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БЪЛГАРИЯ
Заглавие,
местоположение

Пламен Петракиев - Занаятчия на български народни
музикални инструменти

Вид индустрия
културно
наследство

Традиционни занаяти

Описание

Пламен Петракиев - един от най добрите майстори на народни
музикални инструменти.

Индустрия за творческо културно наследство

Занаята, да изработва музикални инструменти, научава още в детска
възраст от баща си, който е бил майстор на тамбури. На 40 години
прекратява преподавателската дейност, отваря работилница за народни
музикални инструменти и до сега, се занимава само с това..
Член е на Съюза на занаятчиите на народни музикални инструменти Пловдив. Участва ежегодно в много фолклорни събирания, панаири на
занаятите в „Етъра” край Габрово, Варна, Копривщица и др.
Преподаване на тамбура на чуждестранни студенти, които ценят
българския фолклор.
www

https://www.bgfolk.net/

Снимки
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Заглавие,
местоположение

Елена Славчева Драмова - майстор от Пловдив, България

Вид индустрия
културно
наследство

Традиционни занаяти

Описание

Три поколения творят и тъкат с вълна, памук, коприна, лен и бамбук. И
този занаят, според нас ще бъде съхранен, след като се наследи от
децата на нашите майстори.

Индустрия за творческо културно наследство

Тя прави платове по традиционна технология от естествени материали:
лен, памук, коприна, вълна.
Изработва пана, черги, покривки, обредни кърпи и облекла.
Иновира традиционната орнаментика в съвременните модели на
покривки, пердета и дамаски.
Използвам естествени и изкуствени багрила.
Изработва художествени платове от 1987 година.
Удостоверение за майстор от Националната занаятчийска камара.
www

http://edramova.com/index.html,
https://www.facebook.com/elena.dramova

Снимки
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Заглавие,
местополож
ение

Цари Мали Град, Белчин, България

Вид индустрия
културно
наследство

Музей

Описание

Кари Мали Град е исторически музеен комплекс в село Белчин и филиал
на Самоковския исторически музей. Комплексът, официално открит през
2009 г., се състои от: средновековната църква "Света Петка", музейна част
под нея и антична крепост, разположена на хълм над тях. Крепостта Кари
Мали е обявена за паметник на културата с национално значение и се
проучва от 2007 г. Възстановяването на комплекса Кари Мали през 2013 г.
е пример за успешно усвояване на европейски средства. Спечелените
5,58 милиона лева по Оперативна програма за регионално развитие са
инвестирани от община Самоков в създаването на наистина атрактивно
историческо място, което всеки българин би искал да посети с децата си и
да покаже на чуждестранни гости. Посещението на комплекс „Кари Мали“
е изключително приятно, тъй като в рамките на няколко часа природа
човек може не само да се отпусне, но и да научи много полезни неща.
Историята е разказана завладяващо чрез множество обяснителни табели
на български и английски език и е представена подробно чрез много
експонати, изложени в музея. Преплитането на местни легенди сред
историческите факти е интересно за децата и ги ангажира в детайли.

www

http://www.carimaligrad.com/

Индустрия за творческо културно наследство

https://www.facebook.com/tsarimaligrad/

Снимки
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Заглавие,
местополож
ение
Вид индустрия
културно
наследство
Описание

Пазител на традицията
Национална изложба за изкуства и занаяти Орешак
fgbBbByОрешаБългария
Индустрия за творческо културно наследство

В прекрасен парк от 50 декара в южната част на селото се намира
Националната изложба за изкуства и занаяти, която е построена през
1971 г. Националната изложба за изкуства и занаяти Орешак е
единствената в страната, чиито изложбени зали показват уникални
предмети от народни занаяти, изработени от български майстори от
всички етнографски райони на България.
Изложбата разполага с девет изложбени зали с обща изложбена площ от
4 200 кв.м. Във всяка от залите можете да се насладите на уникалните
произведения както на занаятите, така и на приложните изкуства.
Демонстрации и занаяти на живо:
• Керамика
• Дърворезба
• Ковано желязо
• Тъкане
КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ:
• Лятно училище за занаяти
• Великденски панаир
• Традиционен панаир на занаятите
• Международен фестивал на занаятите и изкуствата
Лятно училище за занаяти
Нашата цел е младите хора да усетят духа на местните традиции,
директно през извън училищна среда, чрез типичните за региона занаяти.
Създавайки нещо отличително и оригинално със своите ръце, младите
таланти ще вдъхнат нов живот на нашето богато културно наследство.
Лятното училище по занаяти е част от ангажимента на Националното
изложение за популяризиране на визуалните изкуства. Тази година, освен
традиционните за Троянския регион занаяти - грънчарство, тъкане и
дърворезба, младите участници ще могат да се докоснат и до магията на
народните танци и пирографията на огъня.
Участието на младите хора във всички дейности и етапи на изследване и
възстановяване на регионалното материално и нематериално културно
наследство цели постигане на осезаема положителна промяна по
отношение на важни духовни ценности, които разкриват местния културноисторически потенциал и развиват самочувствието на младите хора и
капацитет. С тяхно участие различни идеи и възможности, свързани със
запазването и развитието на местните културни традиции, разширяват
обхвата на взаимодействието човек-природа-изкуство в извънкласни
пространства и дават нов тласък за запазване и съживяване на местното
културно наследство и традиции.
6
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www

https://www.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=75451a4f77ad48bfb26
1b729f3775e75
https://www.fairoreshakbg.com/sabitiya/item/153-zanayatite-i-mladite
https://www.facebook.com/nihzi.oreshak/

Снимки
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Заглавие,
местополож
ение

По пътя на занаятчийския хляб с майстор пекар Георги
Лефтеров, Пловдив, България

Вид индустрия
културно
наследство

Традиционни занаяти

Описание

Индустрия за творческо културно наследство
За майстор Георги Лефтеров това е наследствен занаят от трето поколение.
Днес той има собствена пекарна на майстор в Пловдив, където можем да
намерим разнообразие от пресен хляб, направен ръчно, смесен и изпечен на
местно ниво от него лично. Ръчна ръчна изработка - защото не се използват
машини за месене, а се меси на ръка. Авторска - защото по време на
пътуванията си той събира рецепти от цял свят. Когато е в чужбина, той не
посещава музеи, но прекарва часове в местна пекарна с традиции. По този
начин той е успял да усвои над 600 рецепти от няколко континента. Днес той е
един от единадесетте майстори пекари в Европа, който работи изцяло на
ръка. Избира Пловдив за свой град заради добрите хора и толерантността,
която носи.
В Къщата на пекаря, разположена на улица за занаяти на Стария град в
Стария Пловдив, можем да намерим майстор Георги Лефтеров сутрин, когато
той е заобиколен от любопитни младежи, за да научи за историята на хляба и
да направи перла под негово ръководство. Освен че се превръща във
функциониращ музей на хляба, друга основна цел на Бейкърс Хаус е да има
младежки работилници до обяд. "Ние много искаме нашите пловдивски деца
да се докоснат до старото и да помислят къде хлябът идва от масата и кой е
направил ястието, което ядат." В допълнение към печенето в къщата е
представена и дейността на други майстори. По-нататъшното развитие на
проекта включва и уроци за домакини, които ще могат да се научат как да
правят домашно приготвен вкусен хляб у дома.
Той вече има свои последователи, които пренебрегват успешната кариера, за
да поемат по хляба. Негови ученици са хора с любопитни и разнообразни
професии. Брокер на недвижими имоти, желаещ да стане пекар, идва при
него и сега той е усвоил занаятчийския занаят. Сега работи успешно в
Германия. Друг интересен случай е семейство на пианисти, завършили в
САЩ, но сега те се завръщат в България, за да отворят пекарна в Хасково.
Според Георги това, което привлича хората в този занаят, е усещането, че
всеки ден създавате нещо живо и това е вкусно изкуство, което радва хората.
В наши дни Master Pekar е със седалище в Пловдив, София, Хасково,
Димитровград, Варна и Германия.

www

https://www.plovdivtown.com/%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D1%82%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%82%D1%87%D0%B8%D
0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%85%D0%BB%D1%8F%D0%B1-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%BE/?fbclid=IwAR0oKLb3
HithJFzvriF-6a4fNlcRWm49j2P0ricGAYW4Fa8OYFeJp1OPMl4
https://www.facebook.com/masterbaker.plovdiv
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Снимки

Заглавие,
местополож
ение
Вид индустрия
културно
наследство
Описание

Етнографски музей на открито "Етър", Етър, България
Традиционни занаяти
Индустрия за творческо културно наследство
Етнографският музей Етър е първият открит музей от този тип в България.
Създаден е на 7 септември 1964 г. Музеят се намира на 8 км южно от град
Габрово. Територията на музея обхваща площ от 7 ха и обхваща 50 обекта водно техническо оборудване, къщи с майсторски работилници, места със
социално значение. Целта на музейната експозиция е да покаже
архитектурата, бита и икономическото минало на Габровска област през
Възраждането - втората половина на 18 и 19 век.
На занаятчийския пазар (централна търговска улица) в Етър можете да
видите 16 къщи, точни копия на сгради, съществували в Габрово и региона в
миналото. На Занаятчийската улица посетителите могат да наблюдават
работата на майсторите в реално време. Представени са разнообразни
занаяти - изработване на краве-звънци (ковани камбани), керамика,
сладкарница, кожухарство, медна търговия и др. В допълнение към
спазването на автентичната технология, използвана от занаятчиите,
посетителите могат да закупят продуктите, които току-що са създали
.Комплексът също така организира курсове за обучение по традиционни
занаяти. Част от Етнографския музей на открито Етър е хотел
Странноприемница. Изграден и обзаведен в унисон с целия модел на музея,
хотелът предлага възможности за активен отдих, бизнес пътувания,
ефективни срещи, конференции и фестивални дейности около уникалния чар
на националния бит в комбинация със съвременни постижения от нашето
време. Хотелът предлага всички условия за целогодишен отдих, далечен
градски шум, съчетан с автентичната атмосфера на българското Възраждане.
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www

https://www.etar.org/home.htm
https://www.facebook.com/etar.fair/

Снимки

Заглавие,
местополож
ение

Rosey’s mark - флорална гастрономия на български маслени рози,
София, България

Вид индустрия
културно
наследство

Индустрия за творческо културно наследство

Описание

Розата е символът на България. Преди време брането на рози беше
истински ритуал, но в днешно време се превърна в туристическа атракция.
Розоберът е един от най-старите и традиционни занаяти на българския
народ.
България е световен производител номер 1 на розово масло - от рядката
роза тип Rosa Damascena. Маслото, извлечено от Rosa Damascena, се
използва като основен елемент в козметиката и парфюмерията по целия свят
- и то още от средновековието!
Rosey’s mark е създаден през 2012 г. от сестрите Ина и Росица Паунова,
млада българска марка отива на мисия да разкрие всички ароматни тайни на
българската маслодайна роза и да проучи всички възможни приложения на
това ядливо цвете в храната. Първата и единствена марка, посветена
изключително на ролята на розите в храната и кулинарното изкуство,
марката Rosey’s оформя концепцията за „Флорална гастрономия от
България“.
Марката на Rosey има за цел да развива и популяризира ролята на розите в
храната както чрез своите продукти, така и чрез поредица от дейности, като
събития, сътрудничество с професионални готвачи и кулинарни експерти и
създаване на оригинални рецепти с рози.
10
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С всичко, което правим, нашият екип има за цел да разпространи думата за
възможностите, които розите дават на съвременното хранене, включително в
категорията на нарастващите функционални храни. Продуктовото портфолио
на Rosey’s mark досега включва: конфитюри, чай, шоколад и розова вода.
Продуктовата линия на шоколад с рози включва бутиков ръчно изработен
шоколад, първият на пазара с българско розово масло в рецептата си.
Първият вкус, тъмен шоколад с рози, стартира през 2014 г., последван от
още два през 2015 г. - млечен шоколад и бял шоколад. Всички 3
вариации с характерен розов оттенък, тези шоколадови блокчета са истинска
атракция за любителите на висококачествения шоколад.
Колекцията сладка се откроява с оригинални нови рецепти, които бяха
представени за първи път през 2016 г. Всички натурални и със 100% плодови
захари, новите вкусове сладко са по-свежи и по-здравословни, тъй като не
съдържат тръстикова захар или подсладители, различни от ябълков сок .
Нови смеси от рози и плодове влизат в светлината на прожекторите, за да
зарадват потребителите. Рози, малини или ягоди? Защо не всички заедно!
Колекцията чай от Rosey’s mark включва естествени билки от рохкави листа
от България, с най-високо качество и идващи от най-чистите и строго
определени региони. Сега можете да се насладите на природните ползи от
българска роза, лавандула и планински чай / Sideritis Scardica.
Розовата марка на Rose Rose за готвене и пиене е 100% натурален,
сертифициран биологичен продукт, получен чрез директна дестилация на
огнена вода с пресни български маслодайни цветя. Това е и първата
дестилирана розова вода, бутилирана в България, специално за кулинарни
цели.
www

https://roseysmark.com/en/

Снимки
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ЧЕХИЯ
Заглавие,
местополож
ение

… Чехия се мобилизира се да купува регионални продукти

Вид индустрия
културно
наследство

Традиционни продукти;

Описание

Проектът подпомага производителите и по този начин запазва
характера на нашия пейзаж и активния живот в селските райони. Той се
фокусира върху популяризирането на регионални и биологични
продукти. Основната кампания се фокусира върху насърчаването на
закупуването на регионални хранителни продукти.

…a teď česky: mobilizuje k nákupu regionálních produktů

Мрежа за насърчаване на покупките на традиционни продукти

Проектът възнамерява постепенно да включва всички важни местни
производители, търговци и техните професионални представители,
които използват местни суровини като основен източник за
производство, търговия или приготвяне на храни и ястия. Техните
съоръжения ще бъдат идентифицирани и ще бъде стартирана
национална кампания в тяхна подкрепа. В кампанията ще бъдат
насочени и училища, ученици и техните родители.
www

https://atedcesky.cz/o-projektu/

Снимки

Source: http://farma.atedcesky.cz/index.htm and archive of the author
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Заглавие,
местополож
ение

RODINNÁ FIRMA A FARMA (Фамилен бизнес и

Вид индустрия
културно
наследство

земеделско производство, семейно земеделие

Описание

Целта на тези дейности през последните години беше сдружаването на
семейни фирми и ферми, тяхното образование, обявяване на
състезания за най-добър семеен бизнес и ферма и създаване на
законодателна подкрепа за този сегмент от компании.

ферма ) , Чехия

През 2017 г. дейността ще бъде насочена към заведения в по-малките
общини и ще бъде разширена за подпомагане на селския туризъм.
Целта на проекта „Семеен бизнес“ е да подкрепи селски бизнес и ферми
от семеен характер.
www

http://www.rokvenkova.cz/?page_id=153
https://www.rodinnafirma.net

Заглавие,
местополож
ение

Vasky trade s.r.o
Zlín

Вид индустрия
културно
наследство

качествени кожени обувки

Описание

Компанията следва традициите на Bata и произвежда качествени
кожени обувки.
Томаш Баня беше чешки предприемач, основател на компанията Bata
Shoes, един от най-големите мултинационални търговци на дребно,
производители и дистрибутори на обувки и аксесоари.

www

www.vasky.cz

Снимки

Source: https://www.vasky.cz
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Заглавие,
местополож
ение

Vino z archivu
Онлайн магазин с архивни вина, Чехия

Вид индустрия
културно
наследство

Онлайн магазин с отлежали вина

Описание

Основната цел е да се подпомогне местното производство на вино и да
се вдъхновят клиентите да купуват отлежало вино за различни хора и
различни поводи и да предлагат млади вина, предназначени за
отлежаване.

www

https://www.vinozarchivu.cz
https://www.vinozarchivu.cz/kontakt/

Снимки

Source: https://www.vinozarchivu.cz

Заглавие,
местополож
ение

Ze stodoly
Vysocina region (South Morava)

Вид индустрия
културно
наследство

Семеен магазин, производство на местни / традиционни хранителни
продукти

Описание

Производство на студено пресоване на масло. Масло от маково семе,
слънчоглед, рапица.

www

www.zestodoly.cz
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Source: www.zestodoly.cz
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Италия
Заглавие,
местополож
ение

Tailor shop of BADIA QUARTER, in Foligno, Umbria Region

Вид индустрия
културно
наследство

Традиционни ръчно изработени барокови костюми; Индустрия за творческо
културно наследство

Описание

QUARTER BADIA предлага възможност за професионално обучение в
сектора на културното наследство.
Badia е един от десетте квартала на Кинтана, исторически фестивал,
който се провежда всяка година във Фолиньо. Всяка четвърт или "Rione"
има своя механа и рицар, които участват в конното състезание в
определен стадион, посветен на бароковата борба.
Преди състезанието има важен парад в барокови костюми по улиците на
Фолиньо, където участват много хора.
Реализацията на всеки костюм изисква много време и всяка Rione има
собствен магазин за „висша мода”.
За всички ръчно изработени костюми от шестнадесети век се грижат
доброволци, шивачи, под ръководството на шивашки експерт в
създаването на старинни рокли, като по този начин се специализират нови
работници. Брокатеният текстил е изтъкан с помощта на изискани
материи, обогатени с дантела, сатен, шифон, коприна, органза и
скъпоценни перли.
Този опит позволява на младите хора да учат занаят, като същевременно
укрепват общото наследство. Това е и важна възможност за наследяване
на занаятчийски умения за създаване на удивителни древни костюми и
поддържане на живи барокови традиции.

Website

http://www.rionebadia.net/

Снимки
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Заглавие,
местополож
ение

Hempen Museum, the ecomuseum of the Umbrian Apennine ridge, in
Santa Anatolia di Narco, Umbria Region

Вид индустрия
културно
наследство

Музей, Традиционно тъкане, Занаятчийство

Описание

Текстилните изкуства - често считани за женски вид майсторство - имат
голямо значение в италианското и умбрийското културно наследство,
както в контекста на ежедневието, така и в местната икономика, както и в
търговията с лукс и в свещените и гражданските обреди.
Артефактите, които са резултат от този вид изкуство, обикновено се
наследяват или дават като зестра и са част от финансовото богатство на
семействата.
Производствените техники, преподавани в къщи, манастири и училища,
посветени на тях, осигуряват на жените източник на доход и социално
изкупление.
Музеят на конопа е място за срещи между институции, нови поколения
музейни специалисти, притежатели на традиции и чираци, където се
осъществява обмен на практики и предаване на умения.
Всъщност Музеят предлага на училищата богата образователна програма,
за да запознае децата и тийнейджърите с етапите на един процес, довел
до прераждането и модернизирането на коноп и традиционното тъкане,
също чрез мултисензорен подход, основан на творчески изпълнения.

Website

https://www.museodellacanapa.it/it/
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Заглавие,
местополож
ение

"L ’Ara com’era, A story in augmented and virtual reality”, Rome, Lazio
Region

Вид индустрия
културно
наследство

Музей, разширена реалност, виртуална реалност за валоризация на
историческото културно наследство

Описание

„L'Ara com'era“ беше първата систематична намеса за подобрение в
разширената и виртуална реалност на един от най-важните шедьоври на
римското изкуство, с новаторска история за Ara Pacis и произхода на Рим
и първа реконструкция във виртуална реалност на древни паметници и
ритуали.
Всъщност проектът е мултимедийна история, която чрез едно потапящо и
мултисензорно посещение на Ara Pacis позволи на посетителите да
опознаят героите, жестовете, божествата и животните, анимирани в 3D на
древния Рим.
Благодарение на използваните технологии, посетителите можеха да се
възхищават на Ara Pacis с оригиналните му цветове: „магия“, възможна от
продължително експериментално проучване, проведено от
Капитолийския надзор за културно наследство, което доведе до
хипотетична реконструкция, но с максимално разрешено сближаване.
Проектът беше популяризиран от Roma Capitale, Департамент за
културен растеж - Капитолийски надзор за културно наследство и
организиран от Zètema Progetto Cultura.

Website

https://www.youtube.com/watch?v=tAm80DeOg0M

Снимки

19

Project no 2018-1-PL01-KA205-050057

Заглавие,
местополож
ение
Вид индустрия
културно
наследство
Описание

Farfalle in Cammino, Tuscany/Liguria Region
Устойчив туризъм, Културен пейзаж
Farfalle in Cammino е сдружение с нестопанска цел, което работи от 2004 г.
и организира инициативи със социален произход, отговорни туристически
маршрути в Луниджана, образователни дейности и семинари за училища,
инициативи, насочени към насърчаване на осведомеността за територията
и нейния произход, защита на околната среда и интеграция.
Асоциацията е родена по инициатива на трима души, които споделят
страстта към своята земя и същевременно принципите на отговорния
туризъм, като целта е също така да популяризира тези ценности, като даде
тласък на местния туризъм.
Маршрутите, които асоциацията предлага, включват села, култура,
история, гастрономия, майсторство и се основават на зачитане на околната
среда и местната култура, подобряване на тяхното художествено,
историческо и културно наследство, с особено внимание към опазването на
древните знания, традиции и защита на ландшафта, показвайки на хората
това, което обикновено се пропуска от забързаните туристи.

Website

http://www.farfalleincammino.org/en/

Снимки
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Заглавие,
местополож
ение
Вид индустрия
културно
наследство
Описание

ARTES - experiential and food and wine tourism, Milan, Lombardia Region
Културен туризъм
Експерименталният туризъм е нов пазар, който се разраства в Италия през
последните години: Artès (което означава Релационна анимация за
туристически туризъм) е проект, който се вписва в тази панорама,
популяризирайки новаторска и ангажираща формула за туристите, които са
призвани да изживеят история от първа ръка, докато той / тя стане главен
герой на повествователния сюжет, който се развива на сцената на
територията.
Тези истории са организирани от Оператори за експериментален туризъм,
обучени в Академията на Artès, която организира професионални курсове и
майстори по експериментален туризъм.

Website

https://www.progettoartes.it/progetto-artes/

Снимки
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Заглавие,
местополож
ение

Human Beings – International Cross-cultural Theatre Workshop, Perugia,
Umbria Region

Вид индустрия
културно
наследство

Театър, сценични изкуства

Описание

Website

Интеркултурната
театрална
работилница
„Човешки
същества“,
режисирана от Данило Кремонте, е основана през 1994 г. по инициатива
на Културната асоциация Smascherati! Проектът се подкрепя от регион
Умбрия, община Перуджа и италианския университет за чужденци.
„Човешки същества“ е лаборатория, в която хора от цял свят могат да се
срещат, изразяват и опознават другите чрез практиката на театъра.
Започвайки всеки от собствената си история (опит, език, култура),
Човешките същества се предлагат като място на истинско (само)
междукултурно образование. Практиката на театъра се използва като
средство както за знания, така и за творчески и комуникативен израз.
Театърът, в своето множество езици и изразителни възможности,
позволява богат и смислен обмен на човешки и културен опит и това още
повече, когато се случва между хора от далечни и различни култури и чрез
метода на импровизация и саморазказ. Преходът от автобиографичен
индивидуален опит, свойствен на импровизация, към публично
(театрално) измерение, също така бележи прехода от лична история към
колективен исторически и социален опит, който може да възникне само от
сравнението (срещата / сблъсъка) с другите индивидуалност, "истории" и
различни култури.
http://www.humanbeings.it/

Снимки
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Заглавие,
местополож
ение

DIGINV – Digital Invasion for the promotion of Cultural Heritage

Вид индустрия
културно
наследство

Културен туризъм, дигитален туризъм

Описание

Website

DIGINV (DIGigital INVasions for the Promotion of Cultural Heritage) е
европейски проект, който популяризира иновативна методология, чиято
цел е дигитализацията на наследството чрез използване на потенциала,
предлаган от системи като социални мрежи, бюлетини и незабавни
съобщения.
Концепцията на проекта е да се валоризира културният интерес и практики
чрез ангажиране на граждани, културни институции и използване на
технологии като катализатор: гражданите се ангажират и преживяват
културата по нов начин.
Проектът разширява методологията на Digital Invasion, разработена в
Италия.
Методологията подобрява цифровите и комуникационни умения на
културните оператори, като им помага да станат организатори и да
ангажират гражданите във валоризацията на културното наследство. Той
също така работи за подобряване на цифровите умения на участващите
граждани (от най-малките до възрастните) чрез използване на нови
технологии за популяризиране и валоризиране на културна точка на
интерес.
https://www.digitalinvasions.eu/

Снимки
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POLAND
Заглавие,
местополо
жение
Вид индустрия
културно
наследство
Описание

Tailor shop “Tybecik”, Lesser Poland

Традиционни занаяти
Индустрия за творческо културно наследство
Примерът показва възможността за самостоятелна заетост в сектора на
културното наследство. Жена, която живее в селските райони на Татри
(Подхале), реши да използва съществуващия източник на културно
наследство на планинците, като стартира бизнес, свързан с традиционните
и регионални облекла на планинците. Основната й дейност е шивачество.
Тя проектира и шие регионални и фолклорни стилизирани дрехи. Тя
ръководи шивашкия си магазин в близкото село и също шие вкъщи.
Подхале е културен, географски, исторически планински регион в южна
Полша. Уникална култура, изкуство и преди всичко фолклор е съкровище и
туристическа атракция на този регион. Културното наследство на Podhale е
традиционната високопланинска рокля, музика, диалект, както и
архитектура и регионална кухня. Традиционната рокля на високопланеца е
характерен елемент от културата на горците. В миналото планинците са
носили такива дрехи всеки ден, но сега го правят по празници и важни
поводи. Те гордо парадират с традициите и културата си, носейки
хайлендер рокля дори извън техния регион.
Потенциалът на културното наследство позволи да започне бизнес, който
е основен източник на доходи на жената, а също така създаде работни
места за други хора.

www

http://tybecik.blogspot.com
www.facebook.com/Tybecik

Снимки
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Заглав
ие,
местоп
оложе
Вид
индустрия
ние
културно
наследство
Описание

www

Industrial Monuments Route, Silesian region
Културен туризъм
Регионалната туристическа пътека, включваща обекти, свързани с
индустриалното наследство на Силезкото воеводство. Състои се от 42
обекта от 26 находища, свързани с минното дело (въглища и сребро),
металургията, енергетиката, железниците, комуникационната система,
текстила, керамиката, производството на вода, хранителната промишленост
и два обекта от списъка на ЮНЕСКО за световно наследство. Включва
съществуващи музеи, обитавани работнически колонии и работещи
фабрики. По време на посещение е възможно да чуете шума на
двигателите, тропота на машините, да усетите миризмата на дърво,
прохладата на земята, докосването на метал и др. Маршрутът отразява
спецификата на региона, където индустриалната култура е една от
съществени елементи на неговата идентичност. Това е марков туристически
продукт, базиран на най-важните и най-интересни постиндустриални
съоръжения в региона от гледна точка на исторически и архитектурни
ценности. Маршрутът е единствената туристическа пътека от Централна
Европа, която принадлежи към престижния Европейски път на
индустриалното наследство, групирайки най-важните паметници от
индустриалната епоха на Стария континент. Всяка година през юни има
Фестивал на маршрута - ИНДУСТРИАДА. Това е единственият фестивал от
този тип в Централна и Източна Европа. Вторият по големина в Европа като
цяло, представящ индустриалното наследство.
Тази дейност създаде нова стойност, като създаде уникален продукт,
основан на материалното и нематериалното индустриално наследство на
региона. Маршрутът и свързаните с него събития предоставя възможности
за работа на много млади хора, засилва интереса към индустриалното
наследство и търсенето на работа в този сектор.
zabytkitechniki.pl
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Заглавие,
местополож
ение
Вид индустрия
културно
наследство
Описание

“Cherry Orchard”, Lesser Poland
Традиционни култури и
занаяти Културен туризъм
Пример за развитие на многофункционални дейности във ферма, базирана
на културно наследство. След като поеха фермата, жената и членовете на
нейното семейство развиха дейността на фермата към регионално
производство на продукти, туризъм и дидактически дейности.
Благодарение на предвоенната традиция на сушене на сливи в тази област
беше възможно да се започне производството на регионална слива „Suska
Sechlońska“, регистрирана в системата за качество на храните в ЕС като
защитено географско указание (ЗГУ). Въз основа на традициите на
фермата, нейния характер и регионален продукт, както и ландшафтното
наследство, фермата извършва туристически и дидактически дейности.
Принадлежността към Националната мрежа от образователни ферми
предлага дидактически класове за групи деца и младежи в областта на
отглеждането на традиционни овощни градини, традиционно производство
на храни, екология, природа и животни. За да се спаси от забравата, във
фермата е създаден малък музей на старо оборудване за преработка на
зърно. Използвайки потенциала на ландшафтното наследство, фермата е
развила туристически и развлекателни дейности, предлагайки настаняване
(агротуризъм) и допълнително организирайки някои дейности като
планински екскурзии или лагери за деца.
Младите членове на семейството участват в управлението на бизнеса и
сега това е тяхната работа и основен източник на доходи.

www

http://www.wisniowygaj.pl
https://www.facebook.com/Wi%C5%9Bniowy-Gaj-703065029789243/?fref=ts

Снимки

Source: http://www.wisniowygaj.pl, https://www.facebook.com/Wi%C5%9Bniowy-Gaj-703065029789243/?fref=ts
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Заглавие,
местополож
ение

Manor in Rzuców, Masovia

Вид индустрия
културно
наследство

Съхранение и трансфер на културно-историческо и природно наследство,
свързани със съдебните обичаи и малката родина.

Описание

- Изграждаме мостове, свързващи ни с миналото и бъдещето

Преди няколко години млади хора закупиха падащото имение в Рзуков
заедно с прилежащия парк.
Те предприеха дейности, свързани с ремонта на историческото имение, както
и поддръжката на стария парк в близост до съда, а също така се фокусираха
върху културни дейности.
С години на задълбочаване на историческите и изграждащи знания, свързани
със съда в Rzuców, селото и околните градове, срещи с хора, които уважават
миналото, настоящи собственици, младите хора придобиха известна
чувствителност към ценностите, произтичащи от това място. Те споделят
този опит с другите и също така насърчават другите да откриват
наследството заедно. През 2016 г. те основават фондация „In Manor” (We
Dworze), позовавайки се на традициите и ценностите, свързани с местата на
бившите земевладелци.
Наградена фондация:
• възстановява бившия си блясък на имението и парковия комплекс в Rzuców;
• разпространява местното богатство на Rzuców и околността, грижи за
опазване и трансфер на културно, историческо и природно наследство;
• сенсибилизира млади и стари към ценностите на стари, исторически сгради,
включително тези много повредени;
• възпитава малки и големи да се гордеят, че са жители на селото, малката
си родина;
• включва местните общности в социални и културни дейности, както и
укрепване
чувството за идентичност на жителите на региона;
• показва, че Rzuców и околностите му поради богатите местни ресурси са
места, които си заслужава да бъдат посетени от туристите.
Досега благодарение на външната подкрепа те са реализирали няколко
важни проекта.
• Те подготвиха изложба и семинари за културния пейзаж, които също
включваха мини ръководство за селски къщи и градини.
• Благодарение на много разказани истории, сувенири, подарени от местната
общност, карта и е създадена живописна история на имението, селото и
околността, която е много популярна сред най-малките и възрастните.
• Съвместно е създаден художествен филм, популяризиращ ценностите на
селото и околността.
• Възкресете старата традиция на селските танцови партита, която става все
повече и повече
по-популярни сред местната общност и извън нея.
• През 2019 г. за първи път те организираха коледен пазар в Manor, който
също беше възможност да се срещнем и празнуваме заедно.
• От 3 години, заедно с ученици, отсядаме в Dwór
Уланов, те яздят на кон до окопа на майор Хубал в Аниелин.
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• Те също се присъединяват към национални кампании като
Националното четене и Дните на европейското наследство.
www

www.we-dworze.pl
https://www.facebook.com/Dwór-w-Rzucowie-559615364049253/?_rdc=1&_rdr

Снимки

Source: www.we-dworze.pl; https://www.facebook.com/Dwór-w-Rzucowie-559615364049253/?_rdc=1&_rdr

Заглавие,
местополож
ение

LIVE Workshop, Lesser Poland

Вид индустрия
културно
наследство

Занаят, архитектура, дизайн, градско радинарство Регионално, културно,

Описание

природно и екологично образование
Работилница на живо (ŻyWa Pracownia) е социално ангажирана,
интердисциплинарна работилница за занаяти, дизайн, архитектура и градско
градинарство.
В работата си тя съчетава природата и културата. Те провеждат
образователни, художествени и културни дейности, организират изложби,
срещи и концерти. Те подкрепят всякакви социални и културни дейности с
акцент върху местните инициативи. Специалността на работилницата е
занаятчийски работилници и творчески дейности в областта на
регионалното, културното, природното и екологичното образование. Можете
да ни срещнете по време на културни и артистични събития в цяла Полша.
Те проектират и изпълняват, наред с други елементи от интериорния дизайн,
природни пространства за деца, мобилни машини, външни инсталации,
товарни велосипеди със специални функции, градски градини, елементи от
оживена плетена архитектура и сценични декори.
Запалени градски активисти, натуралисти, занаятчии, архитекти и педагози,
които обичат да се намесват в тъканта на града и социалния дизайн.
Те работят с неправителствени организации, културни институции,
образователни и терапевтични институции, местни власти, бизнес и
местната общност.
28
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Те работят за хора в риск от социално изключване - деца на улицата,
възрастни хора, бедни, инвалиди, бежанци и бездомни.
www

http://zywapracownia.pl/
https://www.facebook.com/zywapracownia/

Снимки

Source: http://zywapracownia.pl/, https://www.facebook.com/zywapracownia/

Заглавие,
местополож
ение
Вид индустрия
културно
наследство
Описание

“A Scrap of Heaven”, Lesser Poland
Култивиране на материал, природно и историческо наследство

"Skrawek Nieba" е ферма за агротуризъм, управлявана от млада двойка в
стара модернизирана традиционна ферма. Агротуризмът е разположен в
планински район, богат на културно наследство, обитавано тук от векове от
етнически групи в региона, все още не напълно разкрити и проникнати от
туристите. Ландшафтните ценности, близостта до лагуната, ски станцията,
интересни тематични и туристически маршрути, множество културни събития
в района, съчетани с високия стандарт на престой, правят "Skrawek Nieba"
привлекателно място по всяко време на годината.
Собствениците, в сътрудничество с местни майстори и сдружения,
организират работилници за деца и възрастни в регионално, природно и
културно образование, включително печене на хляб и пайове в пещ за хляб,
керамични и грънчарски работилници и анимации за деца "подаръци от гори
и полета".
Те също така организират обиколки със северно ходене из района, разходки с
каруци по дървената архитектурна пътека и езикови лагери за деца.
"Skrawek Nieba" има характер, хармонизиращ се със строителните традиции в
региона, разположен е на площ от 3 хектара дървена къща за гости,
заобиколена от гори и приказно цветни поляни, изсечени от планински поток.
За подреждането на интериора са използвани стари мебели, уреди и
фотографии, създаващи уникална атмосфера от последните години.
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През 2014 г. е създадена асоциация "Skrawek Nieba", която организира
семинари по екологично и регионално образование за деца, юноши и
възрастни. Той също така ръководи образователна ферма за дирижиране на
деца
дейности: Какво скърца в тревата - уроци по природа за детски градини, С
карта и компас - класове по топография и ориентация на полето, Жители
от нашите гори - Птици - орнитологични класове, наблюдение на птици в
естествената им среда.
www

http://www.skraweknieba.eu/
https://pl-pl.facebook.com/skraweknieba.eu

Снимки

Source: http://www.skraweknieba.eu/, https://pl-pl.facebook.com/skraweknieba.eu
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Заглавие,
местополож
ение
Вид индустрия
културно
наследство
Описание

Bajarka Silesia, Silesian
Култивиране на диалекта и силезийските традиции
Пример за млад човек „Śląsko Bajarki“, който изпълнява оригинална
художествена програма, предназначена за деца в предучилищна и училищна
възраст (начално училище), съчетавайки регионален урок с музикална
програма. По време на представлението той представя традициите на Горна
Силезия - песни и обичаи, ритуали, специфични за даден сезон - с помощта
на виолончела и ръчно изработени декори и образователни карти, основани
на надеждни източници, т.е. опита на хората, работещи за Силезия и
използва силезски певници и книги.
Отгледан от родителите в културата на полски език, а от баба - диалект той
превежда "в днешните" стари истории по начин, достъпен за децата.
Силезийски диалект и виолончело като образователен урок, т.е.съчетаване
на традиция с детска музикална програма.

www

https://www.facebook.com/slaskobajarka/
https://www.youtube.com/watch?v=PO0XEgfLovc

Снимки

Source: https://www.facebook.com/slaskobajarka/
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Испания
Заглавие,
местополож
ение
Вид индустрия
културно
наследство
Описание

Serendipia Gestión Cultural, Aragón Spain
Управление на културното наследство
Това е млада и динамична компания, посветена на културния мениджмънт.
Нейните двама основатели са млади жени, завършили история на
изкуството и управление на наследството и те разчитат на
мултидисциплинарен
екип
от
професионалисти
(комуникация,
аудиовизуалност, маркетинг ...), които да разработят своите проекти.
Целта на тази компания е да направи испанското изкуство и култура
достъпни и универсални, достигайки до всеки ъгъл. За тази цел те правят
наследството на Арагон видимо чрез изследвания, културни действия,
кампании за разпространение, изложби или персонализирани маршрути.
Освен това те предлагат и обучителен курс, проведен от самите тях по
Управление на културното наследство.
Цялата им дейност се определя от ценностите на творчеството, страстта,
комуникацията, разнообразието и ученето, разпространявайки арагонската
култура сред обществеността.

www

serendipiagestioncultural.com
serendipiagestioncultural.com/blog
instagram.com/serendipia.gestioncultural
facebook.com/Serendipiagestioncultural/

Снимки
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Заглавие,
местополож
ение
Вид индустрия
културно
наследство
Описание

Juan Manuel Ríos Jiménez Arqueología, Andalucía Spain
Археология и наследство
Този историк и археолог прави археологически интервенции, проучвания и
документиране на археологически обекти, консултации и анализи на
исторически сгради.
Освен това, с екипа си от 4 историци и археолози, той извършва описи и
класификации на историческото и културно наследство, изготвя доклади за
деклариране на активи от културен интерес или работи по виртуализацията
на наследството.
По този начин, от гледна точка на археологията, той допринася за
разпространението и съживяването на наследството в Андалусия чрез
публикации, музеялизация и други дейности.
Понастоящем екипът е ангажиран с няколко графични документации за
андалуското наследство.

www

https://jmriosjimenezarqueologia.com/
instagram.com/arqueologiaypatrimonio/

Снимки
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Заглавие,
местополож
ение
Вид индустрия
културно
наследство
Описание

Cooltur, Cataluña Spain
Културен туризъм
Тази компания е основана през 2017 г. от двама предприемачи, решили да
предадат своята страст към културата и наследството.
От Cooltur създателите му възнамеряват да направят разлика в културния
туризъм, създавайки маршрути, които също събират основните каталунски
легенди и фолклор. Те извършват обиколки с екскурзовод, за да повишат
осведомеността за популярната култура на основните исторически места в
Каталуния.
Тези маршрути са базирани на местната история и наследство и имат за
цел да съживят обичаите на старото село и да поддържат живи онези
истории, които се предават през поколенията, като винаги насърчават
отговорен и благоприятен за наследството туризъм.

www

cooltur.org/
facebook.com/cooltur1
instagram.com/_cooltur/
twitter.com/twitcooltur

Снимки
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Заглавие,
местополож
ение
Вид индустрия
културно
наследство
Описание

Mirarte, Arte para todos, Madrid Spain
Образователно програмиране
Тази компания разработва образователни програми в културния и
артистичен сектор от 15 години.
8 жени, историци и педагози, подготвят с голям ентусиазъм и креативност
разнообразни образователни дейности, за да доближат съдържанието до
училищна и семейна аудитория по подходящ начин към възрастта на
участниците.
Основната му цел е да съчетае образованието и забавлението, за да се
насладите на испанското изкуство и наследство. За тази цел те
разработват програми за музеи, публични и частни субекти и специфични
проекти и дейности по конкретни теми.

www

mirarte.net/
facebook.com/mirartearteparatodos/
https://twitter.com/mirarte_sl

Снимки
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Заглавие,
местополож
ение
Вид индустрия
културно
наследство
Описание

Arqheo, Andalucía Spain
Разпространение на историческото наследство
Тази компания е посветена на представянето на наследството на възможно
най-широката аудитория.
От своя екип, съставен от архитекти, историци на изкуството и специалисти
по наследство, те създават много динамичен и иновативен начин за
разпространение на културата и историята на Андалусия.
Чрез различни публикации, проучвания, коментирани произведения и
обиколки с екскурзовод те имат за цел да предадат страстта си към
историческото и културното наследство на този испански регион.
Освен това те отделят финансов процент от всеки маршрут за посещавани
паметници, за да допринесат за тяхното поддържане и разпространение.

www

https://arqheo.es/
instagram.com/arqheo/?hl=es
facebook.com/arqheo/
https://twitter.com/arqheo

Снимки
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Заглавие,
местополож
ение
Вид индустрия
културно
наследство
Описание

Pilgrim, Galicia Spain
Културен туризъм
От Pilgrim мултидисциплинарен екип отговаря за управлението на голямо
разнообразие от услуги, свързани с Camino de Santiago.
Тази компания популяризира стойността на културно-историческото
наследство на Камино де Сантяго, признат от 1993 г. като обект на
световното наследство от ЮНЕСКО.
Те обясняват всички пътища и голямото разнообразие от маршрути, които
могат да бъдат следвани, разкривайки историята и културата в цялата
страна, поддържайки баланс между традиционността на Camino с нови
технологии. Например, те са разработили приложение за пътници, които
отиват на това поклоническо приключение до Компостела.

www

pilgrim.es/
instagram.com/pilgrim.es/
facebook.com/pilgrim.es/?fref=ts

Снимки
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Заглавие,
местополож
ение
Вид индустрия
културно
наследство
Описание

Gozarte, Aragón Spain
Разпространение на историческото наследство
Gozarte празнува 20 години, разпространявайки арагонското историческо и
културно наследство. Това е група хора от сфери на наследството и
образованието, които работят за насърчаване на комуникацията, свързана
с общественото наследство.
Те разбират наследството в широк смисъл и включват аспекти като типични
ястия, популярни песни или улиците, по които се разхождат всеки ден.
Те организират всякакви дейности, от гастрономически
екскурзии, публикации до театрални посещения.
Тяхната работа е широко призната
институционални и държавни органи.

www

и

те

работят

за

маршрути,
различни

https://gozarte.net/
facebook.com/gozARTE
twitter.com/gozarte/
instagram.com/gozarte/
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ТУРЦИЯ
Заглавие,
местополож
ение
Вид индустрия
културно
наследство
Описание

www

Gürsu, Bursa Turkey
Образователно програмиране
Община Гурсу е най-голямата община в провинция Бурса. Създадена е
през 1930 г. Нашата организация отговаря за управлението на основните
въпроси, които засягат града: околната среда, социалната зона, културните
дейности, образованието, строителството и други.
10 Жени и преподавателите организират широка гама от културни дейности
и образователни програми с голямо вълнение и въображение, за да
представят изходния клас на хората по начин, който отговаря на нивото на
членовете.
Традицията и иновациите са заедно. Нашата образователна програма има
за цел да подобри веригата на стойността на занаятчийския сектор за
керамични плочки по отношение на производствени техники, които
поддържат заедно традицията и иновациите.
Освен една от целите на програмата е подобряване на валоризацията на
градската среда чрез занаяти за плочки с позоваване на методологии за
подобряване на мрежата между ПОО и занаятчийската индустрия за
керамични плочки.
За стартиране на бизнес; нашата цел е да развием подкрепата за
стартиращи предприятия за занаятчийски плочки по отношение на
защитата на традиционното наследство и на укрепването на стойността на
сектора на плочките.
www.gursu.bel.tr http://www.en.gursu.bel.tr/
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Заглавие,
местополож
ение

National Park and the Rock Sites of Cappadocia,Nevsehır

Вид индустрия
културно
наследство

Културен туризъм

Описание

Тур с балон
Тази област е разположена в централната част на Анадол. В допълнение
към културното си наследство, Кападокия е едно от най-благоприятните
места за приключенски и природен туризъм с уникалната си природна
красота. Обиколките с балон допринасят значително за развитието и
диверсификацията на туризма в Кападокия. През последните 20 години в
Кападокия бяха направени значителни инвестиции, които могат да бъдат
свързани с балонен туризъм. Тези инвестиции трябваше да могат да се
открояват както в света, така и в Турция. Балоните с горещ въздух, които
набраха скорост през 90-те години в региона на Кападокия, са един от
източниците на икономическа възвръщаемост с висока добавена стойност в
региона. Днес, Кападокия, Турция, е най-важният център на света за полет
с балон.
Балонирането в региона е имало мултиплициращ ефект. Благодарение на
това в региона се развиха нови области на заетост. В този сектор се
създава широк спектър от работни места, от шофьори за превоз на туристи
до помощен персонал за наземен екипаж. С 25 компании за балони днес се
смята, че 150 балона летят всеки ден, това се превърна във важен сектор, в
който служителят е нает. През 2019 г. е създадено пространство за заетост
за 500 млади хора.

www

https://www.kulturportali.gov.tr/portal/gorememilliparkivekapadokya
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ение
Вид индустрия
културно
наследство
Описание

Cumalıkızık Village,Bursa
Културен туризъм
Селски туризъм
Село Cumalıkızık запазва характеристиките си на принос за селския туризъм и
развитието на селските райони от древни времена. Селският туризъм
допринася за развитието на селските райони, като насърчава женското
предприемачество и младежкото предприемачество. От друга страна, броят
на местните и чуждестранните посетители на селото се увеличава от ден на
ден. Услугите, предоставяни на тези посетители, и приходите от продадените
стоки също ускоряват развитието на селото.
В селото има жени и млади предприемачи, които работят по производството
на маркови туристически продукти.

www

https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/bursa/gezilecekyer/cumalikizikkoyuhttp://whc.unesco.org/en/list/1452
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Заглавие,
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ение
Вид индустрия
културно
наследство
Описание

www

Archaeological Site of Troy,Canakkale

Културен туризъм
През 2018 г. имаше за цел да увеличи броя на посетителите в региона чрез
организиране на 120 километра пешеходни и велосипедни маршрути в
културната и природна богата география с древни селища, древни кариери,
мостове, горещи извори, плажове, тузла и земеделски площи. В рамките на
тази инициатива бяха извършени дейности по маркиране и сигнализация по
маршрутите, направени бяха екологични и пътни уредби, като бяха взети
мерки за безопасност и беше направена подробна пешеходна карта. В
средносрочен и дългосрочен план капацитетът на хотелите, хостелите,
ресторантите , кафенета и подобни съоръжения ще се увеличават, тъй като
настоящият туристически потенциал в региона се увеличава, допринасяйки
за обслужването на тези съоръжения с разбиране за устойчив туризъм. Това
ще позволи на местния бизнес и местното население да се включат поактивно в туризма. От 2018 г. тази инициатива изигра основна роля в
предоставянето на възможности за работа на стотици млади безработни.
https://whc.unesco.org/en/list/849/
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Заглавие,
местополож
ение

Gobeklıtepe,Sanlıurfa

Вид индустрия
културно
наследство

Археология и наследство

Описание

Културен туризъм
Каменарство
В Гьобеклитепе, най-старият храм в света, той имаше за цел да допринесе
за културните ценности в туризма чрез прехвърляне на каменна зидария от
12 хиляди години към бъдещите поколения и създаването на нови бизнес
зони за младите хора. Придвижвайки се оттук, в Санлъурфа беше
реализиран цех за каменоделство.
21 души, от които 6 жени, бяха обучени в каменоделството; те станаха и
първите жени каменоделци в Турция. Благодарение на мотивите, породени
от тези работници, бяха създадени нови възможности за работа в области
като сувенири, декорации на сгради и обучения за предприемачество в тези
области. Чрез работилницата беше предназначено да възстанови
изгубената идентичност на града чрез използването на каменна зидария в
нови сгради, които трябва да бъдат построени.

www

https://www.kulturportali.gov.tr/portal/gobeklitepe
https://www.facebook.com/gobeklitepetc/
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Заглавие,
местополож
ение

Traditional Craftsmanship of ÇİNİ -making

Вид индустрия
културно
наследство

Семинари за

Описание

традиционни занаяти
Знанията, техниките, предписанията и ритуалите и етичните нагласи в
традицията за овладяване на изкуството на керемидата се предават от
поколение на поколение в отношенията между майстор-чирак / родител-дете.
Смята се, че в Турция има повече от 5000 майстори на плочки. Цеховите
работилници са културни места, които осигуряват обща памет за елемента. А
броят на младите хора, които се обучават в семинари, се увеличава всеки
ден. Към 2015 г. в Кютахя има 458 активни семинара за плочки, 43 в Изник, 94
в Невшехир и 12 в Чанаккале. Смята се обаче, че в Турция има около 25 000
души, които практикуват изкуството на плочки в домовете си.
Обученията, провеждани в семинарите за плочки, играят важна роля за
създаването на работни места за младите хора и за пренасянето на
културното наследство на бъдещите поколения.

www

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,43422/cini-sanati.html
http://www.turkishculture.org/ceramic-arts-582.htm
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Заглавие,
местополож
ение
Вид индустрия
културно
наследство
Описание

Ebru, Turkish art of marbling
Традиционно изкуство за създаване на цветни шарки
Ebru е традиционното изкуство за създаване на цветни шарки чрез поръсване
и изтриване на цветни пигменти върху тиган с мазна вода и след това
трансформиране на този модел в специална хартия. В продължение на много
векове това е традиционно изкуство за обогатяване на калиграфия и
подвързване на книги. През 13 век първите форми на Ебру се появяват в
Централна Азия и се разпространяват в Анадола през. През османския
период турските калиграфи и художници създават нови форми и
усъвършенстват техники.
Традицията, в съответствие с индивидуалните и общностните стремежи,
споделя много оптимизъм и подобрява отношенията в общността. Той също
така мотивира члена на общността да участва в общи културни дейности и
социални срещи.
През последните години жените и младите предизвикаха интерес към Ебру с
нарастващия брой безплатни курсове, семинари, организирани от местните
власти и университетите. Широкото участие на жените в Ебру служи за
засилване на ролята на жените в обществото. Младите практикуващи поради
своята принадлежност към елемента подобряват идентичността и съзнанието
към своето историческо и културно наследство.
Обученията, проведени в семинарите в Ебру, играят важна роля за
създаването на работни места за младите хора и за пренасянето на
културното наследство на бъдещите поколения.

www

https://aregem.ktb.gov.tr/TR-132387/ebru-turkish-art-of-marbling.html
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Заглавие,
местополож
ение
Вид индустрия
културно
наследство
Описание

Historic Areas of ISTANBUL
Културно наследство
Културен туризъм
Със своето стратегическо разположение на полуостров Босфор между
Балканите и Анадола, Черно море и Средиземно море, Истанбул е
свързан с големи политически, религиозни и артистични събития в
продължение на повече от 2000 години. Нейните шедьоври включват
древния хиподрум на Константин, Света София от 6-ти век и джамията
Сюлеймание от 16-ти век.
Историческите райони на ИСТАНБУЛ са изиграли важна роля за
осигуряването на възможности за работа на стотици млади безработни.

www

https://whc.unesco.org/en/list/356/
http://www.turkishculture.org/general/unesco-world-heritage/historical-area-of1036.htm
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