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Наръчник
с добри практики

Проучване и обмен на добри практики, съществуващи в
трансграничния район, свързани с възстановяването,
популяризирането и управлението на културноисторическите и археологическите ценности

КУЛТУРА БЕЗ ГРАНИЦИ - Наръчник с добри практики

1

СЪДЪРЖАНИЕ
1. Увод - анализ на ситуацията
2. Добри практики от трансграничния регион
2.1.

Кратък преглед на културната картина в Благоевград

2.2.

Добри практики от трансграничния регион

3. Добри практики от България и света
4. Основни препоръки и изводи

КУЛТУРА БЕЗ ГРАНИЦИ - Наръчник с добри практики

2

1. Увод – анализ на ситуацията
В днешно време очакванията за промяна в градските пространства са свързани
със социокултурната и икономическа динамика в обществата. Всяко териториална
област започва буквално да се „бори“ за внимание и фокус на глобалната сцена,
изпълнена с не малко имитации, отмиращи ценности, непопуляризирани културноисторически обекти и съответно общностно съизмерване в различни аспекти.
„Култура без граници“ днес е все по-популярен и основен инструмент за обмен
на добри практики, за споделяне в трансграничните райони на културно-историческо,
археологическо и природно наследство. Очевидно основното съдържание на общуването
днес, в дискурсивен контекст от типа "Здравей, къде се намираш?"1, показва, че
пространствата (град/село) трябва да естетизират, да идентифицират ясно своето
различие, за да има плътно и различно съдържание.
Дигиталната революция в културната политика дава вече нови възможности и
посоки; умножава тенденциите в нарастването на броя регионални проекти и платформи,
чрез които се привличат нови и нови разнообразни публики, туристи, и така се укрепват
местните икономики. Това води до възпитаване на обществото в отношение към ценното
на регионалната, местна култура, към наследството като етноопределящ идентификатор.
Масовата само-естетизация и преекспониране в културни проекти в градовете, трябва да
се мисли не само в перспективата на туризма, новите медии или борбата за привличане
на инвеститори и експерти по управление на културни индустрии – тя участва в новата
икономика, в облика на идентичностите на обществата, тя задава модели и възпитава.
За устойчивото развитие на всяка градската среда от значение са прилагането на
ясни културни и туристически политики, които са в синхрон с местните регионални
икономики, с потенциал и с възможности за надграждане и развитие на действащите
културни центрове, институти и паметници и да допринасят за подобряването на живота
на хората.
Основните световни тенденции, които следва да се имат предвид при планиране и
програмиране на регионални културни политики са насочени най-общо казано към:
 Повишаване на търсенето и засилване на интереса към дестинации за селски,
етнографско-фолклорен, религиозен (поклоннически), гастрономически (винен или друг
алкохолен), спортен, културно-исторически туризъм;
 Промотиране по иновативен начин и с нови технологии на регионални
културни продукти и унифицирани културно-исторически брандове;
 Подготовка и разработване на туристически атракции с изразени културноисторически елементи като комплекс, с всички необходими атрибути за посетителите,
като интересни места за отдих, уютни места за хранене, магазини за сувенири и
забавления и т.н.;
 Разработване на проактивни маркетингови и PR стратегии и кампании;
разработване на таргетирани комуникативни канали за културни обекти в даден регион и
привличане на различни публики;
1

Като комуникативен феномен това, което са извършили пощенските картички в края на 19 век, като
интимно докосване между хората, общностите, заменили дългите романтични излияния в писмата с
фабриката на картинката, купена от първата будка, днес се постига и прави чрез дигиталния образ и
мобилността, чрез динамиката и инструментариума на новите технологии. Защото всички сме имали ония
моменти – „Щрак: ето ме, тук съм на това неповторимо и ново място!“ – б.а.
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 Целенасочено разработвани и тематизирани социални мрежи, работа със
специализирани интернет медии, форуми, портали;
 Възможности за обединение на културни институти, центрове в т. нар.
културни клъстери/асоциации с цел постигане на по-стабилно позициониране при
кандидатстване/участие и реализиране на мащабни международни проекти и програми;
 Активиране на взаимодействието между различните участници в сферата на
туризма - частен сектор/туристически бранш, спортни и културни организации и
асоциации, мобилни оператори, местни власти, неправителствен и академичен сектор,
медии и др.;
 Насърчаване на социалното предприемачество и социално-интеграционните
политики в посока културно-исторически и археологичен туризъм;
 Активиране на инструментите на публично-частното партньорство с цел нови
възможности за финансиране на ключови обекти в областта на културно-историческото
наследство в трансграничния регион.
Възможностите за социализиране на историческите и археологически ценности и
обекти в устойчива туристическа дестинация, и превръщането на този културен
потенциал в реална „историческа и културна платформа за диалогизиране между
общностите“ са обект на настоящото проучване. Чрез разнообразни широкоспектърни
културни проекти може и се допринася за развитието на туристическия бранш в
Югозападния район на България и то именно чрез културно-историческото богатство и
неговото социализиране в област Благоевград.2
Концентрирането на млади динамични хора, обучаващи се във висшите учебни
заведения в Благоевград е капитал за развитие на успешни културни, образователни и
интеграционни политики, с възможности за прилагане на нови технологии в културните
индустрии, както и за активиране на социално-икономическо предприемачество в
региона.3
Изглед към центъра на град Благоевград.

2

Нарастване на броя нощувки се регистрира в област Благоевград през последните три години - съответно
с 31% реализирани нощувки в хотели и 23,1% от приходите от нощувки. Виж.: Регионален план за
развитие на Югозападен район за периода 2014-2020 г., стр.32
3
По подробно в Регионален план за развитие на Югозападен район за периода 2014-2020 г., стр.26

КУЛТУРА БЕЗ ГРАНИЦИ - Наръчник с добри практики

4

2. Добри практики от трансграничния регион
2.1. Кратък преглед на културната картина в Благоевград
В Благоевград през последните пет години се наблюдава своеобразно културнотуристическо активиране, т. нар. „революционизиране“ на фестивалната култура и
възраждане с нови идеи и потенциал на културни обекти и институти.
Зад реализираните мащабни национални и международни проекти, чрез които
значително се привлякоха нови и разнообразни публики и се насърчи средния и малък
бизнес в района, стоят следните ключови фактори:






ясна и изпълнима управленска стратегия за развитие на региона чрез рационално
използване на потенциала на културните продукти в Благоевград - допринася се
за укрепване на местната икономика и за формирането на естетика, повишаване
на образоваността у хората;
професионални екипи за реализиране на конкретни културни политики/проекти,
екипи, които постигат баланс в артмениджмънта и носят добри резултати;

активно взаимодействие и партньорство с неправителствени организации, с
образователни и изследователски институции – висши учебни заведения в
Благоевград и изследователски центрове – постигане на общностен напредък;
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диференциран подход и таргетирани практики за привличане на нови
национални и международни партньорства;
креативни модели за развитие на нови публични културни и социо-културни
пространства;
надградени с ново съдържание и по нов управленски начин културни и
регионални центрове.

Управлението на публичните средства води и до появата на нови културни
събития, които укрепват местната икономика и подобряват, „освежават“ климата в
града.

Пет са ключовите фестивали в културния календар на Благоевград, които са се
вписали в регионалната културна програма и всяка година се доразвиват и обогатяват.
Това са:
Фестивал за съвременна френска музика FRANCOFOLIES.БЛАГОЕВГРАД,
възстановен през 2015 г. след близо 20 годишно прекъсване и превърнал се в
истинска емблема за града; привлечени световни звезди, спечелени национални
награди и повишен имидж на града и целия югозападен регион 4.

4

За фестивала ФРАНКОФОЛИ
blagoevgrad/

виж по-подробно на: https://viewblagoevgrad.com/obekti/francofolies-
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Изглед към сцената на фестивал FRANCOFOLIES.БЛАГОЕВГРАД. Фестивалът е
включен в списъка със 100-те най-известни събития на франкофонията в цял свят.

Фестивал “ТАРА-РА-БУМБИЯ” - фестивална платформа за независим и млад
театър 5.
Фестивал ,,ТАЛАНТИНО”- детски театрален фестивал6.
Фестивал „СУРВАКАРСКИ ИГРИ“7.
Фестивал „Blagoevgrad BLUES & JAZZ”8
Визията на Blagoevgrad BLUES&JAZZ 2019

5

За театралния феситвал„ТАРА-РА-БУМБИЯ“ - https://viewblagoevgrad.com/obekti/teatralen-festival-tarara-bumbiya/
6
За фестивала ТАЛАНТИНО - https://viewblagoevgrad.com/obekti/talantino/
7 Фестивалът „СУРВАКАРСКИ ИГРИ” е уникален годишен фолклорен фестивал, който събира в
началото на всяка година през януари над 1200 кукери. Вж.: https://viewblagoevgrad.com/obekti/festival-nasurvakarskite-igri/
8 За фестивала „Blagoevgrad BLUES & JAZZ” - https://viewblagoevgrad.com/obekti/blues-jazz-blagoevgrad/
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Сурвакарските кукерски игри в Благоевград огласят района в първите дни на новата
година и привличат стотици туристи, както и участници в кукерските игри.

Активна и богата е програмата и на културните институти в Благоевград, при
които също през последните няколко години се наблюдава динамизиране, по-видимо
присъствие в обществено-културния дискурс в региона, а и в по-широк териториален
обхват – активизиране на гостуванията на творческите екипи в страната и чужбина.
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Основните културни звена, които участват в създаването на цялостната културна
атмосфера в региона са9:
ГРАДСКА ХУДСЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР “НИКОЛА ВАПЦАРОВ”
КАМЕРНА ОПЕРА
БИГ БЕНД БЛАГОЕВГРАД
Ансамбъл „ПИРИН”
Народно читалище “Никола Йонков Вапцаров-1866”
Общински Куклен театър.
Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград
Регионална библиотека “Димитър Талев”
Важен елемент от общия културно-исторически маршрут в Благоевград са
ключовите културно-исторически обекти10, които правят облика на града диалогичен,
информативен, създават и изграждат общата културно-историческа визия на града.
Някои от тях биха могли да имат свои нови послания, като се използват нови иновативни
и технологични решения и културни концепции на доказани професионалисти.
Споделянето на добри културни практики и примери в наръчника ще дадат идеи за
подобни креативни мениджърски решения за подобряване на градските пространства.
2.2. Добри практики от трансграничния регион
Модели за препрограмиране на градски пространства чрез култура и изкуство
В едно от своите изследвания френският изкуствовед и куратор, теоретик и
основател на т.нар. релативна естетика Никола Бурио 11 твърди, че изкуството може да
„препрограмира“ съвременността и да създава нови смисли в пространствата.
В градския мениджмънт все по-активно започват да се разработват и
експлоатират т. нар. „маршрути през и чрез културата“ 12. Очевидно геолокализираното
изкуство може да откроява една нова употреба, един нов начин на възприятие на
публичното пространство и прави зрителя/консуматора съпричастен, но и отговорен за
пътя, за маршрута, който си „присвоява“ това пространство. Създаването на наративи за
градските пространства раждат предпоставки за социализиране и обживяване13 по нов
начин и с нов маниер на градските локации.14

9

Подробна информация за актуалните програми на културните институти в Благоевград може да се види
на техните сайтове, както и на платформата https://viewblagoevgrad.com/kultura/kulturni-instituti/
10
Това са: Архитектурен комплекс Вароша, Часовниковата Кула, Измирлиева
къща-музей,
Храм
„Въведение Богородично“, Село Дренково, община Благоевград, други паметни места и знаци, свързани с
българската бойна слава на територията на община Благоевград.
11
Nicolas Bourriaud, Postproduction: Culture as Screenplay: How Art Reprograms the World. New York: Lukas
& Sternberg, 2002.; Nicolas Bourriaud, Eshtetique Relationelle, 1998. Очаква се именно Никола Бурио теоретик и основател на т.нар. релативна естетика, да бъде куратор на Истамбулското биенале 2019 за
съвременно изкуство (14 септември – 10 ноември 2019 ) Виж:
https://www.capital.bg/light/neshta/2019/01/25/3380058_izlojbite_koito_ochakvame/
12
Виж. бел. 11
13
По терминологичния апарат на етнолога и фолклориста проф. Владимир Пенчев.
14
Виж.: Изабел Буф-Вермес, „Геолокализирано изкуство: в търсене на една релационна психогеография“.
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Популярните практики през последните години, например за рециклиране и ново
използване в различни сектори, са свързани с пространствата. В дадени ситуации и
райони няма нужда от създаване на нови такива, а по-скоро за фокусиране и ориентация
в съществуващото - да бъде уплътнено с взаимодействащи с общността идеи, с проекти;
да е употребено, така, както предлага и Никола Бурио: „Потенциалът в маршрутите от
културно-историческо и археологическо наследство, както и от геолокализирано
изкуство откроява нова употреба, нов начин на възприятие на публичното
пространство и прави публиката съпричастна, отговорна към маршрутите, който си
припознава/присвоява това пространство.15
Добрите примери за усвоени и обживени пространства в различни региони у нас
и по света, както и в изследвания район на Благоевград могат и дават нови идеи, с нов
потенциал да се гледа и мисли културно-историческото и археологично наследство.
Така реално може да се създават добри предпоставки за взаимодействие с
трансграничните райони и района на Амфиполи16, който е изключително богат на
археология и исторически наслагвания от различни епохи.
Популяризиране на културно-историческото наследство между общините Гоце
Делчев – Просочени17 и Гоце Делчев – Драма, Гърция
Основна цел на проекта е популяризиране и социализиране на културноисторическото наследство в две крайгранични общини – Гоце Делчев и Просочени. Като
основни дейности са реализиране на рехабилитации и обновяване на общинските музеи
в двата града, разработени са и обновени информационни и образователни платформи,
чрез които да се привличат разнообразни публики, които се възможност за
информиране, създаден е вирутален тур в музея, използвани са новите технологии
рационално и удачно с цел привличане на млади и международни публики. По този
начин се постига стратегическата цел за етнокултурно и икономическо взаимодействие
между двете гранични общини.
Друг пример за сближаване и културен обмен между община Гоце Делчев и друга
трансгранична община в Гърция - община Драма е традиционното гостуване на
гоцеделчевци в началото на всеки декември в годината в градския парк в Драма, когато
се откриват коледните тържества, наречени с името „Град на мечтите“. Организират се
богати детски програми с приказни герои, детски атракциони и разнообразна концертна
програма за възрастни. А кметът на град Драма отправя официална покана към жителите
на Гоце Делчев и района да посетят „Града на мечтите“ и да се забавляват предколедно
всички заедно. Този пример е показателен за възможностите, които дава
трансграничната зона за обмен на идеи и добри практики за сближаване около
традиционните празници.
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Nicolas Bourriaud, Postproduction: Culture as Screenplay: How Art Reprograms the World. New York: Lukas
& Sternberg, 2002
16
Амфиполис или Амфипол (на старогръцки Ἀμφίπολις) е древен гръцки полис, разположен на устието на
Струма в Югоизточна древна Македония, като там днес е разположен известния Археологически музей.
Благоденствието на града е отразено в неговите монументални сгради с мозаечни подове и стенописи,
както и възстановени и социализирани археологическите находки. Пример за добро социализиране на
обект е създаването на мрежа от пътеки за посетители, минаваща покрай повечето от разкопаните
паметници в централната част на археологическия обект Древен Амфиполис, така че посетителите
(следвайки пътеките) да имат възможност да видят всички открити паметници на християнския Акропол.
17
Проектът „Популяризиране и опазване на културно-историческото наследство в трансграничния регион
община Гоце Делчев-община Просочени, Гърция (CULREG)“ е реализиран по програма за европейско
териториално сътрудничество България- Гърция 2007-2013“ http://www.gotsedelchevmuseum.bg/
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Изглед към предколедните тържества в „Града на мечтите“ в Драма

Културно наследство и спорт18
Основна цел на проекта е да се промотира спортният туризъм в трансграничната
зона като част и от нематериалното културно наследство, да се мобилизира
потенциалът на младото поколение в град Разлог - за популяризиране на региона с
всичките му ценности и наследство, както и за съхраняване и развитие на спортни
образователни програми. Разработената иновативна образователна програма за
училищата, реализиран младежки трансграничен обмен – всичко това води до
увеличаване на туристическия поток, а образователни посещения и организираните
тематични спортни турнири обогатяват градската програма и подкрепят местната
бизнес среда.
Активните спортни дейности и спортната история в Разлог са част от едно
наследство и разнообразие, което има потенциала да се развива.19

18

Проект „Насърчаване и повишаване на мобилизацията на младежта – културно наследство и спортна
валоризация”(PROMO-YMC(H)A) РАЗЛОГ, съфинансиран по програма за трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, стартирал на 21.09.2017г. и обединяващ партньорите:
„Младежка Християнска Асоциация“ от Солун, Гърция; Югозападен университет „Неофит Рилски”,
Благоевград, България; Община Корделио – Евозмос, Гърция и Община Разлог.
19
След приключване на дейностите по проекта се очаква устойчиво увеличение на броя посетителите
(студенти, спортисти, туристи) на спортните съоръжения, на използването на разработените
образователни материали и приложения, които да повишат общностната осведоменост, особено тази,
свързана с традиционните местни игри от Разлог. Достъпността до културно-историческото наследство и
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"По пътя на ранното християнство"20 - община Разлог
Примерът от община Разлог показва ефективната колаборация между община Драма
и Търговско-промишлената палата от там, Българската асоциация за алтернативен
туризъм (БААТ), възможностите на региона и споделянето, социализирането на
културно-историческото наследство.
Град Драма е подходящ партньор за проучване на християнските храмове в
трансграничния регион именно с множеството археологически находки, свързани с
бронзовата и каменната епоха, но най-вече с периода на ранното християнство. Освен
богат археологически музей, в града има специален църковен музей, където може да се
види богата колекция от икони в религиозен и светски стил.
Предложение:
Гостуване на колекция от Драмския църковен музей в Благоевград (в РИМ Благоевград) в рамките на определена инициатива или проект, би могло да е добър
повод за културен обмен и дискусии за артмениджмънта и музейното дело, но и
популяризиране на християнското наследство и ценности по балканските земи.
Изглед към Драмски църковен музей (Εκκλησιαστικό Μουσείο Δράμας)
Икони от XVIII – XIX век

за хората със специални нужди, подкрепата за създаване на нови работни места в културния сектор и в
областта на новите технологии са важна част от ключовите дейности по проекта.
20
Проектът е реализиран от община Разлог за развитие на туристическите ресурси в района, в
партньорство с Търговско-промишлената палата в гр. Драма, по програма ФАР „Трансгранично
сътрудничество”. Основните дейности са: разработена Общинска програма за консервация и социализация
на туристически обекти; археологическо проучване на три обекта; реставрация, консервация и охрана на
„Писаната църква”; разработен план за поддръжка и развитие на обекта след приключване на договора за
безвъзмездна помощ; промоционални материали и интернeт сайт - http://earlychristianity.eu.
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По проекта са реставрирани и социализирани важни християнски обекти, като найзабележимата е т. нар. Писана църква. При разкриването на руините са открити
останките на две вписани една в друга църкви – едната от V-VI в., а другата – от XIIIXIV, която е всъщност известна сред местните като „Писаната църква” – име, което се
оправдава при намирането на фрагменти от фасадата на църквата, където могат да се
видят геометрични и стилизирани флорални орнаменти. Разкрити са руините на още две
църкви в непосредствена близост – „Св. Никола” (XII-XIV в.) и Бялата църква. Трите
църкви са в местността Круше -Писаната, Бялата и "Свети Никола" и свидетелстват за
наличие на голямо селище от времето на Второто българско царство. Около тях са
открити останки от солидни основи, много фрагменти от битова и строителна керамика,
християнски погребения и монетна находка от ХІІ век.
Целият църковен комплекс се намира на територия с регулационен план за
изграждане на голф-комплекс в м. Бетоловото. Важно е, че освен реставрационните
дейности са извършени облагородяващи дейности на мястото. Така се допринася за
развитието и на местната икономика в Разлог.
Писаната църква е недействаща, но важен християнски култов обект, където в
продължение на 1000 години са звучали посланията на Христовата вяра.
Писаната църква е разположена в подножието на Северен Пирин на 7 км
югозападно от град Разлог
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Как отбелязват Европейските дни на културното наследство в град
Сандански?
Отбелязването на Европейските дни на културното наследство през 2018 г. в
Сандански предизвика интерес у гостите на града. Археологическият музей в Сандански
инициира и организира специална модерна постерна изложба „Наследство, бъдеще и
цветна магия“. Като в нея се включват разнообразни материали, дневници, скици и
чертежи, изработени от млади местни хора, участвали в текущи проекти на музея, някои
от тях са: “Търсачи на старини“, „Изпиши яйце“,„Опознай древните богове“, „Да
направим антична мозайка“, „Забравените игри на Свети Врач“ и други. По този начин
се дава нов живот на едно натрупано наследство, сътворено от млади участници и това
наследство се споделя с разнообразни публики по още един начин – чрез изложбата.
Екипът от музея показва модел на приобщаване на младото поколение към общото
европейско наследство и се акцентира върху етнокултурното и фолклорно многообразие
на Сандански и региона.
Друг любопитен пример от Сандански е мащабно организирано звънене на камбани
точно на 21 септември в 19 часа, по повод деня на мира и културното наследство.
«Събуждането» като творчески акт се реализира чрез прилагането на камбанения звън
по добър повод и със силен общностен ефект, с провокиране на питане и търсене на
информация защо, какво и как.
Плакат на изложбата „Наследство, бъдеще и цветна магия“, 21.09.2018.

„Културни вечери“, „Традиции и изкуство“ - Банско
Проектите в Банско популяризират успешно местните традиции, обичаи и фолклор
през летните месеци (23 юни – 3 септември), разнообразява се престоя на туристите,
запознавайки ги със съхранените автентични традиции, обичаи и фолклорно наследство.
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Интересен пример от тези инициативи е това, че жителите и гостите стават
своеобразни участници в организираните етнографски демонстрации21, така се припомня
или се научават позабравени стари занаяти и местни умения22 в музея „Велянова къща”.
Туристите са забавлявани и с еднодневни турове до близките археологически
обекти, организирани от Музейния комплекс: до археологически комплекс „Свети
Никола”, късно антична крепост „Ситан Кале”, разработени са образователни
интерактивни игри за деца в музея на чужди езици.
Археологическото богатство в Благоевградско – потенциал за икономика и
регионално развитие
През изминалата 2018 г. находките на археолози в Благоевградския регион
привлякоха вниманието на световните и национални медии, както и на учени археолози
– бе открито древно римско селище, датиращо от 3 век. Археологическите находки,
стартирали от 2017 г. се откриха при започналото строителство на автомагистрала
„Струма“, като една малка част вече бяха експонирани в презентативна изложба
„Българска археология 2017“ през февруари 2018 в Националния археологически
институт с музей при БАН.
Сред намерените артефакти са бронзов печат от IV в. и бронзов връх на
вотивна пръчица с форма на птица от IV-V век. Те са от спасителните
археологически проучвания в местността Ширините, срещу Благоевград, където е
открито селище от римската императорска епоха и Късната античност. Бронзова
фибула (вид катарама) от II в. и бронзова тока от IV в. са част от находките,
намерени при проучванията край с. Мощанец. Изследвани са структури от
късноримската и ранножелязната епохи.23 Едно от предположенията е, че
откритото римско селище е "Скаптопара" - предшественикът на днешния областен
град Благоевград.
Важните въпроси, които стоят пред екипите по този ключов археологически
проект в Благоевградско е как обектът да бъде реално и професионално социализиран,
да се изгради необходимата инфраструктура по европейски модел с всички елементи,
за да започнат да се привличат таргетирано туристи и да се популяризира обекта, а
така и потенциала на региона. Потокът от магистралата до града би следвало да
може да има лесен, бърз и директен достъп до един добре организиран археологически
комплекс, за да се запознават туристите с историята и наследството. Следва да има
добре разработена информационна кампания на няколко езика (английски, немски,
руски, гръцки).
Работата по проекта продължава, както от екипите по разкопки, така и в
координация с местната власт и ангажираните други институции, потенциалът в него е
обещаващ за развитието на цялостния Югозападен регион в България и има солидна
предпоставка за засилване на трансграничното партньорство и взаимодействие на
21

Демонстрациите се съпровождат и от фолклорни състави от населените места на територията на община
Банско, които същевременно демонстрират местното музикално богатство, изразено с автентични
инструменти и традиционни бански песни и носии от региона. За запалените по народни песни и танци в
читалище „Никола Вапцаров” се провеждат уроци по тамбура, гайда и пеене, както и уроци по народни
песни и танци.
22
Показателни примери са традиционния занаят ‘предене и пресукване на вълна’, ‘плетене на шушони’,
‘бродиране на сувенирни топки’, ‘плетене на една кука’, ‘изработка на сувенири от тъкани’, ‘везане на
гоблени’, демонстрация на българска бродерия и дърворезба и др.
23
Екипът на проучванията е от Националния археологически институт с музей към БАН. Находките са
свързани с обредния живот на праисторическите хора, с голяма историческа стойност. Намерени са
каменни тесли, различни инструменти, които са направени от кост или камък, част от гривна, направена от
мида. Керамичните човешки фигурки са сред най-ценните и уникални находки.
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общностите, на местните власти, на академичните и изследователски екипи между
България и Гърция.
Процес от археологическите разкопки, лято 2018, Благоевградско.

Социализация на археологическото наследство в Солун
В началото на 2018 г. при археологически разкопки гр. Солун се разкрива древен
град. Това се случва по време на изграждането на метрото в града, което е започнало от
2006 г., но поради огромния ареал археология процесът се забавя. Археолозите са
открили повече от 300 000 находки, включително монументални погребални и
архитектурни ансамбли, 50 000 монети и широк спектър артефакти, които осигуряват
почти пълна картина на града под съвременния Солун от IV в. Пр. Хр. Откритията са на
екипи от модерния Археологически музей в Солун24 през годините на разкопки на
строителни площадки за метрото в града, както и по магистралата Егнатия.
Социализирането: Част от уникалните находки се подготвят да бъдат изложени в
метростанциите "Агия София" и "Венизелос“ – един изключително популярен подход за
социализиране на културно-историческото наследство – хората да могат да го виждат
ежедневно и получават информация за него. Така етничната памет се запазва във
времето и се предава на поколенията. Затова търсенето на подходи на експониране на
публични места на археологическото и историческо наследство следва да се насърчава,
за да се допринася за неговото популяризиране.
Добър пример за иновативен подход в управлението на музей е именно
Археологическият музей в Солун – разнообразна програма, провеждане на бутикови
концерти, експозиции с аудио-визуални възможности за получаване на подробна
информация, модерен двуезичен сайт с подробна и актуална програма25.
24
25

https://www.amth.gr/en
https://www.amth.gr/en/calendar
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Уникална статуя без глава е намерена по време на разкопките в Солун на древната
богиня Афродита. Снимка: Life-Events.gr26

"Културно-историческо наследство от земите на тракийските сатри"27
Колаборация и устойчивост между академичните институции и местни културни
организаци е проектът „от земите на древните тракийски сатри“.
Като резултат от проекта е изграден и модерно оборудван научно-изследователски и
образователен център за древни култури, чрез който се обменят идеи и научни
изследвания и така превръщат Центъра в авторитетно звено за поддържане на
интердисциплинарните проучвания, за организиране на изселодателски експедиции и
научни конференции, публични лекции и форуми. Разширява се обхвата на Центъра не
само за ЮЗУ, но и в регионален и международен план.
Насочването на подобни изследвания към една значима част на културноисторическото наследство от Югозападна България - културното наследство от
тракийските сатри, има и своята стратегическа цел - не само да се разшири и задълбочи
изследователската мисъл, познание и научните търсения, но и да е една добра основа и
26

https://neoskosmos.com/en/111611/archaeologists-unearth-headless-aphrodite-statue-inthessaloniki/#.Wo8fs86ioW8.twitter
27
Изследователският проект се е реализирал от екип от Университетски научноизследователски център за
древни европейски и източносредиземноморски култури, Правно-исторически факултет - катедра “Обща
история”; Факултет по изкуствата - катедра “Музика” към ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград;
Национален археологически институт с музей при БАН - секция "Тракийска археология"; Национална
астрономическа обсерватория "Юрий Гагарин"; Регионален исторически музей - Благоевград; Градски
исторически музй - Разлог. Изследваната проблематика е актуална - проучване на тракийските сатри, найревностните пазители на тракийската религия и духовност и притежатели на централното светилище на
Дионис - Сабазий. Реализирани са фолклорно проучване от с. Пирин, община Сандански; теренно
наблюдение върху резултатите на гръцките археолози за локализациите на светилището на Дионис
Сабазий в Северна Гърция и свидетелствата за трако-гръцките културни контакти в елинските колонии на
тракийския бряг при устията на реките Струма и Места; българо-гръцки научен обмен.
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предпоставка за развитието на културния и исторически туризъм в този регион на
България и на Балканите, да се засили междуакадемичния обмен на Балканите и да се
провокират туристическите агенти и модератори да търсят и предоставят тематизирани
посещения и програми.
„Мостът – кръстопът на култури” - Кърджали28
В община Кърджали, като част от трансграничния регион, се провежда иновативно
културно събитие в комплекс от няколко вида дейности, разпределени в две групи „Дни на изкуствата” (Ден на фотографията „Аз и моят град”, Ден на музиката, Ден на
приказката; Уъркшоп по фотография; Уикенд фестивал /лайв концепция/ „Мостът”), а
във втората са логистични и публични дейности като: изследване на мултикултурната
памет; публикуване на рекламен каталог за традициите в целевия регион.
По проекта се закупува оборудване и обзавеждане (озвучителна, осветителна и
видео техника, мултимедия, екрани, витрини и др.) за организиране на иновативни
културни събития. Специално разработен виртуален гайд "Кърджали през очите на
изкуството" представя нов тип културни събития, изпълнявани на нетрадиционни
публични пространства, мапинг и звуково-визуални спектакли на открито.
Визия на проекта в Кърджали

28

Проектът е по ОП "Регионално развитие" 2007-2013г., бенефициент Община Кърджали с партньор
Фондация “Младежки център КРЪГ” - https://www.kardjali.bg/?pid=2,2&id_news=3751
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„Перперикон -Минало за бъдеще”29
Проектът е насочен към широк диапазон от посетители и интересуващи се от
миналото
на
този
регион.
Основните
дейности
са
свързани
с
консервационнореставрационни работи и експониране на античния и средновековен град
Перперикон, промотиране на обекта.
Интересното от този проект е, че се прави специално организирано анкетно
проучване сред родителите на децата от четири детски градини от града, включени в
проекта; разработени се тематични вечери Разказвачница „Приказки край огнището с
цел усвояване на българския книжовен език в детски градини със смесено население. А
организираните студиа „Танцуващи ноти”, мамин салон „Умница- хубавица“, татков
клуб „Рицар без броня“, школа за доверие и т. нар. Агенция „Щуроленд“ правят
резултатите от проекта изключително устойчиви и полезни за общността, чрез които се
приобщават младите към традициите, а възрастните – да предадат знанията си на
поколенията. Виж подробно филм за Перперикон.30
Примери от Смолян

В този типичен родопски град има примери, които заслужават внимание. Един от
тях е активната дейност на Регионалния исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян,
които разработват своя актуална програма за 2019 г. под надслов „На 100 км от
Европейската столица на културата – Пловдив 2019“.31
29

Проект по Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” на Програма БГ 08
„Културно наследство и съвременни изкуства” (ФМ на ЕИП) 2009-2014, бенефициент Община Кърджали
и партньор Регионален исторически музей – Кърджали (РИМ), (2015 - 2017). В резултат от изпълнението
на проекта са реставрирани и експонирани 11 обекта от античен и средновековен град Перперикон;
проведени са организирани маркетингови и популяризаторски събития, семинар „Перперикон – минало за
бъдеще”, пресконференции и печатни популяризаторски издания; създаден е сайт на проекта;
30
https://www.youtube.com/watch?v=gVmGutVjNb8
31
В инициативата се включват освен община Смолян, и музейни специалисти, представители на
Художествената галерия, Регионалната библиотека, РУО – Смолян, преподаватели от Нов български
университет и от Института за нематериално културно наследство като целта е с различни прояви Смолян
и общината да могат да се включат в някои от събитията на европейската столица на културата – Пловдив
2019“.
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Музеят в Смолян работи за реализацията на творчески инициативи, сред които
любопитното е ателие за изработка на родопски плъсти, изработване на проект на пано,
които да олицетворяват родопската култура. Някои от проектите, посветени на
провеждането на Европейската столица на културата – Пловдив 2019 са Първият събор
на гайдарското изкуство „Апостол Кисьов“ в село Стойките, съборът „С песните на
Георги Чилингиров“ в село Полковник Серафимово и много други.
Град Смолян е пример и модел за приобщаването на младите към местните
мултикултурни традиции и богатство. Това успяват да развиват по проект „Моят етнос е
част от културата на света", финансиран от Център за образователна интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства.32. В Центъра за подкрепа за личностно
развитие (ЦПЛР) - Обединен детски комплекс – Смолян, който е общинска институция в
системата на предучилищното и училищното образование, безплатно се обучават деца и
ученици в ключови за познанието области. Дава се възможност на младите хора да
представят културната специфика на отделните етнически малцинства, живеещи в
Родопите – българи, българомохамедани, турци, роми.33 Фунциониращи разнообразни
школи и групи по интереси дават широки възможности за избор и за развитие на децата
по танци, спорт, творчески тетатрални занимания, писане на есета, рисуване, чужди
езици и др.34
3. Добри практики и примери от България и света
Примерите за популяризиране и социализиране на културно-историческото и
археологическо наследство от страната и света ще ни дадат един по-иновативен и
модерен подход в осмислянето на пространствата, в тяхното управление и съхранение. В
Благоевград има потенциал за задълбочаване на вглеждането и търсененето на нови
интерпретации на историята, на местната памет и фолклор, в по-широк обхват за
трансграничния регион.
Избраните модели от областта на културните „тихи революции“ са разнообразни и
разнородни именно с цел да провокират за надграждане и раждане на нови идеи в
мениджмънта.
Да открием потенциала в градските пространства: примери от град Самоков
Един от артистите, които се включват в Международния симпозиум по живопис и
скулптура в град Самоков е търновскит художник, живеещ в Мадрид Христо Гелов35.
32

Проектът за изграждане на Център за подкрепа за личностно развитие /ЦПЛР/ е финансиран по
конкурсна процедура 33.9-2011 на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от
етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) към МОН с времетраене 01.11.2011 г. - 31.07.2012 г., в съответствие
със Стратегията за равноправно интегриране на децата от етническите малцинства на МОН.
33
http://odk-smolyan.eu/proekt.html
34
Резултатите от проекта в Смолян активизира креативната енергия на учениците за позитивна промяна в
отношението към различни култури, осмисли се потенциалът от културното многообразие и нуждата от
подкрепа за личностното израстване и реализация на децата от различните етнокултурни групи.
35
Христо Гелов живее повече от 25 години в Испания. Той е завършил „Стенопис” в НХА - София и
„Графични технологии” в Universidad de Complutense, Мадрид. След 20-годишен опит в сферата на
аудиовизуалната индустрия и мултимедийния дизайн, неговото творческо търсене се разгръща в новите
медии на визуалната комуникация. През 2012 г. Гелов създава творчески колектив Оpen street art - Urban
and Action art в Мадрид. Лауреат е на голямата награда в състезанието McLauren Wall - to - Wall в
Монреал. Чрез експерименталното си видео, показващо геометрични форми, които танцуват под
аранжимента на дигитални звуци, Гелов предлага оригинална перспектива за еволюцията на арт медиите и
връзката им с новите технологии. Сред най-известните му проекти са цветните пешеходни пътеки в
испанското градче Торелодонес. Във Велико Търново през 2016 г. прави модерно мапинг шоу на фасадата
на изложбените зали „Рафаел Михайлов”, peaлизиpa и друг проект – apтинcтaлaция, наречена „Оpaнжeви
кpъгoвe”, пускайки в река Янтpa 12 макета на спасителни пояси, оцветени в оранжево.
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Неговите концептуални проекти не само преобразиха обекти на културно-историческото
наследство, но им вдъхнаха нови разбирания и живот.
Христо Гелов преобрази Голямата чешма в „Къщата на водата“, Самоков 2015

Иновативната инсталация не нарушава функционалността и архитектура на чешмата,
а цели акцентиране върху живителната течност, идваща от нея и дава знак да бъдем
внимателни и отговорни към това природно злато - водата.
Вторият проект, реализиран през 2017 г. в Самоков е преобразяването и вдъхването
на нов живот на старата дървена пожарна кула - тя се превърна в модерна и атрактивна
кинетична артинсталация. (Виж видео: https://vimeo.com/232674693 )
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Процес на изграждане на кинетичната инсталация „Дишай“ – пожарникарската
кула в гр. Самоков, автор: Христо Гелов, август 2017.
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И дветe инсталации на визуалния артист Христо Гелов в Самоков създадоха повод за
дебат у местната общност дали и как подобни модерни решения нарушават комфорта на
жителите и функционалността на обектите, как се променя облика като цяло в града,
привличат ли се така повече туристи, провокират ли се нови други идеи т.н.
Изоставените пространства, каквото е пожарникарска кула, може да носи нови
послания, настроения, ако се използва креативността на артистите. Затова и проектът
„Дишай” промени дървената кула с всички тези 280 специално изработени детски
вятърни тревисто зелени въртележки. Инсталацията „Дишай” е вдъхновена от силата на
природата, от онова богатство, което хората имат в подножието на Рила, а зеленият цвят
е символ на новите начала, на растежа и плодородието.Така пожарникарската кула,
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привлече не само туристи и гости, но и местните, деца и възрастни, които специално
отиваха и разглеждаха инсталацията, със снимки за спомен.
Този пример за съживени градски пространства е достатъчно красноречив как могат
да се обживяват изоставените пространства с креативни решения и творчески идеи, как
този културен акт води до положително развитие и популяризиране на общността и
локациите и се задават нови смисли за наследството в града.
Предложение:
По примера на иновативните проекти в Самоков: В Благоевград има обекти, които
могат да се „съживят, да се събудия“ за общността по нов начин и с нови идеи.
Например Часовниковата кула, построена през 1867 година – един от най-старите
възрожденски символи на града, свързани с много легенди и предания за миналото на
хората, и много други обекти, натоварени с история и регионална символика.
Превръщането на„дефекта в ефект“: Пример от португалския артист Артур
Бордало
Португалският артист Артур Бордало провокира мисленето ни и буди сензорите ни
към екологична отговорност и към внимание в и за природата. Той трансформира
градските отпадъци във впечатляващи инсталации, истински произведения на
изкуството с послания и силно въздействащи, произведения, които изпълват градските
пространства.36 и създават друга среда, около които се правят пърформънси, концерти,
скейтърски срещи и т.н. и така реално консумират изкуството му, споделяйки общото
пространство.
Инсталации на Артур Бордало

36

http://webstage.bg/art/3600-da-prevarnesh-bokluka-v-izkustvo.html
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Отваряне към нови хоризонти:Историческият музей в Нингбо, провинция
Жейжианг, Китай 37
Архитектът и университетски професор Ванг Шу, е носител на престижната
награда Прицкер38 за 2012 г. за работата по този музей, построен в периода 2003-2008 г.
Ванг Шу печели наградата за оригиналния си подход, чрез отваряне към нови хоризонти,
които взимат от духа и историята на мястото и осигуряват културното продължение и
възраждането на традициите, и да практикува отговорна архитектура. Този подход има
огромно значение в Китай, където в последните десетилетия се води дебат в контекста
на процеса на урбанизация, който конфронтира идеята на една архитектура, закотвена в
традициите или на архитектура, която трябва да гледа само в бъдещето. Заедно с
партньорката и съпругата си Лу Вениу, Ванг Шу основава Студио за архитектура за
аматьори 15 през 1997 г. Имат оригинален подход към дизайна и техните творби се
характеризират от внушително присъствие, монументално, но перфектни функции и
излъчват спокойна атмосфера. Често използват материали, които са повторно
използваеми или рециклирани, отпадъци. В изграждането на музея се включват местни
занаятчии, които използват традиционни по-стари автентични техники за конструиране.
Примерът за съграждането на историческия музей в Нингбо, Китай показва как
замислен като бетонна крепост с площ от 30 000 кв. м., се превръща в мащабна културна
крепост. Той е посветен на местните жители, за да запазят част от спомените си и не
случайно архитектът Ванг Шу говори за музея като за планина.
Историческият музей в Нинбо изграден от рециклирани материали е фокусиран
върху историята на града, върху традиционните обичаи и местна памет. Именно този
пример показва как паметта и наследството могат да са инструмент за градски политики
и да се използват и прилагат нови екологични подходи в планирането и изграждането на
градски обекти.
37

Информацията и снимките са взети от уебсайта на студиото на архитект Ванг Шу, от Музей Луизиана –
Дания и специализираните публикации в www.archdaily.com, www.dezeen.com, www.arquitecturaviva.com,
www.architectmagazine.com ).
38
Наградата Прицкер е считана за еквивалент за архитектура на Нобеловата награда.
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Изглед към Историческия музей в Нингбо, провинция Жейжианг, Китай

Замък Бунрати, Каунти Клер, Ирландия39
Интересен е примерът със замъка Бунрати, разположен в близост до
международното летище Шанън, югозападно в Ирландия. Той е превърнат в атрактивна
туристическа зона и броят на туристите расте с около 10% годишно, сочи статистиката40.
Замъкът е идеална база за проучване на цялата югозападна зона на Ирландия –
той е средновековен замък с прилежащ парк, с къщи и сгради от XIX век, които са
формирали средновековното селище Бунрати. Като атракция замъкът е най-завършената
и автентична средновековна крепост в Ирландия, от XV век е, реставриран изцяло през
1950 г., така, че да представлява първоначалния блясък на по-голямата част от
архитектурата, мебели, тапицерии, произведения на изкуството и декорации, оригинали
от XV и XVI век. Замъкът представя на посетителите над 450 предмета и артефакти,
които могат да се видят и на сайта на замъка, за насърчаване и обучаване на
посетителите и на заинтересованите от средновековната ирландска култура.

39

Информацията и снимките са от сайта на замъка и парк Folk Bunratty, сайта на администратора Shannon
Group plc, официални сайтове: www.bunratty.ie; www.bunrattycollection.com; www.bunrattybanquet.com;
www.shannonheritage.com;
www.heritageisland.com;
www.bunrattycastlehotel.com;
www.discoveringireland.com; https://tourismni.com/facts-and-figures/tourism-performance-statistics2/
40
През 2017 г. над 9,5 милиона чужди туристи са посетили Ирландия, но важно уточнение е това, че
голяма част от посетителите са от ирландски произход, които живеят в други държави и посещават
региона заради докосване/завръщане към родовата ирландска памет и корени, културно-историческото и
фолклорно-етнографско наследство.
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В близкия парк от 2,6 хектара са 30 къщи и типични сгради от различни
исторически периоди, разхвърляни до основите на дебелите зидове на замъка, така,
както са били групирани селата през Средновековието около крепостите. Къщите са
автентични, били са избирани и донесени от цяла Ирландия, за да бъдат представителни
за градския колектив, типичен за XIX век, има и скромни рибарски и фермерски къщи,
къщата на лекаря, пъб на банката, магазин за платове, ателие на ковача и др. Паркът и
някои от къщи са анимирани и организирани да изпълняват различни дневни задачи,
така както са запазени в колективната памет на региона, а посетителите могат да влязат
във взаимодействие с тях и да преживеят емоцията от едно друго време. За
експлоатиране на вярванията и легендите за магични същества, с които Ирландия е
много известна, паркът има подредена поляна, именувана „Село на самодивите“ –
истинска атракция за туристите.
Дейностите в замъка включват организиране на средновековни вечеринки,
исторически възстановки, средновековни спортни битки, автентични музикални
програми и за деца, пакети за тиймбилдинг, богато разработена търговска мрежа и
дейности, които създават отлични условия за посетителите и затварят кръга от
необходимостите на туристите.
В околностите на замъка са разработени места за търговски дейности, като:
магазин за сувенири; изложбена галерия на местни ирландски артисти и занаятчии; зони
за обществено хранене; магазини с местни продукти, ателиета за продукция или
демонстрация; вътрешен транспорт с конски впряг.
Кът от зоната за хранене в замъка Бунрати.

КУЛТУРА БЕЗ ГРАНИЦИ - Наръчник с добри практики

27

Изглед към Замъка Бунрати, Каунти Клер, Ирландия

Мениджмънт подходът на този комплекс се осъществява от Шанън Груп-1341 стратегически предприятия за публично-частно партньорство. Shannon Heritage
управлява седем туристически обекта от национален мащаб, като дейността им отговаря
на международните стандарти и уменията им да работят в конкурентна икономическа
среда. За успехите на това предприятие допринася помощта от местните общински
съвети, от търговските общности и камари, агенциите за намиране на работна ръка,
агенцията за чужди инвестиции, правителствената агенция за подпомагане на
търговската среда, националните туристически агенции, националния орган за туризъм.
Развитието на туризма и разширението на пазара за Ирландия са възможни само чрез
координиране на политиките, инвестициите и мерките за поддържането им от всички
нива.
41

Shannon Heritage едно от четирите големи предприятия в Ирландия и един от първите от 60-те години
създадени за нуждата от туристическа атракция за пътниците на трансантлантическите самолети, които
кацали на международното летище, работят над 300 човека в туристическия сезон. Оценява се, че
дейността на оператора допринася за около 20 милиона долара към и от която се възползват местни фирми
от различни сектори, включително услуги за настаняване и туристически такива.
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4. Изводи и препоръки
Развитието на всеки регион изисква професионални решения и информирани
управленски политики, активен диалог с общностите и търсене на нови, различни и
иновативни предложения.
Културните натрупвания, фолклорните обичаи, археологическите пластове,
митологиите и преданията са своеобразен извор на идеи, а новите технологии дават
възможности, които да предават и популяризират едно минало в нови знания и с нови
решения, минимализиране на разстоянията.
Благоевград заема стратегическо географско положение и има своята ключова роля
за трансграничния регион, силно общностно влияние като икономика и социализиране
на обекти, затова потенциалът за развитие и взаимодействие с партниращи организации,
както и с община Амфиполи устойчиво се надгражда във времето, чрез конкретни
проекти. Взаимодействията в културен контекст между двете общини имат реален
потенциал да се развиват и детайлизират чрез и с културните програми на градовете и
съответните местни институции.
Основни препоръки:
Подобряване на взаимодействието и обмен на културните и туристически
програми на двата града/региона – Благоевград и Амфиполи;
Създаване на трансгранични туристически мрежи за развитие на устойчив
туризъм за представяне на регионалната идентичност и характерния образ на
трансграничния регион;
Активиране на местни (краеведски) изследвания върху ресурсите в региона и
тяхната оценка;
Развитие на съвместна трансгранична маркетингова стратегия за културен
туризъм и популяризиране на културно-историческото наследство;
Таргетирано популяризиране на ключови фестивали сред местните общности;
Привличане на предварително организирани посетителски групи от Гърция от
община Амфиполи за фестивала Франкофоли, за джаз фестивала или за детските
тематични фестивали;
Проучване на възможности за свързване с франкофонски организации и училища
в община Амфиполи с цел привличането им на тематизираните съпътстващи
образователни или социално-интеграционни събития по време на фестивала
Франкофоли.
Гостуване на ученици от френски гимназии от района на Амфиполи в гр.
Благоевград и обратно, по конкретни поводи, примерно Фестивал Франкофоли;
Организиране на тематизирани кино вечери, представящи местни традиции,
изкуство и култура;
Организиране на тематичен семинар между двете общини с цел обмяна на
творчески идеи, включване на местните творчески артисти, художници,
музиканти; възможности за индивидуални изяви на благоевградски артисти в
Амфиполи и обратно;
Организиране на специализиран семинар за обмяна на опит по музеен и арт
мениджмънт и добри практики за интерактивни преносими и дигитални изложби
и мултимедийни проекти;
Проучване на възможности за съвместни българо-гръцки археоложки проучвания
и разкопки на актуални обекти в двете държави; идеи за общи европейски
проекти в тази насока;
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Обмен на разработени готови културни програми в двата региона – Благоевград и
Амфиполи – театрални постановки, концерти, опери и др.
Разработване на смартфон приложения за културната програма в транграничния
регион;
Провеждане на различни публични акции за привличане на повече и
разнообразни публики, за определени събития: флашмоб, , присъствие на мимове
на публични места в града, стрийт събития - стрийт балет, модерни танци и др.
Обсъждане на възможности и обмен на идеи в областта на спортния, етноложкия
и еко туризъм.
Източници:
Nicolas Bourriaud, Postproduction: Culture as Screenplay: How Art Reprograms the
World. New York: Lukas & Sternberg, 2002
Изабел Буф-Вермес и Корнелия Славова "Gender/Genre", София, СУ "Св. Климент
Охридски", 2010.
Регионален план за развитие на Югозападен район за периода 2014-2020 г.
https://viewblagoevgrad.com/kultura/kulturni-instituti/
www.bunratty.ie; www.bunrattycollection.com;
www.bunrattybanquet.com;
www.shannonheritage.com;
www.heritageisland.com;
www.bunrattycastlehotel.com;
www.discoveringireland.com;
https://tourismni.com/facts-and-figures/tourism-performance-statistics2/
www.archdaily.com
www.dezeen.com
www.arquitecturaviva.com
www.architectmagazine.com
http://webstage.bg/art/3600-da-prevarnesh-bokluka-v-izkustvo.html
http://odk-smolyan.eu/proekt.html
https://www.kardjali.bg/?pid=2,2&id_news=37511 https://www.amth.gr/en

https://www.amth.gr/en/calendar
https://neoskosmos.com/en/111611/archaeologists-unearth-headless-aphroditestatue-in-thessaloniki/#.Wo8fs86ioW8.twitter
Проект „Насърчаване и повишаване на мобилизацията на младежта – културно
наследство и спортна валоризация” съфинансиран по програма за трансгранично
сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, е стартирал на 21.09.2017г.
и обединява четири партньори: „Младежка Християнска Асоциация“ от Солун, Гърция;
Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград, България; Община Корделио –
Евозмос, Гърция и Община Разлог.;
Проект „Популяризиране и опазване на културно-историческото наследство в
трансграничния регион община Гоце Делчев-община Просочени, Гърция (CULREG)“ е
реализиран по програма за европейско териториално сътрудничество България- Гърция
2007-2013“;
Проектът е по ОП "Регионално развитие" 2007-2013г., бенефициент Община Кърджали с
партньор Фондация “Младежки център КРЪГ”
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Този наръчник е създаден в рамките на проект „Интегриране на трансграничното
значение на историческите и археологически ценности на България и Гърция в една
устойчива тематична туристическа дестинация”, с акроним „Култура без граници“,
Договор № B2.6c.02/30.11.2017, финансиран по Програмата за трансгранично
сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020“.
Проектът е съфинансиран от Европейски фонд за регионално развитие и от
националните фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично
сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020“.

Този наръчник е разработен със съдействието на Европейския съюз. Съдържанието му е
отговорност единствено на автора Снежана Йовева-Димитрова и по никакъв начин не
може да отразява мненията на Европейския съюз, участващите държави, Управляващия
орган и Съвместния секретариат.
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