
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВИНКИ бр. 6 

 

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

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

 

 
Шесто учебно посещение - игра "Последен 

заговор" 

 
Изложба на "Пътуващия музей" 

 

 

 

 



 

Пред вас е шести и последен брой на новинките от проекта Sagittarius. Проектът ще бъде 
приключен в края на месец май 2014 г. С него се завършва и работата на всички проектни 
партньори, затова в последният брой бихме искали, да ви представим най-важните 
резултати, които, ние партньорите от 8 държави на Югоизточна  Европа, сме подготвили и 
постигнали в тригодишния период на изпълнение на проекта Sagittarius.   
 
 

1. ПЕТА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА И ШЕСТО УЧЕБНО ПОСЕЩЕНИЕ 
В ПТУЙ 

 
Партньорите от проекта Sagittarius се срещнахме за пети път на 4-ти и 5-ти ноември 2013 г. 
в Словения. Домакин на срещата, която се състоя в Гранд хотел Примус в Птуй, беше Е-
Институт Птуй.  

1.1 Пета среща на проектните партньори (Птуй) 

На проектната среща пристигнаха представители на всички проектни партньори, общо 30 
участника. Първо, Дарко Ферчей директор на Е-Институт Птуй,  приветства присъстващите. 
След това започнахме с официалната програма на партньорската среща. Разглеждахме 
няколко теми, проектът премина във заключителната си фаза, където всички проектни 
партньори трябваше да покажем своите отделни проектни резултати и да ги свържем в 
смисловата цялост на проекта. 
    
Първо прегледахме резултатите и физическите показатели на проекта. Модератор на 
разглеждането и на дискусията беше водещата на проекта Доротея Папатанасиу-Зурт. 
Централна точка на дискусията беше  Пътуващия музей. Той ще представлява преносима 
конструкция, която ще съдържа изображения, текст и QR кодове. Тя трябваше да е 
подготвена до края на лятото на 2013 г., формално и  по същество. Пътуващия музей ще 
бъде съставен от 5 компонента: преносима конструкция (110 двустранни панели на 
английски и местен език),  QR кодове (110 QR кодове обявени в Пинтерест), участие на 
социалните медии (място със 110 обекти от 8 държави),  приложения и игри. 
 
Международната игра ще се състои от приложения с информация от всички партньори. 
Съветът за контрол на качеството е убеден, че всички  изходящи данни трябва да 
осигуряват минимални стандарти за качество. Приложенията трябва да водят до обектите 
по такъв начин, че с помощта на сканирани изображения да достигнем до зелените места 
на Пътуващия музей. Предназначението на музея е, да поддържа мотивацията на туристите 
за посещение, когато се намират на съответното място или дистанцирано да привлече 
публика. 

 
Пета международна проектна среща. 

 
Пета международна проектна среща. 

 



 

Важен резултат от проекта ще бъде изложба на Пътуващ музей върху двустранни панели. 
На тях ще се намират професионално изработени фотографии, които трябва да 
съответстват на образеца, изпратен от водещия партньор. Историята на всеки обект трябва 
да е написана накратко (не повече от 300 до 400 думи). По-дълъг текст (цялостната 
история) ще бъде качен и представен на QC кодове. Всяка панелна единица трябва да 
предизвика когнитивно сензитивно чувство.  
Последва представяне на досегашните примери на успешни практики на някои от 
партньорите. Професор Валентине Василе представи пример на пилотния проект 
»In(di)visible Bucharest – History and Culture« и играта »Prince Vlad Drakula«, проекта е  
подготвен от проектните партньори от Румъния. Луиза Кауш е представила пилотен проект - 
пример за успешна практика »Puzzle it: Design Abruzzo with a finger«, подготвен от  PP 2 от 
Италия. Лука Джиоколи представи пилотен проект, оформен от PP3  от район Базиликата -  
»Compitum Europeae, Locus paciis«. 
 
Един от резултатите на проекта е и основаването на неформална организация Sagittarius. 
Седалището на организацията ще се намира в град Гуилми, Италия и по тази причина 
организацията трябва да бъде установена в съответствие с италианското законодателство. 
Затова италианската представителка Луиза Кауш представи необходимите процедури за 
оноваването. PP2 – Общност на общините Синело ще подготви и Учредителен акт, койт ще 
бъде подписан от всички проектни партньори.  
 
На срещата бе предложен също, финансов отчет за проекта и досегашното използване на 
средствата. При това финансовия директор на проекта ни предупреди за подготвянето на 
нов междинен доклад, както и за най-честите грешки при отчитането в миналото.   
 

1.2 Шесто международно учебно посещение (Дворец Раче) 

Следващия ден беше посветен на учебно посещение. Отпътувахме до двореца Раче, един 
от обектите на словенската историческа пътека. Дворецът Раче е пример за равнинен  
островен или по-точно дворец обиколен с вода. Историята на сградата достига до първата 
половина на 16-ти век.  Собственик на двореца в периода от 1668 г. до 1671 г. е бил Иван 
Еразъм Татенбах, който е един от съзаклятниците в историческия заговор против цар 
Леополд Хабсбург в средата на 17-ти век, заговора е пропаднал.  Всички участници в 
заговора са били обезглавени.  
 
Интересната история на заговора е поставена като основа на игра, която всички участници 
в учебното посещение играхме в двореца. Основава се на развръзката и търсенето, с 
помощта на QR кодове и таблети, на съзаклятническото писмо и на предателя на заговора. 
Играта съдържа елементи на изненада, иновации и емоционална интелигентност. Тя 
съвпада с принципа за интерпретация на културното наследство и на когнитивната 
архитектура. Разказът успешно се вмества в локацията на двореца и е в синхрон с местната 
карта, така че участниците имаха възможност активно да съдействат при развръзката на 
играта. По време на играта наблюдавахме изключителна координация и равномерно 
разпределение на  ролите.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Шесто учебно посещение в двореца Раче. 

 
Игра "Последен заговор"  

 

За съжаление през деня времето беше лошо, затова вторият обект ландшафтен парк  
"Рибниците на Раче" разгледахме само от автобуса. 
 
В следобедните часове се върнахме в хотел Примус и продължихме с партньорската 
среща. Редуваха се срещи на Надзорния съвет на проекта, Съвета за контрол на 
качеството и събрание на Техническия съвет. На всички заседания се проведе дискусия за 
синхронизиране на задачите при отделните партньори и между всички проектни партньори. 
Търсихме решения за дейностите на проекта, които изостават, преди всичко планирахме 
бъдещите активности и събития. IPA партньорът от Хърватска ще подготви наръчник 
"Ръководство за проектна интерпретация". Той ще трябва да извести останалите пратньори 
за статите, които трябва да подготвим за включване в ръководството. 
    
Най-много време отделихме на започването на подготовката за Заключителната 
конференция на проекта, която ще се проведе от 11-ти до 14-ти април 2014 г. в Потенца, 
област Базиликата в Италия. Организатор ще бъде Планинска общност Алто Базенто от 
Потенца. Разговаряхме за програмата на конференцията и събирането на научни статии на 
тема "Културното наследство като средство за мъдро израстване – движеща сила на 
устойчивото развитие и  икономическото възстановяване". Всеки проектен партньор трябва 
да осигури определен брой участници, тъй като на конференцията ще бъдат поканени и 
докладчици и гости. Програмата на конференцията и броя на участниците ще повлиятят и 
на бюджета на конференцията. 
 

2. ЗАСЕДАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ В ЗАГРЕБ 

 

Провеждането на дейностите на проекта изискваше и междинно събрание на техническия 
съвет, което се проведе в Загребския университет, на Факултета за  хуманитарни и 
социални науки Загреб на 18 март 2014 г. Домакини  бяха представителите на IPA 
партньорът от Хърватска, останалите участници бяха: представител на водещия партньор 
Егейски университет от Атина, Гърция; Румънският партньор от института за национална 
икономика, Италианският партньор от Планинска общност Алто Базенто и  словенският 
партньор от Е-Институт Птуй. Членовете на техническия съвет и останалите участници  
разговаряха по петте главни точки за довършването на проекта, които са представени 
нататък в текста:  
 



 

1. Международна конференция на проекта Sagittarius,  която ще се проведе от 11-ти до 14-
ти април 2014 г. в Потенца, Италия. Разгледахме организацията на конференцията и 
разпределението на задачите между проектните партньори, бюджета на конференцията 
и програмата и. Предвидените събития на конференцията са следните: 

 Откриване на конференцията и главни лектори  

 Изложба на Пътуващия музей  

 Филм за проекта  

 Връчване на EQF сертификати 

 Награда „Млад стрелец”   

 Награждаване на пилотните проекти 

 Гала вечеря с аудио-визуално събитие  

 Учредявана на  неформална организация SAGITTARIUS  

 Учебно посещение  

 
2. EQF сертифициране 

 Развитие на професионалния профил - основни познания по интерпретацията на 
културното наследство  

 Обхват на учениците - 197 участници и е-ученици с дисертации  

 Удостоверение за участие   
 
3. Ръководство за интерпретация  
IPA партньорът - Факултет за  хуманитарни и социални науки Загреб е задължен за 
подготовката на ръководство за интерпретация на културното наследство. При подготовката 
на книгата се е стигнало до забавяне в изпращането на материалите за пилотните проекти 
на някои проектни партньори. Това за подготвящия означава:  
a) - че IPA Партньорът няма да може да завърши ръководството до началото на 
конференцията;  
б) - възпрепятства се партньорът - Българска търговско-промишлена палата, да обяви до 
31-ви март 2014 г. обществена поръчка за отпечатване на книгата, в съответствие с 
националното законодателство. 
Като се вземе предвид посоченото закъснение, Ръководството IPA трябва да бъде 
подготвено до 10 април, а потвърдено от страна на IPA национален контрол до 20 април. 
Затова отпечатването на 500 екземпляра на книгата ще бъде изпълнено от Е-Институт 
Птуй, който ще изпрати книгата на всички партньори.   
 
4. Международен знак за качество  
При приключването на проекта проектните партньори ще развият лого за качество, 
приложения и оценка на пилотния проект. Членовете на Съвета за контрол на качеството и 
представителите на проектните партньори от Италия и Словения са оформили мерила и 
категории за връчване на награди за пилотни проекти. Резултатите от награждаването на 
пилотните проекти ще бъдат обявени на международната конференция в Италия. 
 
5. Приключване на проекта 
Официално проекта Sagittarius се закрива на 31 май 2014 г. Заключителното събитие от 
проекта ще се състои в Родос, Гърция на 16-ти и 17-ти май 2014 г. За това събитие 
партньорите трябва да подготвят крайна версия на своите проектни резултати и архив. Ще 
изиграем и Sagittarius Game.  
 
 



 

3. МЕЖДУНАРОДНА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
 
Главно събитие на закриването на проекта беше международната конференция 
"Културното наследство като движеща алтернатива на устойчивото развитие и 
икономическото възстановяване в Югоизточна Европа". Домакин на международната 
конференция и международните събития, които се състояха от 11-ти до 14-ти април 2014 г. 
беше Планинската общност Алто Базенто от Потенца. Заключителната конференция на 
проекта Sagittarius се състоя в замъка Лагопесоле в област Базиликата, Италия 
 

3.1 Международна конференция "Културното наследство като 
движеща алтернатива на устойчивото развитие и икономическото 
възстановяване в Югоизточна Европа« 
  
Замъкът се намира на възвишението, което се издига над едноименното селце и е 
отдалечен от Потенца на около 30 км. Той беше живописен декор на цялата конференция и 
съпътстващите я събития. През тези дни конференцията беше посетена от около 80 
участника. Приблизително половината бяха проектни партньори с техните гости (лектори на 
конференцията, млади стрелци, участници в е-семинара и други), останалите участници 
бяха от Потенца и областта Базиликата. Два дни и половина бяха предназначени за 
представяне на докладите и презентациите на участниците от различни държави.   
 
Целта на международната конференция беше да се изяснят новите тенденции в областта 
на интерпретациите на културното наследство и предприемачеството като главен фактор за 
икономическо  възстановяване на местно ниво. Какви са новите предизвикателства на 
културното потребление в рамките на развиващите се пазари на Югоизточна Европа. 
Конференцията имаше за цел, да развие и разшири научното сътрудничество, което 
обединява учените и практиците с общи изследователски планове, да разпространява 
резултатите от изследванията в рамките на проекта Sagittarius и другите SEE проекти.  С 
представянето на докладите на конференцията ще се насърчат нови идеи и инструменти за 
иновативно прилагане на културното наследство в трудния контекст на местното 
обществено-икономическо и културно развитие, както и международните връзки при 
интерпретацията на културното наследство.  

 
Преди конференцията научният съвет обяви покана за събиране на научни доклади, които 
също ще бъдат публикувани в международно издание Elsevier. На поканата се отзоваха 
участници с повече от 50 теоретични и практични научни доклади. В програмата на 
конференцията, която продължи два и половина дни бяха представени 12 теми, които се 
отнасяха към предприемачеството в културното наследство,  културно исторически 
туризъм,  управление на културното наследство, културното потребление и интерпретация 
на културното наследство.    
 
Председател на конференцията беше г-н Роко Коронато от Планинска общност Алто 
Базенто от Потенца. Той първи приветства участниците в конференцията. След това към тях 
се обърна и водещата на проекта Доротея Папатанасиу - Зурт от Егейски университет в 
Атина.  
 
Първия ден към конференцията се присъедини и представителката на  Общия технически 
секретариат от Будапеша, г-жа Симона Ене.  
 
 
 



 

  
Международна конференция 

  
Международна конференция 

 
Водещи лектори на конференцията бяха представители от Румъния, Руската федерация, 
Гърция и Италия. Между представянето се състояха и други конферентни събития, които в 
същото време представиха и резултатите от водещите дейности по проекта Sagittarius. Тези 
събития бяха следните: 

 Откриване на изложбата на Пътуващия музей 
 Прожектиране на филма Sagittarius.  

 Връчване на EQF дипломи със сертификати  

 Награда Млад стрелец  

 Награждаване на пилотни проекти  

 Учредявана на  неформалната организация SAGITTARIUS 

 Официална вечеря 
 

3.2 EQF дипломи 

Менторите Киряки Глипту и Сафоклис Скулизос от Егейски университет в Атина раздадоха 
на всички кандидати, които успешно са преминали през е-семинара "Златен лък",  дипломи 
със сертификат. EQF сертификатите бяха  

 
Раздаването на  EQC дипломи на 

участниците в  
е-семинара "Златен лък"  

развити в съответствие с националните и 
международни  професионални профили. 
Студентите на "Златният лък" ги получиха: 

 след участие в е-семинара за ЕФРР и IPA 
партньорство (семинарът беше с 
продължителност 20 седмици, при 
завършването участниците  подготвиха 
дисертации на английски език);  

 с участие в е-семинара за сателитни 
партньори (семинарът беше с 
продължителност 20 седмици, участниците 
са подготвили план на пилотния проект на 
своя език);  

 с обучение на 8 учебни посещения 
С това участниците в обучението придобиха 
основни знания в областта на интерпретацията 
на културното наследство. Общо в семинара 
"Златен лък"  участваха 197 кандидати. 

 



 

3.3 Награда Млад стрелец 

Младите допринесоха за високата стойност на проекта Sagittarius. На работилниците и 
учебните посещения учениците,  средношколците и студентите от 8 държави се включиха в 
изследването и откриването на културното и природно наследство в своето обкръжение.     
Събитието по връчване на наградите 
Млад стрелец беше водено от Дарко 
Бабич от Факултет за  хуманитарни и 
социални науки  на Загребския 
университет. Наградите бяха връчени за 
промоциране на доброволността и  
образоването на младите в тяхната роля 
на бъдещи европейски граждани. На 
младите стрелци бяха връчени дипломи. 
При връчването бяха представени 
накратко видео филми и други 
материали, които младите са подготвили 
в рамките на проекта.  
 
На заключителната конференция участваха и 
млади от Гърция, Хърватска и Италия. 

 
Участниците в работилницата Млад 

стрелец от Гърция   

 

3.4 Изложба на Пътуващия музей и филм  

На заключителната конференция бяха представени националните исторически пътеки. 
Изборът на представените панели бе подготвен от д-р Доротея Папатанасиу - Зурт (заедно 
с членовете на Съвет за контрол на качеството), който тя предостави на организаторите на 
конференцията Планинска общност Алто Базенто.  
 
Организаторите отпечатаха представените панели, които поставиха в помещенията на 
двореца Лагопесоле. По този начин беше подготвена изложба Пътуващ музей.  
 
Всички проектни партньори, които участвахме в конференцията, с помощта на таблети 
(купени в рамките на проекта),  можахме да се убедим в работата на Пътуващия музей . С 
помощта на iPod-и прочетохме кратки истории и информационни съобщения на QR кодове.    
 

 
Изложба на  плакати от "Пътуващия 

музей" 

 
Филм за Sagittarius 

Едно от централните събития в международната конференция беше прожекцията на 15 
минутен филм за проекта Sagittarius. Филмът беше подготвен от партньорите Българска 



 

търговско-промишлена палата от София заедно с външни изпълнители. Филмът обхваща 
провеждането на проекта преди всичко неговите главни резултати и приноса им  към 
развитието на иновативните подходи за интерпретация на културното наследство на 
територията на Югоизточна Европа.  
 

3.5 Награждаване на пилотни проекти 

Главните награди на международната конференция бяха наградите за Пилотен проект. 
Наградите бяха връчени в девет категории. Изброяване на категориите и наградените са 
представени нататък в текста: 

 
 

 
Връчване на награди за пилотни проекти 

Sagittarius 

 Концепция (Общността на общините 
Синело, Италия)  

 Важност (Национален институт за 
изследвания и развитие на туризма, 
Румъния) 

 Език, комуникация и достъпност (Егейски 
университет, Гърция) 

 Визуална подготовка и поставяне на 
стандарти (Планинска общност Алто 
Базенто, Италия) 

 Интерпретация (Факултет за  
хуманитарни и социални науки Загреб, 
Хърватска)  

 Чувства, изненади и персонажи от игри 
(Е-Институт Птуй, Словения)  

 Информативност (Българска търговско-
промишлена палата София, България)  

 

 Продукти и услуги (Институт за национална икономия Букурещ, Румъния)  

 Социални ценности и приобщаване (Полувисше училище  Кароли Роберт, Унгария)  
 
Връчването на наградите води Доротея Папатанасиу - Зурт от Егейски университет задено с 
представители на Е-Институт Птуй. 
  

3.6 Учредяване на неформална организация Sagittarius 

Важен резултат, който и в бъдеще ще гарантира на проекта  Sagittarius продължителност и 
дълготрайност при разпространението и развитието на всички придобити знания и опит е 
учредяването на Неформална организация Sagittarius.  



 

 
Учредяване на неформална 

организация Sagittarius  

Неформалната организация ще бъде със 
седалище при Общността на общините Синело, 
Вия Италия № 54, Гуилми в Италия. Ще бъде 
учредена е в съответствие с италианското 
законодателство. 
 
Представители на проектните партньори на 
проекта Sagittarius са подписали учредителния 
акт и статута на неформалната организация.    
 
Всеки партньор също е определил своята роля 
и важен принос, който ще осигури в рамките на 
новоучредената неформална организация.   
 
Единствено с учредяването си в рамките на 
проекта, неформалната организация, вид може 
да кандидатства в конкурси и да придобива 
финансови средства в рамките на европейски 
проекти.   

 

3.7 Учебно посещение 

Както на всички  предишни срещи на проектните партньори, организаторът на 
международната конференция се беше погрижил за провеждане на учебно посещение, като 
час от обучението в рамките на проекта Sagittarius. 
  
Втория ден на международната конференция през следобедната почивка разгледахме 
музея на двореца Лагопесоле, в чийто помещения се провеждаше конференцията.  
  

 
 

Музей в двореца Лагопесоле 

Музеят и цялостната сбирка от предмети, 
както и интересните истории са свързани с 
Фредерик ІІ, свети римски цар и крал на 
Италия.  По време на неговото царуване 
от 1242 до 1250 г. дворецът е придобил 
днешния си вид. В миналото е служил като 
важно място за лов на целия царски двор. 
В музея в последните години, и с помощта 
на европейски средства, са въвели 
множество иновативни подходи, с които 
желаят да привлекат повече посетители,  
особено по-младата генерация и по 
непосредствен и живописен начин, да им 
представят интересната история на 
замъка и околността. 

 
Третия ден, след края на конференцията разгледахме интересното градче Матера в 
областта Базиликата. Градът е познат като живописно окръжие на Саси (превод = скала), 
голям пролом с пещерни  жилища и скални църкви, които са изкопани в мекия варовик. 
Сасси датира от праисторията, пещерите са били употребявани за жилища до 1952 г. 
Околността е без течаща вода, но има огромна система за събиране на дъждовна вода. 
Заради голямата бедност и лошите хигиенични условия жителите със закон са били 
преместени в нови жилища. През 1993 г., тази територия е включена в списъка на 



 

световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Няколко по-малки пещери са 
грижливо обновени и сега служат като музеи.  Обновените сгради служат също за пансиони, 
малки предприятия и малки хотели. 

  
Разглеждане на древното градче Матера 

 
Посщение на катедралта Санта Мария 

Асунта и Сан Канио в градчето Асеренца 
 
Четвъртия дан изцяло беше посветен на учебните посещения. Посетихме три места: 
градчето Асеренца с катедралата Санта Мария Асунта и Сан Канио, градчето Пиетрагала с 
каменните сгради Палменти както и живописното селце Кастелмецано и Пиетрапертоса в 
сърцето на Луканските Доломити.  
 
Първо разгледахме знаменитата катедрала Санта Мария Асунта и Сан Канио. Тя се намира 
в центъра на градчето Асеранца и е основана на вече съществуваща палео-християнска 
църква, която е била изградена върху римки основи "Еколе Ахерунтино". Нейното начало 
датира в 1080 гадина, времето на владиката Арнандо. В катедралата се вижда влиянието 
на няколко стила от нормандско-романски стил, в нея се намира знаменитата мраморна 
статуя на Юлиян Вероотстъпник, а на фасадата има известно готско влияние. Има кораб и 
два странични кораба с платна от 16. век и  крипта от 1524 г.. В днешния си вид катедралата 
е била изградена от знатното семейство Фернило-Балса през 1524 г. В южна Италия тя е 
изключителен пример на клюнийска римска църква.  В катедралата се е намирало 
седалището на много влиятелна епископия, която е владяла града и околността. Важна 
личност в катедралата е бил епископ Бартоломео Пригнано, известен като папа Урбан VІ, 
първият италиански папа след преместването на корията от Рим в Авиньон.   
 

 
Посещение на каменните сгради за 

винарство Палменти. 

 
Кастелмецано в Луканските Доломити 



 

Следващия обект, който разгледахме беше изключителен комплекс от пещери в Пиетрагали 
като пример за архитектура, която е била използвана в земеделието. На периферията на 
селцето се намира селището Палменти с приблизително 200 пещери, които жителите не са 
използвали за живеене, а са ги уредили за съхранение на грозде и производство на вино. 
Най-вероятно произхождат от 13-ти век. Такъв начин на лозарство е бил характерен за 
територията на средиземноморските държави. И до днес са живи историите на местните 
хора, които спомагат за съхраняването на това оригинално културно наследство. Този вид 
архитектура представлява тясна връзка с историята на тази земя. В миналото провинцията 
е приспособявала дейностите и следвало добива за всеки отделен сезон.  Виното е само 
един от тях, може би най-важен, заедно с олиото и пшеницата.  
 
Последна спирка на учебното посещение бяха две малки селца Кастелмецано и 
Пиетрапертоса, които се намират на периферията на Луканските Доломити, в центъра на 
Галиполи - Конгнато парк. Паркът съхранява природните красоти на тази неповторима 
територия. По-старото село Кастелмецано е установено от гърците през 6-ти и 5-ти век пр. 
хр. и се е наричало Маудоро, което означава светът на златото. След нашествието на 
сарацините и ломбардите, във времето на норманите между 11-ти и 13-ти век са изградили 
двореца Каструм Меданум и от тук идва името Кастелмецано.   Дворецът е бил поставен 
между Пиетрапертосо и Албано ди Лукания. 
 
През това време населението на Лукарнските Доломити е живяло в период на мир и 
развитие, който е приключил с идването на Анжуйската династия в южна Италия. С Карл 
Анжуйски, който е убил краля на Сициля - Манфред Хохенштауфен в битката при 
Беневенто на 26-ти февруари 1266г., се е започнала властта на френската династия на 
сицилианското кралство. 
 
Днес комплексът на Лукарнските Доломити е важен заради уникалните и изключително 
привлекателни дейности "Полета на ангела", система от метални лифтове, които дават 
възможност на посетителите да полетят от най-високия връх на Кастелмецано до другата 
страна на долината до Пиетрапертоса и обратно.  
 

4. ПРОГНОЗА НА СЪБИТИЯТА ДО КРАЯ НА ПРОЕКТА 

  
В началото на този брой споменахме, че проектът Sagittarius се закрива на 31-ви май 2014 г. 
Проектните партньори трябва да довършим още някои дейности. Трябва да се направи 
крайна версия на "Играта Sagittarius", която да свърже всички 110 обекти на културното 
наследство от 8-те държави в атрактивна цялост и по този начин да привлича туристите, да 
ги посетят и почувстват.  Трябва да се завърши и отпечата Ръководството за проектна 
интерпретация. Едновременно с това ще обновяваме и интернет страницата като едно от 
важните средства за комуникация на проекта. След края на проекта ни очаква трудна 
работа по отчитане и уреждане на всички придобивки от проекта.  
 
За по-ефективно изпълнение на приключването на проекта ние, проектните партньори още 
веднъж ще се срещнем в средата на месец май (16-ти и 17-ти май) на остров Родос, където 
се състоя и нашата първа среща. 
 
Нашите дейности формално ще се завършат, съдействието и създадените връзки със 
сигурност няма. За нататъшно съдействие и развитие на всичките идеи и интересни и 
иновативни продукти на проекта учредихме неформална организация Sagittarius, с която и в 
бъдеще ще кандидатстваме за финансови средства на различни конкурси.    
  



 

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 се намират на Интернет страницата на проекта: www.see-
tcp-project-sagittarius.eu/index.php.sl и на интернет страниците на водещият  партньор  
UNIVERSITY OF THE AEGEAN (www.aegean.gr) както и на интернет страницата на 
останалите партньори. 
 

http://www.see-tcp-project-sagittarius.eu/index.php.sl
http://www.see-tcp-project-sagittarius.eu/index.php.sl
http://www.aegean.gr/

