
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВИНКИ № 4 

 

НАЧАЛО НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В  ОБЛАСТТА НА КУЛТУРНОТО 
НАСЛЕДСТВО НА (ГЛОБАЛНО) ЛОКАЛНО НИВО СТРАТЕГИЯ И 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ, ОХРАНА НА ОБЕКТИ, МОБИЛИЗИРАНЕ 
НА КУЛТУРНИТЕ ЦЕННОСТИ, РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА ОПИТ 

 

 

Фрайбург – стария град 

 

Шварцвалд 

 

 

 

 



 

Пред вас е четвърти брой на бюлетина на проекта Sagittarius. Проектът тече с пълна пара. 
Ние, проектните партньори изпълняваме множество дейности и се трудим, да допринесем 
за развитието на културното и природно наследство, всеки в своя район. Нашата обща цел 
е, да осъществим помежду си колкото се може повече връзки за съдействие на територията 
на Югоизточна Европа и да включим в нашите дейности множество актьори. Нататък в 
текста Ви представяме нашите дейности във втората половина на 2012 година.  
      

1. РЕГИСТЪР НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 

 
 Регистърът на културното наследство е активност в рамките на работния пакет Heribuilder: 
Стратегии и инструменти за формиране на добавени стойности на продуктите и услугите в 
областта на културното наследство. С регистъра проектът Sagittarius си поставя за цел да 
направи международен регистър на културното наследство, който ще съдържа описание на 
културните ценности с данни за различните исторически места на територията на 
Югоизточна Европа.  За съставянето на Регистъра на културното наследство е задължен 
проектният партньор National Institute for Research and Tourism от Букурещ, Румъния.  
 
В същото време се подготвят и международни инструменти за оценка на значението на 
културното и природно наследство.  Приемането на инструменти с повече критерии има за 
цел потвърждаване на значението на определени културни и природни богатства.  
Инструментите трябва да са с гъвкава и широка приложимост.  С тях ще определим обхвата 
на културното наследство, което ще бъде включено в пилотните проекти.  Ще бъдат 
избрани около 100 културни паметници.  Затова всеки партньор трябва да оцени 10 
паметника на културното наследство по няколко критерия.  Министерството на културата и 
националното наследство на Румъния е поканило National Institute for Research and Tourism 
да представи проекта Sagittarius на семинар организиран от CULTEMA, който е бил 
предназначен за размяна на успешни практики. 
   

2. АНАЛИЗ НА РАЗГОВОРИТЕ 

В рамките на работния пакет Hericare: Практически опит на участниците при планирането и 
воденето на културното наследство, вече се обработват последните разговори с локалните 
предприемачи.   На основата на събраните интервюта и допълнителните проучвания ще се 
направи изследване и ще се извърши анализ на включването и ангажирането на 
предприемачите в дейности свързани с културното наследство.   
 
Активностите се водят от Institute of National Economy от Букурещ, Румъния.  Всички 
проектни партньори водихме разговори с малки и средни предприятия в местните области, 
преди всичко от селските райони. Най-голям акцент поставихме на осъзнаването на 
значението на културното наследство за развитието на икономиката и местното 
предприемачество.  Предприемачите представиха своите гледни точки по отношение на 
запазването на културното и природно наследство и използването му при развитието на 
туризма, културата,  околната среда и създаването на нови работни места.      
 

3. Е-КУРС ЗЛАТЕН ЛЪК 

Важна част от проекта Sagittarius представлява работния пакет Heriducator: Прилагане на 
натрупаното знание на участниците за насочване на предприемачите в областта на 
културното наследство за откриване на ценността на културните извори.  В рамките на 



 

проекта през октомври  2012 г започна воденето на курс "Златен лък", който представлява 
развиване на професионални знания за културното наследство. 
 

Кранй цел на е-курса »Златен лък« е улесняване на трансфера на знания, необходим за 
оптимизиране, разбиране и помощ при представянето на данните. Образованието 
насърчава учениците към активно съдействие и по този начин гаранитира трайни резултати. 
Целта е да се създаде образователен инструмент за ганартиране на професионално  
знание при интерпретацията на културното наследство.  
 
»Златният лък« е eлектронно дистанционно обучение, основано за  нуждите на проекта и е 
пригодено към целевите групи, достъпно е 24 часа на ден, 7 дни в седмицата. »Златният 
лък« съдържа 4 модула, специално организирани за поддържане на самостоятелно учене, 
следването се води от ментори , учениците имат на разположение материал за оценка:  
Модул 1 - Управление на културното наследство 
Модул 2 - Свободно време  - пространство  
Модул 3 - Интерпретация на културното наследство  
Модул 4 - Планиране на културните продукти и услуги с висока добавена стойност  
 

В е-курса са се включили 69 участници, които са регистрирани в е - платформата. Общата 
продължителност на курса е 16 седмици. В момента сме достигнали до средата на 
обучението.  Всички участници минават успешно седмичните тестове. 
 

4. БИБЛИОТЕКА »Да накараме наследството да работи: обещание за 

бъдещето« 

Работен пакет Hericare: Практическия опит на участниците при планирането и воденето на 
културното наследство подпомага една от най-важните дейности, включването и 
ангажирането на локалните общности при откриването на културните ценности и 
формирането на местни културни оферти.   
 
Резултат от тази дейност е подготовката на план за мултимедийни инструменти на 
културното наследство с големи възможности за трансфер.  За тази част от проекта 
Sagittarius е задължен проектния партньор Община Девин от България, която е започнала 
подготовка за отпечатване на брошура "Да накараме наследството да работи: Обещание за 
бъдещето" Документът ще разяснява голямото значение и роля на участието на местните 
общности при запазването на местната идентичност.  Брошурата ще съдържа общи насоки, 
защо е важно в проектите за културното наследство да са включени местните общности и 
какви са конкретните мерки за успешното изпълнение на проекта.  Брошурата ще разкрие 
множеството предимства на съдействието с общността за развитие и защита на културното 
наследство.   
 
Брошура »Да накараме наследството да работи: Обещание за бъдещето« ще представи на 
местните общности интерпретацията на културното и природно наследство като важен 
инструмент при откриването и използването на ценностите на местното културно 
наследство  за развитието на региона. Ще бъде практически наръчник, който ще помага на 
местните общности при планирането и изпълнението на интерпретативни проекти на 
местно ниво.  
 



 

5. ТРЕТА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА И УЧЕБНО ПОСЕЩЕНИЕ ВЪВ 

ФРАЙБУРГ 

 
Проектът Sagittarius преминава в своята втора половина затова проектните партньори се 
събрахме на 3 среща във Фрайбург, Германия.  За място на срещата беше избрана 
местност в близост до Шварцвалд, където заедно с проведената партньорска среща, по 
време на двата дни на учебно посещение огледахме 4 примера на успешни практики на 
интерпретация на културното наследство. 
 

5.1. Трета среща на проектните партньори (Фрайбург) 

Проектния партньор от Словения Е-Институт Птуй организира третото събрание на 
Международния проектен съвет. Срещата се проведе във Фрайбург в Германия, 
организирана беше в хотел Новотел във Фрайбург. 
 

Участниците в 3-то събрание на  Международния проектен съвет бяха поздравени от 
ректора на Егейски Университет и научен сътрудник  SEE TCP  на проекта Sagittarius, проф. 
Парис Цатис. Следва представяне на проектните дейности съгласно дневния ред.  
Водещият партньор на проекта представи текущите дейности в съответствие с целите и 
очакваните резултати от проекта.  Посочени бяха някои отклонения по отношение на 
разговорите с предприемачи, събирането на проекти за регистъра на културното 
наследство, провеждането на семинара „Млади стрелци” и тн. Следваха кратки доклади на 
проектните партньори относно изпълнението на активностите за които са задължени, за 
изоставането, проблемите с които се срещат, необходимите данни за завършване на 
дейностите и времевите граници за изпълнението им.  
   
Следва финансов преглед на проекта.  След предоставения трети междинен доклад 
водещият партньор отново обърна внимание ограниченото черпене на средства, 
изоставаме най-малко с 50% при общото използване на наличните средства. Затова 
призова всички проектни партньори да ускорят проектните дейности и по този начин да 
повишат използването на средствата.  Финансовият водач на проекта наблегна на  
поправките при  3. междинен доклад. Препоръча по-голямо внимание при попълването на 
партньорските доклади, където се появяват малки грешки, което предизвиква отлагане на 
връщането на финансовите средства и спиране на финансирането.  

 

 
Събрание на проектния съвет 

 
Събрание на техническия съвет 

 



 

Срещата продължи със събрание на Управителния съвет на проекта.  Дискусията беше 
свързана с доклада от края на 4 отчетeн период  (1. май 2012, 30. ноември 2012). Водещия 
партньор препоръча 1 март 2013 за срок на предаване на междинния доклад. Отново 
предупреди, че заради забавяне при изпълнението на текушите дейности на проекта се 
стига до намаляване на бюджета.  
 
Следобедната част беше посветена на събрание на Съвета за контрол на качеството.  
Отново са били подчертани забавяния при изпълнението на някои от дейностите.  
Проектните партньори, които не изпълняват редовно партньорските си задължения бяха 
предупредени.    
 
Събранието на техническия съвет на проекта е било предназначено за представяне на 
дейност 6,4. Пренасяне на теорията в практиката, пилотни проекти, избор на място където 
проектните партньори в продължение на следващите месеци ще ги провеждат. 
Представянето обхващаще: синтеза и резултати от пилотните проекти, интерпретативно 
планиране, процес на човешката памет, управление на свободното време, рекреативно 
учене, глобално преобразяване в смисъл на бърза дисеминация (QR кодове) дейност 
"Златната стрела".     
 
Вечерната част от събранието се проведе на улиците на стария град Фрайбург.  Местна 
туристическа водачка ни преведе по улиците на стария град, покрай важни исторически 
сгради. Нейния исторически разказ за Фрайбург съдържаше много интерпретации и 
интересни истории за събития и известни личности от пъстрата история на града.   
 

 
Нощен оглед на Фрайбург 

 
Фрайбург някога 

 

5.2. Трето международно учебно посещение (Шварцвалд) 

 
3. Международно учебно посещение  - 1 ден 
 

Първи ден на 3-тото  Международно учебно посещение бе посветен на посещението на 3 
тематични пътеки в Шварцвалд. Учебното посещение води външният съветник господин 
Патрик Ленес.   
 

ТЕМАТИЧНА ПЪТЕКА 1: Шауинсланд  - 1284 м 
Пътека Шауинсланд e традиционна образователна пътека. Поставена е на върха на  1281 м 
висока планина Шауинсланд и е била открита през  1999 г. Оформили са я изследователи и 
преподаватели от университета във Фрайбург, специалисти в областта на геоботаниката, 
геологията и лесовъдството. Проектната група е поставила образователната пътека, която 



 

би трябвало да е привлекателна и за не специалисти. Само един от специалистите - геолог 
е срещал термина "интерпретация на културното наследство", но никой от тях не е 
специалист за  връзки с обществеността и комуникационните науки.  
 
ТЕМАТИЧНА ПЪТЕКА  2:  Белхен - 1414 м 
Оформянето на пътеката Белхен е било част от по-голям проект "интерпретация на 
културното наследство за трайно развитие на туризма". Издадени са били серия брошури, 
които в комбинация с номерирани места по продължение на пътеката насърчават 
посетителите към търсене, обръщат им внимание на специалните забележителности и им 
гарантират обяснение на ландшафта.   
Мрежата от 9 самоводени пътеки е била развита в околността на 8 селца и провинциалното 
градче Шьонау. Района се намира в южната част на Шварцвалд на източния склон на върха 
Белхен (1414 m) и в долината на реката Грьосе Висе. Всяка пътека има водеща тема - от 
геологията на палеозоиката, следи от последния ледников период, от историята на града до 
днешно време.  

 

 
ТЕМАТИЧЕН ПЪТ 1: Шауинсланд  - 1284 м 

 
Тматична пътека 2: Белхен - 1414 м 

 
ТЕМАТИЧНА ПЪТЕКА 3: Шьонау 
Шьонау е малък градец в южната част на Шварцвалд, лежи до река Вайс.  Най-големи 
забележителности са църквата Успение Богородично и протестантската църква.  Градчето е 
част от мрежата градчета и селца свързани с образователната пътека.  
 
След разходката през градчето Шьонау в общинската палата имахме семинар за оценка. 
Господин Патрик Ленес го подготви и води.  Представи презентация на 4 образователни 
примера за интерпретация на културното наследство в Шварцвалд.  Описа опита свързан с 
изискванията на хората по време на почивка, при прекарването на свободното време и т.н. 
Сравни оценките на тематичните пътеки Белхен и Шауинсланд.  
 
3-то Международно учебно посещение - 2 ден. 
 

През втория ден на 3-тото международно учебно посещение разгледахме 4-тата тематична 
пътека в северната част на Шварцвалд.   
 
ТЕМАТИЧНА ПЪТЕКА 4: Калтенброн 
Пътека "Див петел" е била поставена през октомври 2012 г. в населеното място Калтенброн 
в северната част на Шварцвалд. Това е пилотен проект за виртуална тематична пътека, 
която изисква смартфон Андроид. Съчетава GPS навигация с интерпретация на културното 
наследство. Пътеката представлява система за управление на съдържанието, което дава 



 

възможност на местните общности да създават собствени смарт приложения.  
Посетителите получават парола, която им дава достъп до онлайн карта на общината, която 
обхваща всички официални туристически пътеки на някой от регионите.  Определя се  
виртуална тематична пътека "точка на интереси", която се намира в тази област. За всяка 
"точка на интереси" може да се изтегли текст и снимки, както и аудио и видео записи, които 
са подготвени за три различни целеви групи респ. имат различно съдържание.  Пътеката 
"Див петел" предлага  ниво на съдържанието за деца (с видео), за  възрастни 
неспециалисти  и специализирано ниво.  
 

 
Тематична пътека 4: Калетнброн  

 
Семинар за оценка 

 

След разглеждането на тематичната пътека се отправихме в Гласменле Хюте в местността 
Байерброн.  Там се проведе заключителен семинар.  На него г-дин Патрик Ленес предложи 
окончателно обобщение за всичките четири тематични пътеки и значението на 
интерпретацията на културното наследство с помощта на съвременните ИКТ технологии.  С 
модерирането на семинара и презентацията продължи г-дин Даниел Вайс, външен 
сътрудник на проекта. Той представи широките възможности при използването на 
съвременни аудио-визуални технологии, световната мрежа, смарт фоните,  iPad, итн. 
Социалните медии могат да се използват за образование и обучение, за улесняване на 
достъпа до информация, институционалните процеси са по-прегледни и дават възможност 
за дистрибуция на различни материали.   
 

6. ПЪТУВАЩИ ИЗЛОЖБИ И ПЪТУВАЩ МУЗЕЙ 

 
В рамките на проекта Sagittarius беше предвиден работен пакет Heritainment: Представяне 
на културните ценности и разпространяване на опит с помощта на тематични пътеки и 
включен музей. Затова ние, проектните партньори ускорено подготвяме описания и 
материали за международна пътека на културното наследство "Златната стрела". Всеки 
проектен партньор трябва да подготви  пилотни проекти, които ще бъдат представени в 
пътуващи изложби и пътуващ музей.      
 
На 17 и 18 декември 2012 в София, България е проведена работна среща на всички 
проектни партньори свързан със темата на "Пътуващия музей".  Проектните партньори се 
договориха да променят първоначалната концепция на пътуващите изложби и пътуващия 
музей. За по-успешна  комуникация с широка палитра от крайни потребители, проектът ще 
предлага културните услуги на Пътуващия музей, който ще съдържа 11 местни изложби и 
по 1 пътуваща изложба на партньори на регионално ниво. Музеят ще има 33  устройства за 



 

аудио водене, което ще е основано на 45 минутно посещение, ще е напълно в съответствие 
със съвременната музеология  и използването на интепретативна техника.  
 

 
Смарт код 

 
iPod и използване на APPS 

 
Новите мобилни технологии дават възможност на посетителите, да групират своите нужди и 
бързо да разменят информация за забележителностите, като по този начин ги предлагат на 
пазара. "Златната стрела" ще представя и предлага на пазара 100 географски локации, ще 
свързва карти на нематериалните блага в определени места и услугите, които са свързани 
с това. Активното съдействие дава на посетителите нов смисъл, гарантира им по-дълбоко 
разбиране на средата (развитие на провинцията, градовете, крайбрежните райони) и с това 
обогатява техния общ опит. 

 
Нашата дейност в рамките на проекта Sagittarius ще бъде успешна само с вашето участие, 
информации, предложения и идеи. Използваме тази възможност за да ви поканим за 
съдействие. Данните за контакт за проекта са на интернет страниците на водещият  
партньор UNIVERSITY OF THE AEGEAN (www.aegean.gr). 
 

http://www.aegean.gr/

