни мотиви, толко-
ва изкусно изработени, че наподобяват бродерия. 
Това, което отличава тъканите „Фитиотико“, са 
антропоморфните мотиви, които тъкачките са 
разработили с времето.

В Кипър, където тъкането е дейност, прак-
тикувана от хилядолетия, главната особеност 
на тези тъкани е, че за тях се ползва западен тип 
стан, което издава европейския им произход. Ос-
вен това, на живописни изображения – най-вече 
икони – оцелели от кипърското Средновековие, 
се виждат велможи, чието облекло е украсено с 
мотиви от „Фитиотико“.    

Най-ранните свидетелства за развитието 
на тъкачески занаят на острова датират от 
неолита, прибл. 7000 г. пр. н. е. Древногръцки из-
точници споменават тъкан текстил от Кипър, 
заедно с имената на кипърските тъкачи, наети да 
ги изработят. През Франкската и Венецианската 
епохи (XIII-XVI в. от н.е.) е имало такова засилено 
търсене на кипърски тъкани – заради високото 
им качество и лукс, че е започнало производство 
в големи мащаби в тъкачни цехове за износ за Ев-

ПУБЛИКУВАНО

PUBLISHED
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ропа. И въпреки това, досега не е имало специали-
зирани публикации за изкуството на изработване 
на тъканите „Фитиотико“.    

Фондация „Лаона“ – кипърска неправител-
ствена организация, поддържаща културното 
и природно наследство в селските райони на Ки-
пър – публикува първия в историята илюстрован 
справочник за тъкането на „Фитиотико“. Изда-
нието представлява интерес и за онези, които 
желаят да се запознаят по-подробно с техниката 
на изработването на тези тъкани или да черпят 
от тях вдъхновение за свои собствени творче-
ски начинания. 

В справочника се съдържат напътствия за на-
чинаещи тъкачи, показва се нагледно начинът на 
изработване на „Фитиотико“, обясняват се ос-
новните мотиви – над 20 на брой, техният произ-
ход, както и устройството на стана. Има и раздел, 
посветен на творбите на съвременни художници 
и занаятчии, вдъхновени от „Фитиотико“. Автор 
на изданието е Юлия Астреу-Христофору, изтък-
ната тъкачка и експерт по текстила, притежа-
ваща собствено ателие за текстил в Никозия с 
четири функциониращи стана, където предлага 
обучение по изработване на тъкани.

Фондация „Лаона“ оказа съдействие и коорди-
нация на общността около село Фити при пред-
ставяне на кандидатурата за вписване на тъка-
ните „Фитиотико“ в Националния регистър на 
нематериалното културно наследство, което 
бе постигнато през 2016 г. Това бе последвано 
от обучението на 13 жени в тъкаческо изкуство, 
финансирано от Културната служба към Минис-
терството на просветата и Областния съвет 
за туризъм на Пафос. Обучението се извърши от 
четири знатни тъкачки от Фити, едва ли не по-
следните носителки на това занаятчийско уме-
ние: Деспина Йоаниду, Ирене Деметриу-Стефану, 
Теано Маврели и Панайота Кирияку, чиито твор-
би са представени в новоизлязлата книга. Друг 
„герой“ на историята е Хараламбос Маврелис, съ-
пругът на Теано и уредник в Музея на народните 
занаяти във Фити.

Съставянето на справочник за тъканите „Фи-
тиотико“ беше нелека задача, изискваща от ав-
торката да извърши значителна по обем изсле-
дователска работа по идентифициране на минали 
и настоящи произведения на тъкаческото изку-
ство „Фитиотико“. Доколкото това е традиция, 

fers guidance to young weavers, explains the origin and 
the essence of over twenty designs,  and the different 
parts of the loom. There is a section on  the works of 
contemporary artists and artisans influenced by Fytiό-
tiko. The author is Julia Astreou-Christoforou, a noted 
weaver and textile expert, who maintains her own tex-
tile studio in Nicosia with four active looms and training 
courses in weaving.

The Laona Foundation supported and coordinat-
ed Fyticommunity’s application for admission of Fytiό-
tiko weaving for the National List of Intangible Cultural 
Heritage, which was accepted in 2016. It was followed 
by the training of 13 young women with the subsidy of  
the Cultural Services of the Ministry of Education and 
the Paphos Regional Board of Tourism. There were four 
instructors, all very  well-known weavers of Fyti, and 
probably the last practicing this special craft: Despina 
Ioannidou, Irene Demetriou-Stephanou, Theano Mavrel-
li, and Panayiota Kyriakou,. Their work is presented in 
the newly published book. Another ‘hero’ in this story is 
Charalambos Mavrellis, weaver Theano’s husband and 

Корица на публикацията за тъканите „Фитиотико“, гр. 
Лимасол, Кипър, 2021 г., © Сн.: Фондация Лаона за опазване и 
възстановяване на селските райони на Кипър / П. Мина

The cover of the manual 'Fytiótiko weaving', Limassol, Cyprus, 
2021, © Ph: Laona Foundation for the Conservation and 
Regeneration of the Cypriot Countryside / Panagiotis Mina
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the curator of the Fyti Folk Museum. 
Producing a manual on Fytiόtiko weaving was not an 

“express task”. The author did a considerable research 
to identify and record past and current productions of 
Fytiόtiko weaving.  Since it has been a tradition that was 
passed from generation to generation, the first part of 
the research started with the family chests of the lo-
cal weavers and their woven pieces in the form of run-
ners, bed-linen, and other hand-made articles. The next 
point of research was the collections kept by the Bank 
of Cyprus Cultural Foundation (based on the collection 
of Theodora Z. Pierides), the Cyprus Folk Art Museum 
(based on the collection of Maria Gaffiero), the Retrovi 
project, and the Cyprus Handicraft Service in Nicosia, 
where training in weaving still takes place.

The book offers interesting materials about  Fytiό-
tiko evolution, the use of woven fabrics, certain design 
details and their origin, and the story of the role that 
Fytiόtiko played in the local economy. A sampler of the 
main designs , a pictorial description of the loom and 
how the thread is used are included for the aficiona-

предавана от поколение на поколение, първата 
част на авторовото изследване започва в семей-
ните ракли на местните тъкачки, където с много 
любов са съхранени тъкбни произведения във вид 
на пътеки, чаршафи, и други артикули, изработе-
ни от майки и баби. Следващата тема на изслед-
ването са колекциите, собственост на Култур-
ната фондация при Банк ъв Сайпръс (основана на 
личната колекция на Теодора З. Пиеридес), Кипър-
ския музей на народното изкуство (съдържаща ко-
лекцията на Мария Гафиеро), Проекта „Ретрови“ 
и Кипърската служба за опазване на занаятите в 
Никозия, където все още се организират учебни 
курсове по тъкане на „Фитиотико“.

Представянето на материалите в тази книга 
започва с текстове, интересни за тъкачки, но и 
за широката читателска публика. Например – за 
еволюцията на „Фитиотико“, за приложенията 
на тъканите платове, подробности по мотиви-
те и техния произход, както и за ролята на „Фи-
тиотико“ в местната икономика. За запалените 
любители на тъкаческото изкуство са включени 
и каталог на основните декоративни мотиви, кар-
тинно описание на тъкачния стан и указания за 
преплитането на нишките, за да се получи плат. 
Последната глава е посветена на традицията 
като основа за търсенето на съвременни израз-
ни средства. В три приложения, адресирани към 
съвременните тъкачи, е обяснен производстве-
ният процес с илюстрации и диаграми.

Д-р Артемис Кусунари-Йордамли, антропогеог-
раф, съосновател и директор на Фондация „Лаона“, 
е движещата сила на процеса от 2010 г. насам. Ней-
на е заслугата за осигуряване на финансирането, 
направило възможно, както обучението на тъка-
чи, така и това съставянето на изданието. След-
ващата амбиция на „Лаона“ е да постигне включ-
ването на текстила и тъкаческото изкуство на 
„Фитиотико“ в учебните програми на формал-
ното образование, а също и – кой знае? – вписва-
нето на неговите уникални мотиви и техники в 
Представителния списък на ЮНЕСКО на немате-
риалното културно наследство на човечеството.

Двуезичното издание (на гръцки и английски) 
бе финансирано от Културната служба към Ми-
нистерството на образованието, Кипърската 
служба за опазване на художествените занаяти 
и Фондация „Одри и Джулия Дашин“, с подкрепата 
на Община Пафос. Това направи възможно пускане-

Образец на основен дизайн, гр. Лимасол, Кипър, 2021 г., © Сн.: 
Фондация Лаона за опазване и възстановяване на селските 
райони на Кипър / П. Мина 

Sampler of Fytiόtiko main designs, Limassol, Cyprus, 2021, © Ph: 
Laona Foundation for the Conservation and Regeneration of the 
Cypriot Countryside / Panagiotis Mina
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то му в продажба на субсидирана цена от € 23. То 
може да се намери в специализираните магазини 
на Кипърската служба за опазване на художестве-
ните занаяти в Никозия, Лимасол и Пафос, в кни-
жарница „Муфлон“ (на ул. „Мнасиаду“ 2B, Никозия 
1065, тел: (+357) 22 665155, bookshop@moufflon.
com.cy) и в тъкачното студио на Юлия Астреу в 
Каймакли, Никозия (тел: (+357) 22 466373, jastreou@
yahoo.com).

Д-р Артемис Йордамли, Изпълнителен дирек-
тор на Фондация „Лаона“ за консервация и възраж-
дане на кипърските села

do. The final chapter shows how tradition can give the 
frame of contemporary expression. Three appendices 
(for the practicing weaver) explain the process in pic-
tures and diagrams.

Dr. Artemis Coudounari-Yiordamli, a human geog-
rapher, co-founder and director of the Laona Founda-
tion, has been a motivating force behind the process 
from 2010 onwards. It is owing to him, that a fund for 
the weavers’ training and for the publication was creat-
ed. Laona’s next ambition is to achieve inclusion of tex-
tiles and weaving in formal training courses and – who 
knows? – the unique designs and techniques might 
lead to inclusion in UNESCO’s World List of Intangible 
Cultural Heritage…

The bilingual publication (Greek/English) is funded 
by the Cultural Services of the Ministry of Education, 
the Cyprus Handicraft Service, and the Andrey and Julia 
Dashin’s Foundation, supported by the Paphos Munici-
pality. This enables ‘Fytiόtikoж weaving’ to be put on the 
market at a subsidized price of €23. It may be obtained 
from the sales outlets of the Cyprus Handicrafts Service 
in Nicosia, Limassol, and Paphos, from Moufflon book-
shop(2B Mnasiadou Str., 1065 Nicosia, Tel: (+357) 22 
665155, bookshop@moufflon.com.cy), and from Julia 
Astreou’s weaving workshop in Kaimakli, Nicosia (Tel: 
(+357) 22 466373, jastreou@yahoo.com).

Dr. Artemis Yiordamli, Director of the Loana Foun-
dation for supporting the Cultural and Natural heritage 
of the countryside

mailto:bookshop@moufflon.com.cy
mailto:bookshop@moufflon.com.cy
mailto:jastreou@yahoo.com
mailto:jastreou@yahoo.com
mailto:bookshop@moufflon.com.cy
mailto:jastreou@yahoo.com


103

PUBLISHEDLIVING HERITAGE, 5-6, 2021

The collection of articles ‘The Intangible Cultural 
Heritage: Current Issues’, compiled by the Institute of 
Ethnology and Folklore Studies with the Ethnograph-
ic Museum of the Bulgarian Academy of Sciences (IEF-
SEM-BAS) and published with the financial support of the 
Regional Center for Safeguarding of the Intangible Cul-
tural Heritage in South-Eastern Europe under the Aus-
pices of UNESCO, summarizes the results of the epony-
mous scientific conference held on October 17-18, 2019 
to mark the 150th Anniversary of the establishment of 
the Bulgarian Academy of Sciences. The main goal of 
this scholarly forum, conducted under the patronage 
of Academician Julian Revalski, the BAS President, was 
to present an updated vision and a new perspective on 
such a relatively novel field of social and humanitarian 
research as the intangible cultural heritage. Leading Bul-
garian and international scholars working in the field of 
ethnology, folklore studies, cultural anthropology, eth-
no-musicology, ethno-choreology, museology, dialec-
tology, and culturology presented research papers on  
individual essential characteristics and specific mani-
festations of the cultural heritages, as well as relevant 
cultural policies for their preservation and perpetua-
tion.To mark the occasion of the Academy’s jubilee, the 
thematic emphasis of the conference was on the work 
done by Bulgarian scholars in their research on the living 

Сборникът „Нематериално културно наслед-
ство. Актуални проблеми“, подготвен от Инсти-
тута за етнология и фолклористика с Етног-
рафски музей при Българска академия на науките 
(ИЕФЕМ – БАН) е реализиран с финансовата под-
крепа на Регионалния център за опазване на нема-
териалното културно наследство в Югоизточна 
Европа под егидата на ЮНЕСКО. Той обобщава ре-
зултатите от посветената на 150-годишнината 
от създаването на БАН едноименна международ-
на научна конференция (17–18.10.2019 г.). Основна 
цел на научния форум, преминал под патронажа на 
акад. Юлиан Ревалски, Председател на БАН, беше да 
предложи актуална визия към относително ново 
за хуманитарното и социалното познание поле, 
каквото е нематериалното културно наследство. 

Водещи български и чуждестранни учени в об-
ластта на етнологията, фолклористиката, кул-
турната антропология, етномузикологията, ет-
нохореологията, музеологията, диалектологията, 
културологията представиха своите изследва-
ния, свързани с отделни същностни характерис-
тики и конкретни проявления на наследствата, 
както и със съвременни културни политики за 
тяхното опазване. Във връзка с годишнината на 
БАН тематичен акцент беше извършеното от 
българските учени в областта на изучаването 

Нематериално културно наследство. Актуални 
проблеми. Сборник с материали от международна 
научна конференция „Актуални проблеми в 
изучаването на нематериалното културно 
наследство и прилагането на Конвенция 2003. 
Приносът на учените от БАН”

Intangible Cultural Heritage. Current problems. Collection 
of Reports from the International Scholarly Conference 
“Current Problems in the Study of Intangible Cultural 
Heritage and the Implementation of Convention 2003. 
Contribution of the BAS Scientists.” 
Стела Ненова, България / Stela Nenova, Bulgaria
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на живите наследства, в моделирането на на-
ционални културни политики и в процесите по 
прилагането на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 
г. Неразделна част от събитието беше богата-
та културна програма – концерт на носители на 
традиционни дейности и умения, изложба и дегус-
тация на образци на локална традиционна кухня 
и фото изложба „Образи на елементи, вписани в 
Националната представителна листа на нема-
териални наследства на България“.

Сборникът предлага 33 статии като 25 от 
тях са на български автори с резюмета на англий-
ски език и осем на чуждестранни автори на англий-
ски език с резюмета на български. Представените 
аналитични текстове са непокрито поле, както 
в теорията, така и в конкретиката на включени-
те проблеми, а диапазонът им се разгръща широко 
между общи концептуални, интердисциплинарни, 
частни научни и специфични теми.

Изследването на Мила Сантова (ИЕФЕМ – БАН, 
България), посветено на „Ролята на учените от 
БАН за прилагане на Конвенцията за опазване на не-
материалното културно наследство в България“ 
разкрива същественото значение на експертите, 
както в областта на методологията, така и във 
формирането на основните културни политики 
на национално равнище в България. Волфганг Вис-
хайдер (Виенски университет, Австрия) насочва 
вниманието към „Правни аспекти на опазването 
на нематериалното наследство“ – правата на 
човека, принцип за устойчивост на развитието 
и пр., като интерпретира своите наблюдения и 
подбраните примери в широк научен и културен 
контекст.

В своята статия „Ролята на мултимедийни-
те архиви за опазването на културното наслед-
ство; техники на консервация; индексиране“ Са-
бина Испас (Институт за етнография и фолклор 
„К. Броилою“, Румъния) предлага детайлен анализ 
на румънския опит чрез трите мултимедийни ар-
хива на Румънската академия на науките – Архив 
на Института за етнография и фолклор „К. Бро-
илою“ в Букурещ, Фолклорен архив в Клуж – Напока 
и Архив на Молдова и Буковина към Института по 
румънска филология „Ал. Филипиде“ в Яш. В своето 
изложение Маре Къйва (Естонски литературен му-
зей, Център за върхови постижения в естонските 
изследвания, Естония) „Нематериално културно 
наследство, общностно изкуство и база данни“ 
прави преглед на дигитализацията на този тип 
наследство в Естония и представя достъпа до 

heritages, on the modeling of national cultural policies 
and the processes of the implementation of the 2003 
UNESCO Convention. An integral part of the conference 
was the rich and varied program of cultural activities: 
the concert performance of bearers and practitioners 
of traditional crafts and skills, the tasting of specimens 
of traditional local cuisine and the photographic exhi-
bition of ‘Images of elements entered on the National 
Representative List of the Intangible Cultural Heritage 
of Bulgaria’.

This book contains a collection of 33 articles.  25 are 
in Bulgarian, with synopses in English, and eight by for-
eign authors, in English, with synopses in Bulgarian. The 
analytical texts presented cover uncharted territory in 
both the theory and the actuality of the issues, encom-
passing a wide range of general conceptual, interdisci-
plinary and specific subjects.

The research paper by Mila Santova (IEFSEM-BAS) 
on ‘The role of the Scholars at BAS for the Implemen-
tation of the Convention for the Safeguarding of the 
Intangible Cultural Heritage in Bulgaria’ discloses the 
major importance of experts both in the field of meth-

Корица на изданието.

Cover of the issue.
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база данните посредством портали, социални ме-
дии, инструменти като краудсорсинг и пр. 

Към конкретен случай от българска страна за 
разработване на дигитални инструменти за из-
следване, представяне и популяризиране на кул-
турно наследство е насочена статията на Ваня 
Б. Лозанова-Станчева „Проектът „Онлайн Енци-
клопедия на античното културно-историческо 
наследство в Югоизточна Европа“ – Национална-
та научна програма „Културно-историческо на-
следство, национална памет и обществено разви-
тие“ на Центъра по тракология при ИБЦТ – БАН“.

Представените в статията на Йоанна Спасо-
ва-Дикова (Институт за изследване на изкуства-
та – БАН, България) „Изследвания в БАН в областта 
на пърформативните изкуства през ХХI век (В 
светлината на Конвенцията за опазване на не-
материалното културно наследство на ЮНЕСКО 
от 2003 г.)“ засягат нематериалните наследства 
и опазването им с пърформативните аспекти на 
културата, а съхраняването на традиционните 
изкуства се поставя в обхвата на театралната 
антропология.

Текстът на Иван Кабаков (СУ „Св. Климент 
Охридски“, България) върху „Предаването на тра-
дицията в занаятчийската практика“ извежда 
съвременни аспекти на трансмисията на дейнос-
ти и умения в традиционните занаяти в конте-
кста на тяхното опазване и социализация. Това 
е непрекъснат процес, промяна, творчество и 
развитие, но с необходимост от запазване на 
(частична) приемственост с предходните меха-
низми за предаване на следващите поколения. В 
този тематичен кръг попадат още две изслед-
вания в сборника. Мирелла Кафкова (ИЕФЕМ – БАН) 
извежда неотложната нужда от разработване на 
национални политики и дългосрочно насърчаване 
на различен тип институции, когато анализира 
„Съхраняване на знанията и уменията, свързани с 
традиционни строителни занаяти, проблеми на 
трансмисията“. Статията на Ирина Аргирова 
(ИЕФЕМ – БАН)  „Съхраняване и обживяване на ар-
хитектурната среда. Културни инициативи в с. 
Долен, Западни Родопи“ предлага изследователски 
прочит на строителните практики за целите на 
опазване на „духа на мястото“, като споделя опи-
та на сдружение „Мещра“ – традиционни знания 
и занаяти“.

„Прилагането на нематериалното културно 
наследство в Сърбия. От парадигмата към прак-
тиката“ е в центъра на изследователските тър-

odology and in formulating the key cultural policies at 
national level in Bulgaria. Wolfgang Wieshaider (of the 
Department of Legal Philosophy, School of Law,Univer-
sity of Vienna, Austria) draws the readers’ attention to 
the ‘Legal Observations on the Safeguarding of Intan-
gible CulturalHeritage’: human rights, the principle of 
sustainability of development, etc., while interpreting 
his own observations and selected examples in a broad 
scientific and cultural context.

In her article ‘The Role of multimedia archives in her-
itage preservation; conservation techniques; indexing’, 
Sabina Ispas (of the C. Brăiloiu Institute of Ethnography 
and Folklore) presents a detailed analysis of the Roma-
nian experience through the three multimedia archives 
of the Romanian Academy of Sciences: the archive of the 
C. Brăiloiu Institute of Ethnography and Folklore in Bu-
charest, the Archive of the Folklore Society of Cluj-Na-
poca and the Archive of Moldova and Bukovina at the 
Iaşi Alexandru Philippide Institute of Romanian Philolo-
gy. In her expose on ‘Intangible culture, community art, 
and data sets’, Mare Kхiva (Estonian Literary Museum, 
Center of Excellence in Estonian Studies, Estonia) pre-
sents a review of the digitization of this type of heritage 
in Estonia and the pathways of access to the databases 
via portals, social media, tools like crowdsourcing and 
the like. A specific Bulgarian case of the development 
of digital tools of research, presentation and promotion 
of cultural heritage is the subject matter of the article 
by Vanya B. Lozanova-Stancheva ‘The Online Encyclo-
pedia of the Ancient Cultural and Historical Heritage in 
Southeast Europe, a project of the National scholarly 
program Cultural and Historic Heritage, National Mem-
ory and Social Development of the Center for Thracolo-
gy at the Institute of Balkan Studies with the Center for 
Thracology – BAS’.

The ‘Research at the Bulgarian Academy of Sciences 
in the Field of Performing Arts in the 21st century (In the 
Light of the Convention for the Safeguarding of the In-
tangible Cultural Heritage of UNESCO)’, by Ioanna Spass-
ova-Dikova, touches upon the intangible heritages and 
their safeguarding through the performative aspects of 
culture, while the preservation of traditional art forms 
is situated within the scope of theatre anthropology.

The paper by Ivan Kabakov (St. Kliment Ohridski Uni-
versity of Sofia, Bulgaria) on ‘Transmitting Tradition as 
Part of the Craftsmanship practices’ identifies contem-
porary aspects of the transmission of activities and skills 
in traditional crafts in the context of their safeguarding 
and socialization. It is a continuous process, a process 
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сения на Мирослава Лукич-Кръстанович и Бояна 
Богданович (Институт по етнология, Сръбска ака-
демия на науките и изкуствата, Сърбия). Автор-
ките насочват вниманието към моделиране на 
градско наследство и индустриално наследство, 
обвързани със заобикалящата среда и популярна-
та култура по примера на фестивала „Луцидерско 
сърце“ (Ужице, Западна Сърбия). Оксана Микитенко 
(Институт за изследване на изкуства, фолклор и 
етнология – Националната академия на науките, 
Украйна) разглежда „Ролята на академичните на-
учни изследвания на нематериалното наследство 
в процесите на глобализация и интеграция“. Вър-
ху важен момент в опазването на наследства ак-
центира Валентина Ганева-Райчева (ИЕФЕМ – БАН, 
България) с темата за „Живите наследства в ико-
номиката на преживяванията и в неформалното 
образование“ и с аналитичния подход към разно-
образен емпиричен материал от общините Раз-
лог и Петрич.

Българското читалище попада в изследова-
телския фокус на три от статиите в сборника. 
В „Опазване на нематериалното културно наслед-
ство чрез неформално образование“ на Силва Нал-
бантян-Хачерян (Министерство на културата на 
Република България), читалището е представено 
като институция с ключова роля в опазването и в 
прилагането на националните културни полити-
ки. Друг ракурс предлага статията на Стела Не-
нова (ИЕФЕМ – БАН, България) „Читалища, местни 
общности и изследователи в опазването на не-
материалното културно наследство (По приме-
ра на Неделинския двуглас)“ като акцентът е по-
ставен върху значението на местното читалище, 
на общността носител и на етномузиколозите 
в процесите по идентификация, документиране, 
популяризиране, трансмисия на локалното наслед-
ство. В текста си „Читалищата и нематериал-
ното културно наследство – откриване на нови 
полета“ Ива Станоева (ИЕФЕМ – БАН, България) 
хвърля светлина върху дейности по опазването 
– обучение, възраждане, социализиране на тради-
ционни занаяти, домашни дейности и поминъци.

Светла Димитрова (Регионален етнографски 
музей на открито – Етър, България) в статията 
си „Музейни способи за изучаване и опазване на не-
материалното културно наследство (Опитът на 
музей „Етър“)“ привлича вниманието върху раз-
лични инициативи на музея като Международен 
панаир на традиционните занаяти, празници и 
фестивали, образователни програми, тематич-

of change, creativity and development, but with the im-
plied need of preserving some (partial) continuity with 
the preceding mechanisms of such transmission to the 
following generations. Two more studies included in the 
book fall within the same thematic range. Mirella Kafk-
ova (IEFSEM-BAS) highlights the urgent need to formu-
late national policies and provide long-term incentives 
to a different type of institution by analyzing the ‘Safe-
guarding of Knowledge and Skills Related to Traditional 
Building Practices. Problems of Transmission’. The article 
by Irina Argirova (IEFSEM-BAS) ‘Preservation and Vitaliz-
tion of Architectural Environment. Cultural Initiatives in 
the Village of Dolen, Western Rodope Mountains’ offers 
a researcher’s interpretation on the building practices 
for purposes of safeguarding the ‘spirit of place’ by shar-
ing the experience of the society ‘Meshtra – traditional 
knowledge and crafts’.

‘The Implementation of Intangible Cultural Herit-
age in Serbia. From paradigm to practice’ is the subject 
matter of the article contributed by Miroslava Lukić-Kr-
stanović and Bojana Bogdanović (Institute of Ethnogra-
phy, Serbian Academy of Sciences and Arts). The  au-
thors draw attention to the modeling of the urban and 
the industrial heritages associated with the surrounding 
environment and with popular culture through the ex-
ample of the Lucidersko Srce International Folklore Fes-
tival (Užice, western Serbia). Oksana Mikitenko (of the 
Institute of Fine Arts, Folklore and Ethnography with the 
National Academy of Sciences of Ukraine) reviews ‘The 
Role of the Academic scientific research of Intangible 
Cultural Heritage within Globalization and Integration 
Process’. An important aspect of the safeguarding of the 
intangible cultural heritage is the focal point of the ar-
ticle by Valentina Ganeva-Raicheva (IEFSEM-BAS) enti-
tled ‘Living Heritage in the Economy of Experience and 
in Non-formal Education’ with its analytical approach 
to diverse empirical material in the municipalities of 
Razlog and Petrich.

The Bulgarian chitalishte (community cultural 
center) is in the focus of the research interest of three 
articles included in the collection. In ‘Safeguarding intan-
gible cultural heritage through non-formal education’, 
Silva Nalbantyan-Hacheryan (of the Ministry of Culture 
of the Republic of Bulgaria), the chitalishte is described 
as an institution with a key role in the safeguarding of 
the cultural heritage and the implementation of the 
national cultural policies. The article by Stela Nenova 
(IEFSEM-BAS) on ‘Chitalishte, Local Communities and 
Scholars in Safeguarding Intangible Cultural Heritage 

https://www.dlib.si/results/?query=%27contributor=Luki%c4%87-Krstanovi%c4%87%2c+Miroslava%27
https://www.dlib.si/results/?query=%27contributor=Luki%c4%87-Krstanovi%c4%87%2c+Miroslava%27
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ни конференции и поредици, тематични изложби 
и временни експозиции. Препратка към работата 
на музея прави и статията „В търсене на нема-
териалните измерения на културното наслед-
ство“ на Николай Ненов (Регионален исторически 
музей – Русе, България), който представя пред чи-
тателската аудитория всекидневни и празнични 
практики от съвременността, разкривайки връз-
ката им с локалните наследства и ценностните 
им трансформации във времето. 

Продължение на дискусията за обхвата и 
идентифицирането на градските нематериал-
ни наследства, за опазването на отделни негови 
елементи с подчертана виталност, поставя ста-
тията на Миглена Иванова (ИЕФЕМ – БАН, Бълга-
рия) за графитите и уличното изкуство, интер-
претирани все повече в контекста на Конвенция 
2003 „Графитите – улично изкуство и нематери-
ално културно наследство“. Ролята на културата 
и културната памет като ресурс е в основата на 
статията „Рилският манастир в семиотичното 
пространство за произвеждане на семиофори в не-
материалното културно наследство“ на Иво Ив. 
Велинов (Нов български университет, България).

Специализиран поглед към „Материализиране 
на нематериалното културно наследство“ пред-
лага Ивайло Първанов (ИЕФЕМ – БАН, България), кой-
то проследява развоя и спецификата на методо-
логията на документиране (материализиране) на 
традиционната танцова култура чpез цифрови-
зация на архиви и графични методи.

Друг дял от нематериалното културно на-
следство е обект на експертен анализ в стати-
ята на Радка Братанова (ИЕФЕМ – БАН, България). 
В „Бръснарски терци“ срещу бурдонен двуглас (Или 
как се журира традиционна фолклорна музика)“ тя 
извежда отличителни белези на традиционното 
пеене и свирене и силните влияния на професио-
налната и т.нар. самодейна вокална и инструмен-
тална музика на фолклорна основа. Продължение 
на темата прави Галина Луканова (ИЕФЕМ – БАН, 
България) в текста „Групите за фолклорно пеене 
като носители на нематериалното културно на-
следство“, като очертава детайлна картина на 
певчески групи и проблематизира обработване-
то на традиционната музика за целите на про-
фесионалното изкуство и художествената само-
дейност. Теоретичните системи в  областта на 
българската музикална традиция – „неправилните 
тактове“ и неравноделността, както и музикал-
нофолклорният диалект в техните взаимовръз-

on the Examplе of Nedelino Two-part Singing)’ offers 
another viewpoint on the matter, placing the empha-
sis on the local chitalishte as the collective bearer of the 
heritage, and also on the ethno-musicologists in the 
process of identification, documenting, promotion and 
transmission of the local heritage. In her text on ‘Chital-
ishte and intangible cultural heritage – Opening New 
Fields’, Iva Stanoeva (IEFSEM-BAS) casts light on the ef-
forts for safeguarding heritage through training, revival 
and socialization , through traditional crafts, household 
chores and livelihoods.

Svetla Dimitrova (of the Etara Regional open-air Eth-
nographic Museum, Bulgaria) focuses in her article ‘Mu-
seum Instruments for Research and Safeguarding of 
Intangible Cultural Heritage (The Experience of Etara 
Museum)’ on different initiatives undertaken by the 
institution, such as the International Fair of Tradition-
al Arts and Crafts, festivities and festivals, educational 
programs, thematic conferences and series of event, 
thematic exhibitions and temporary displays. Another 
reference to the work of a museum can be found in the 
article ‘In Search of the Intangible Dimensions of Cultural 
Heritage’ by Nikolay Nenov (Regional History Museum, 
Ruse), who presents everyday and festive practices of 
the present time, disclosing their relationship with the 
local heritages and the evolution of their system of val-
ues over time.

The discussion about the scope and identifying fea-
tures of urban intangible heritages and the safeguard-
ing of some of its elements of considerable vitality con-
tinues with an article by Miglena Ivanova (IEFSEM-BAS) 
on graffiti and street art, increasingly interpreted in the 
context of the 2003 Convention: ‘Graffiti as Street Art 
and Intangible Cultural Heritage’. The role of culture and 
the cultural memory as a resource is the defining theme 
of the article ‘The Rila Monastery in the Semiotic Space 
for the Production of Semiophores in Intangible Cultural 
Heritage’ by Ivo I. Velinov (New Bulgarian University). A 
specialized viewpoint on the ‘Materialization of Intan-
gible Cultural Heritage’ is proposed by Ivaylo Parvanov 
(IEFSEM-BAS), who traces the evolution and specifics of 
the methodology of documenting (materialization) of 
traditional dance culture by way of archives digitization  
and graphic methods.

Another part of the intangible cultural heritage is ex-
pertly analyzed in the article ‘Singing in Parallel Thirds 
vs. Bourdon Singing (or How to Evaluate Bulgarian Tra-
ditional Folk Music)’ by Radka Bratanova (IEFSEM-BAS). 
It highlights the identifying features of traditional sing-
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ки, са в основата на изследването на Петьо Кръс-
тев (ИЕФЕМ – БАН, България) „Изследователски 
парадигми, нематериално културно наследство 
и традиционна култура“.

Интердисциплинарен поглед към културното 
наследство, който обединява езиковедските и ан-
тропологични търсения на Марияна Витанова и 
Калина Минчева-Пейчева (Институт за български 
език – БАН, България) откриваме в статията им 
„Духовите музикални инструменти в български-
те говори (Етнокултурни аспекти)“ – пресичане 
на диалектоложкото изследване на названията 
на духовите музикални инструменти с техните 
етнокултурни аспекти.

Сътрудничеството и диалогът между общ-
ностите носители и експертите на местно и 
национално ниво е перспективата, чрез която 
се анализира конкретен случай от Представи-
телната листа на нематериалното културно 
наследство на човечеството в публикацията на 
Милена Любенова (ИЕФЕМ – БАН, България) „Общ-
ности и експерти в опазването на нематериал-
ното културно наследство – примерът на Сурва в 
Пернишко“. Статията „Нематериално културно 
наследство – примерът на обичая Сурова“ на Еми-
лия Бояджиева-Пеева (ИЕФЕМ – БАН, България) над-
гражда темата за тази жизнена културна прак-
тика и добавя изследователски акценти като 
приемствеността на уменията и знанията за 
изработване на маските.

Към прилаганите национални политики и съз-
даването и поддържането на регистри като ос-
новна стъпка в опазването на нематериалното 
наследство насочва вниманието статията „Ре-
гистърът: начин на употреба“ на Мирена Станева 
(Регионален център – София, ЮНЕСКО, България) по 
примера на България, Словения и Хърватия. Пробле-
мът за културното наследство като политиче-
ски инструмент за обхващане на многообразието 
от култури по света е централен в статията 
„Нематериално културно наследство и живо на-
следство – теоретични аспекти и скрити пос-
лания“ на Ирена Бокова (Нов български универси-
тет, България).

Статията на Лариса Вахнина (Институт за 
изкуствознание, фолклор и етнология – Национал-
на академия на науките, Украйна) „Нематериално-
то културно наследство на Украйна в условията 
на съвременните социокултурни промени“, пред-
ставя националния опит в международен култур-
но-правен контекст, както и представителните 

ing and instrumental music and the strong influences 
of both the professional and the so-called amateur mu-
sic, whether vocal or instrumental, having folklore as 
its basis. The subject matter is taken further by Galina 
Lukanova (IEFSEM-BAS) with her paper on ‘Folk Singing 
Groups as Bearers of Intangible Cultural Heritage’, which 
presents a detailed picture of vocal ensembles with a 
focus on the arrangement of traditional music for the 
purposes of professional as well as amateur performers.

The theoretical systems operating in the area of Bul-
garian musical tradition, namely ‘irregular time signa-
tures’ and irregularity, as well as the dialect of music folk-
lore and their interrelations, lie at the core of the study 
by Petyo Krastev (IEFSEM-BAS) on ‘Research Paradigms, 
Intangible Cultural Heritage and Traditional Culture’.

The interdisciplinary point of view on the cultural 
heritage, which is the glue that holds the linguistic and 
anthropological research efforts of Mariyana Vitanova 
and Kalina Mincheva-Peicheva (Institute for Bulgarian 
Language, BAS), is well in evidence in their co-written 
article on ‘Wind Folk Musical Instruments in Bulgarian 
Dialects (Ethnо-cultural aspects)’, a cross between a di-
alectological survey of the names of wind instruments 
and their ethno-cultural aspects.

Collaboration and dialog between the bearers of 
ICH in local communities and the experts at both local 
and national level is the perspective of Milena Lyuben-
ova (IEFSEM-BAS) for analyzing a specific entry on the 
Representative List of the Intangible Cultural Heritage 
of Humanity in her paper on ‘Communities and Experts 
in Safeguarding Intangible Cultural Heritage – the Ex-
ample of Surva in Pernik Region’. The article ‘Intangible 
Cultural Heritage – the Example of Surva Custom’ by 
Emilia Boyadjieva-Peeva (IEFSEM-BAS) builds upon the 
subject matter of this viable cultural practice and adds 
research topics like the continuity of  necessary skills 
and knowledge  for the  mask making.

The implemented national policies  and the crea-
tion and keeping of inventories of the intangible cul-
tural heritage as  crucial steps towards its safeguard-
ing are presented in the article ‘The Inventory: Ways of 
Use’ by Mirena Staneva (Regional UNESCO Center, So-
fia, Bulgaria). The article cites the examples of Bulgaria, 
Slovenia and Croatia. The issue of the cultural heritage 
as a political tool for encompassing the diversity of cul-
tures around the world is also in the focus of the article 
‘Intangible Cultural Heritage and Living Heritage – The-
oretical Aspects and Hidden Messages’ by Irena Bokova 
(New Bulgarian University).
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функции на наследството при популяризирането 
на украинската култура. Изследването „Михайло 
Драгоманов в началото на Сборника за народни 
умотворения, наука и книжнина“ на Петко Хри-
стов (ИЕФЕМ – БАН, България) и Антонина Якимова 
(Асоциация на украинските организации в Бълга-
рия) поставя акцент върху ролята на известния 
украински и европейски учен, професор в Софийския 
университет, за основаването на сборника – едно 
от първите издания с научно съдържание в Бълга-
рия, и за превръщането му в периодично издание. 
Към значението на друг украински изследовател в 
това поле насочва статията на Олга Вовк (Хар-
ковски национален университет „В. Н. Каразин“, 
Украйна) „Към историята на изучаването на не-
материалното културно наследство в Източна 
Европа: приносът на Васил Каразин“. 

Статията „Нематериалното културно на-
следство на българите в Бесарабия. Добри прак-
тики в опазването“ на Елена Водинчар (ИЕФЕМ 
– БАН, България) представя българската диаспо-
ра в областта Бесарабия, Украйна, в контекста 
на преосмисляне на етническата идентичност 
и „възраждане на българските корени“. Ваня Йор-
данова (РИМ „Стою Шишков“ – Смолян, България) 
представя актуална картина на запазени и живи 
наследства в Средните Родопи „Празници и оби-
чаи от Смолянска област (по материали от сту-
дентско проучване 2017–2018 г.), която е резул-
тат от съвместната работа на студенти от 
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ 
и експерти от РИМ „Стою Шишков“.

Интересната и разнообразна проблематика 
на публикуваните в сборника изследвания допри-
нася за високото равнище на изданието, което 
увенчава работата на специалистите на меж-
дународната научна конференция и предлага на 
вниманието на широка публика техните изсле-
дователски търсения.

Стела Ненова, Eтнолог, 
Институт за етнология и фолклористика с 

Етнографски музей – БАН

‘The Intangible Cultural Heritage of Ukraine in the 
Conditions of the Contemporary Socio-cultural Chang-
es’  by Larisa Vakhnina (Institute for Art Studies, Folklore 
and Ethnology of the National Academy of Sciences, 
Ukraine)  presents the nation’s experience in the con-
text of international cultural law, as well as the repre-
sentative functions of the cultural heritage in promoting 
Ukrainian culture. The study on ‘Mihaylo Dragomanov 
and the Beginning of Sbornik za narodni umotvorenia, 
nauka I knizhnina’, a joint presentation by Petko Hristov 
(IEFSEM-BAS) and Antonina Yakimova (Association of 
Ukrainian Scholars in Bulgaria) highlights the enormous 
role of the eminent Ukrainian and European scholar and 
a professor at Sofia University in the creation of the col-
lection of popular sayings and witticisms as one of the 
earliest publications of scientific content in Bulgaria and 
its transformation into a periodical. Another  significant 
contribution is the article  ‘To the History of the Study 
of Intangible Cultural Heritage in Eastern Europe: the 
Contribution of Vasyl Karazin’ by  the active Ukrainian 
researcher  Olga Vovk (of the V.N. Karazin Kharkiv Na-
tional University, Ukraine) .

The article ‘Intangible Cultural Heritage of the Bul-
garians in Bessarabia. Good Safeguarding Practices’ by 
Elena Vodinchar (IEFSEM-BAS) is about the Bulgarian di-
aspora in the region of Bessarabia, Ukraine, in the con-
text of the population’s revisiting of their ethnic identity 
and  ‘the revival of their Bulgarian roots’. Vanya Yordano-
va (of the Stoyu Shishkov Regional History Museum in 
Smolyan) presents the current picture of preserved and 
living heritages in the Central Rhodope Mountains in 
the article ‘Feasts and Customs from Smolyan Region 
(based on Data from Student Research 2017–2018)’, 
which is  a collaborative project of students of the Paisy 
Hilendarski University of Plovdiv and experts from the 
Stoyu Shishkov museum.

The varied and compelling themes of the studies 
included in this collection contribute to the high aca-
demic level of its content while publicizing the accom-
plishment and research pursuits of the participants in 
the international scientific conference among a wide 
reading audience. 

Stela Nenova, Еthnologist, Institute of Ethnology and 
Folklore Studies with Ethnograhic Museum, BAS
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