Съфинансирано от
Европейския съюз

„Културното наследство е не само
наследство от миналото, но и ресурс за
бъдещето ни“
- Тибор Наврачич, европейски комисар по
въпросите на образованието, младежта,
културата и спорта

2018 г.
e Европейска година на културното наследство.
×Това е Вашият шанс да участвате в поредица от единствени по рода си
прояви за честване на богатото и разнообразно културно наследство на
Европа!
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Обща информация
Идеята за европейска година на културното
наследство беше изразена за първи път през 2014 г.,
когато Съветът я спомена в своите заключения относно
основано на участието управление на културното
наследство. Тази идея получи силна подкрепа от
Европейския парламент, като Комисията представи
предложение за Европейска година на културното
наследство през август 2016 г.
Съветът постигна общ подход по предложението
през м. ноември 2016 г.
През м. май 2017 г. Европейския парламент прие
2018 г. да бъде Европейска година на културното
наследство.
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Обща информация
×Културното
наследство
обхваща
нематериалното
и
материалното недвижимо и движимо наследство като
съвкупност от културни ценности, които са носители на
историческа памет, национална идентичност и имат научна или
културна стойност.
×Културна ценност е нематериално или материално
свидетелство за човешко присъствие и дейност, природна
даденост или феномен, което е от значение за индивида,
общността или обществото и има научна или културна стойност.
×Закон за културното наследство
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Културно наследство и културна
ценност
×Материално културно наследство
•археологически: материални следи за човешка дейност, неделими от
средата, в която са създадени, които се идентифицират чрез
археологически изследвания;
•исторически: сгради, съоръжения, други структури и паметни места,
свързани със забележителни исторически събития и личности;
•архитектурно-строителни: сгради, съоръжения, конструкции, части или
съчетания от тях, които имат историческа, естетическа, техническа,
културно- и производствено-техническа, пространствена и
функционална стойност;
•художествени: произведения на изящните и приложните изкуства –
неразделни елементи от пространствената среда, в която или за която са
създадени;
•урбанистични: обособими части от селищна територия и селищни
образувания, чиито елементи са пространствено свързани и могат да се
разграничат топографски;
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Културно наследство и културна
ценност
×Материално културно наследство
•културен ландшафт: съвкупността от пространствено обособени
устойчиви културни напластявания, резултат от взаимодействие на човека
и природната среда, характеризиращи културната идентичност на дадена
територия;
•парково и градинско изкуство: исторически паркове и градини от
значение за развитието на паркоустройственото изкуство и наука;
•етнографски: материални свидетелства за бит, занаяти, умения, обичаи и
вярвания, които са свързани с пространствената среда;
•културен маршрут: съвкупност от историческо трасе на традиционен път с
включените към него обекти на недвижимото културно наследство и
ландшафти.
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Културно наследство и културна
ценност
×Категории културно наследство
×Културни ценности със „световно значение“, вписани в Списъка на
световното наследство на ЮНЕСКО

1.Боянска църква(вписана през 1979 г.)
2.Ивановски скални църкви (вписани през 1979 г.)
3.Казанлъшката гробница (вписана през 1979 г.)
4.Мадарски конник(вписан през 1979 г.)
5.Стар град на Несебър(вписан през 1983 г.)
6.Рилски манастир(вписан през 1983 г.)
7.Свещарска гробница(вписана през 1985 г.)
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Културно наследство и културна
ценност
×Категории културно наследство
•„национално значение“ – археологическите резервати, както и
други културни ценности с изключителна стойност за културата и
историята на страната;
•„местно значение“ – свързаните с културата и историята на
населени места, общини или области;
•„ансамблово значение“ – поддържащите пространствената
характеристика и архитектурната типология на груповата ценност,
към която принадлежат;
×Закон за културното наследство
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Културно наследство и културна
ценност
×Нематериално културно наследство
×Нематериално културно наследство означава обичаите, формите на
представяне и изразяване, знанията и уменията, а така също и свързаните с
тях инструменти, предмети артефакти и културни пространства, признати от
общностите, групите, а в някои случаи отделните лица като част от тяхното
културно наследство. Това нематериално културно наследство, предавано
от поколение на поколение, се пресъздава постоянно от общностите и
групите в зависимост от тяхната обкръжаваща среда, тяхното
взаимодействие с природата и тяхната история и формира чувството им за
самобитност и приемственост, като по този начин способства за
насърчаване на уважението към културното многообразие и творчество на
човечеството. По смисъла на тази конвенция за нематериално културно
наследство се приема само това нематериално наследство, което
съответства на съществуващите международни нормативни актове по
правата на човека и което отговаря на изискването за взаимно уважение на
общностите, групите и отделните лица и за устойчиво развитие.
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Културно наследство и културна
ценност
×Нематериално културно наследство включва:
•устни традиции и форми на изразяване, включително и езикът
като носител на нематериално културно наследство;
•художествено-изпълнителско изкуство;
•социални обичаи, обреди и празненства;
•знания и обичаи, които се отнасят до природата и вселената;
•знания и умения, свързани с традиционните занаяти.
×Конвенция за нематериално наследство на ЮНЕСКО
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Културно наследство и културна
ценност
×Списък на нематериалното културно наследство със
световно значение на ЮНЕСКО
×2016 – Фолклорен фестивал Копривщица: система от
практики за представяне и предаване на културното
наследство България 2015 – Народният празник „Сурва“/
„Сурова“2014 – Традицията на производство на Чипровски
килими 2009 – „Нестинарството — послание от миналото:
Панагирът на Св. Св. Константин и Елена в с. Българи“ 2008
– Бистришките баби, архаична полифония, танци и
ритуали от региона Шоплука
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Цели на Европейската година на
културното наследство:
× Да се насърчат повече хора да
откриват и изучават културното
наследство на Европа, както и да
се засили чувството на
принадлежност на европейците
към общото европейско
семейство.

×Да се насърчават културното
многообразие, междукултурния
диалог и социалното сближаване;
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Цели на Европейската година на
културното наследство:
×Да се изтъкне икономическият принос на културното
наследство за секторите на културата и творчеството,
включително малките и средните предприятия, както и
за местното и регионалното развитие;
×Да се подчертае ролята на културното наследство във
външните
отношения
на
ЕС,
включително
предотвратяването на конфликти, помирението след
конфликти и възстановяването на разрушеното културно
наследство.
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През 2018 г. се акцентира върху:
Стойността на
културното наследство за
обществото;
Приноса му за
икономиката;
Ролята му в европейската
културна дипломация;
Значението на неговото
съхранение за бъдещите
поколения.
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Роля на културното наследство
в Европа:
Икономическа - В отрасъла
са заети над 300 000 души, а
7,8 милиона европейски
работни места са косвено
свързани с него, например в
областта на туризма и
строителството.

Освен това културното
наследство има положително —
макар и все още недооценено —
въздействие върху нашите
общества, като допринася за
качеството на живот, социалното
сближаване и междукултурния
диалог.
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Как по-точно се чества Европейската година
на културното наследство?
×
Европейската година на културното
наследство включва инициативи и прояви на
европейско, национално, регионално и
местно равнище. На национално равнище тя
се организира от координатори, определени
от всяка държава — членка на ЕС.
На европейско равнище тя е организирана
съвместно с институциите на Европейския
съюз: Комисията, Парламента и Съвета, както
и Комитета на регионите и Европейския
икономически и социален комитет.
Включени са и основни действащи лица от
професионалната област.
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Национален координатор за България:

Петър Миладинов, държавен експерт,
Министерство на културата
Е-mail: p.miladinov@mc.government.bg
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Какво е планирано?

През 2018 г. ще се
проведат хиляди
дейности и чествания
в цяла Европа.

10 големи европейски
инициативи ще
гарантират, че отзвукът
от честванията ще
продължи и след 2018 г.
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Място на Годината сред успешните
европейски инициативи, посветени на
културното наследство:

89,526,124

Европейските дни на наследството, в рамките
на които всяка година се организират над
Whoa! That’s a big
70 000 прояви с участието на над 20 милиона
number, aren’t you proud?
души;
· Знакът за европейско наследство, присъждан
на обекти, които ознаменуват и символизират
европейските идеали, ценности и история;
· Европейските столици на културата—
ежегодно избирани два града, които
олицетворяват културното богатство на Европа.
През 2018 г. столици на културата ще бъдат Ла
Валета (Малта) и Леуварден (Нидерландия).
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Място на Годината сред успешните
европейски инициативи, посветени на
културното наследство:
That’s a lot of money
Многобройни награди на ЕС, и по-специално
наградата на ЕС за културно наследство/наградите
Europa Nostra за най-добрите практики в областта
на опазването на културното наследство, неговото
управление, както и свързаните с него научни
изследвания, образование и комуникации.
Финансиране на много проекти с подкрепата
на програмите „Творческа Европа“, „Хоризонт
2020“, „Еразъм +“, „Европа за гражданите“ и други
програми на ЕС за финансиране.
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Финансиране:
Целево за Европейската година е
предназначен финансов пакет в
размер на 8 милиона евро;
Финансират се и много проекти с
подкрепата на програмите: „Творческа
Европа“, „Хоризонт 2020“, „Еразъм +“,
„Европа за гражданите“ и др.
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Културно наследство и проекти
CU TENDA – ИСТОРИИ, ОБРАЗИ И ЗВУЦИ В ДВИЖЕНИЕ (Живата памет на югоизточна Европа) (CU
TENDA – STORIES, IMAGES AND SOUNDS ON THE MOVE (Living memory of South-Eastern Europe
(CREATIVE EUROPE)

Национален събор на каракачаните в България Карандила 2017 г.
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Благодаря за вниманието ви!
Информационен център
“Европа директно – Пловдив”
в партньорство с:
Център “Образование за демокрация”Факултет
Факултет по Икономически
и социални науки – ПУ
Философско исторически факултет – ПУ
Студентски съвет на ПУ
Студентски клуб на “Политолога” – ПУ
В подкрепа на 2019 г. Пловдив - Европейска
столица на културата
Красимир Лойков
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