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Трета партньорска среща / разменна визита по проект 
„Аркиландия – подкрепа за бъдещето чрез възстановяване на 
миналото” – 22-24 януари 2015г., Сардиния, Италия 
 
Състав на делегацията от България:  
Г-жа Тодорка Павлова, Сдружение "Мисъл", Велико Търново – представител на целева група; 
Арх. Милен Маринов, Сдружение "Мисъл", Велико Търново – представител на целева група; 
Г-жа Станислава Трифонова, Търговско-промишлена палата, Враца  – представител на целева група; 
Г-жа Лазаринка Андреева, Фондация “Феникс - 21 век", Видин  – представител на целева група; 
Г-жа Зорница Станева, „Зинев Арт Технологии” ЕООД, София – експерт по проекта; 
Г-н Рангел Матански, „Зинев Арт Технологии” ЕООД, София – експерт; 
Г-жа Надежда Тодорова-Стоянова, „Стелкер” ООД – преводач.  
 
Състав на групата на домакините от Сардиния: 
Г-н Лино Дзеда, Председател Консорциум "Дуе Джаре" и кмет на община Барадили; 
Г-н Джовани Иломеи, експерт по проекта от страна на Консорциум "Дуе Джаре"; 
Г-жа Роберта Мускас, експерт културни дейности към Консорциум "Дуе Джаре"; 
Г-н Диего Лои, експерт към Консорциум "Дуе Джаре"; 
Г-н Дуилио Каочи, Катедра по география, история и изкуства към Университета в Каляри. 
 
 
21 януари 2015г. 
 
Пристигане на делегацията в Каляри и настаняване в "B&B Beni Benius".  
 
 
22 януари 2015г. – Каляри, Италия, офисът на Джовани Иломеи 
 
10:30 – Преди обед групата направи обсъждане на резултатите от проекта „Умения Аркиландия” и по-
конкретно изработените учебни модули и тестването на учебната програма във Велико Търново и Враца. 
След това бяха дискутирани последващи стъпки в използването на учебните модули – разпределяне на 
конкретни задачи и ангажименти сред експертния екип и представителите на целевата група. 
 
След обяда, отново в офиса на Джовани Иломеи, групата проведе среща с Дуилио Каочи - представител 
на Катедра по география, история и изкуства към Университета в Каляри за запознаване с резултатите от 
проект INCONTRO  (http://www.incontrotransfrontaliero.com/) и набелязване на възможности за 
съвместна работа в сферата на културното наследство и по-специално добавяне на културна стойност 
към реставрирано материално наследство, съживяване и използване.  
 

http://www.incontrotransfrontaliero.com/
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След това експертите от двете страни обсъдиха административни въпроси във връзка с изпълнението и 
отчитането на проекта, предвид предстоящото му приключване в края на месец януари.  
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23 януари 2015 – Посещение на добри практики по територията  
Посещение на едно от най-впечатляващите населени места от територията на Мармила – градчето 
Нуречи. То е известно с възстановения си исторически център и с уникалните «муралес», изпълнени от 
калярски художник по възложение на местната власт в Нуречи и областната администрация на 
Сардиния.  
 

  
 

  
 

  



                                                                                                                                         
   Европейски съюз                                                                                                                                      Европейски социален фонд 
 

“Този документ  е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Зинев Арт 
Технологии ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.” 

 

Оперативна програма  
“Развитие на човешките ресурси”  

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! 
BG051РО001-7.0.07 

“БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1” – Фаза 2 
Приоритетна ос 7: ТРАНСНАЦИОНАЛНО И 

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО   

 

  
  

 
24 януари 2015 – Работна среща – учебната зала на Консорциум Дуе Джаре 
10.30 - Начало на работата 
Лино Дзеда, президент на Консорциум „Дуе Джаре” приветства гостите и представя политиката на 
развитие и подобряване качеството на старите части на селищата от 2013г. до началото на 2015г., 
изпълнена от консорциума. Г-н Дзеда представя свършената работа по отношение на еволюиралия 
културен регион и възможностите за продължаване на сътрудничеството.  
 

  
 
След представянето на г-н Дзеда, Тодорка Павлова от Велико Търново споделя, че от община В. Търново 
има предложение за сгради, които могат да бъдат възстановени и че местната власт изцяло подкрепя 
такава инициатива. Тя дава думата на арх. Маринов, който заедно с нея е представител на Сдружение 
«Мисъл». Арх. Маринов запознава домакините с плановете за развитие и поддържане на сградния фонд 
на територията на Община Велико Търново.  
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Арх. Маринов представя и няколко обекта, които биха могли да бъдат възстановени и превърнати в живи 
изложбени зали, в ателиета, в носители на материално и нематериално културно наследство.  
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След представянето на арх. Маринов, Роберта Мускас от домакините дава информация за развитието на 
културните проекти от територията на регион Мармила, управлявани от Консорциум "Дуе Джаре". 
Представен е проект MyLand, насърчаващ опознаване на културното наследство и обекти от територията 
посредством велотуризъм – Дуе Джаре са в процес на предоставяне на услугите във връзка с MyLand и 
затова офисът им е пълен с току-що доставени велосипеди. След MyLand колегите представят и 
развитието на тяхната мащабна инициатива Move the box – Културен и арт център, разположен в 
сградата на старо сиропиталище, което преди възстановяването е било с голям открит вътрешен двор, 
понастоящем покрит и превърнат в голяма концертна зала.  
 

  
 
Следва дискусия относно концепция за проектно предложение по програма Еразъм+. Зорница Станева и 
Роберта Мускас представят възможните дейности за изпълнение в рамките на проектната кандидатура и 
уточняват задачите, които следва да бъдат изпълнени, за да стане проектът факт. Роберта Мускас 
споделя, че лица на ръководни длъжности следва да се погрижат за опазването и възстановяването на 
културното наследство (материално и нематериално). В проектното предложение по Еразъм+ ще бъдат 
посочени конкретни пилотни територии, за които ще бъдат изготвени ръководства за възстановяване на 
културното наследство. Проектът ще включва обучение, проучване, изготвяне на ръководства от самите 
обучаеми – архитекти, инженери, администратори и оператори в културния сектор, хора, ангажирани с 
местното развитие. Роберта предлага във връзка с проекта в Сардиния да бъде сформирана 
«координационна кабина» - група от специалисти, които да следят как моделът от Сардиния може да 
бъде приложен у нас. Въпросната група следва да посети пилотните региони в България, за да установи 
резултатите.  
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Колегите от Враца, Видин и Велико Търново потвърждават готовност за включване в предложения 
проект и изтъкват интерес на местна почва за реални реставрации и оживяване на сграден фонд.  
 
Следва посещение на стария град на Барадили, както и на самия Move the box в гр. Вилаверде.  
Огромно впечатление прави развитието на инициативата Move the box. Сградата, в която се помещава 
центърът по изкуства, е бивше сиропиталище, което е разполагало с обширен открит вътрешен двор. 
Понастоящем вътрешният двор е покрит, така че да се оформи зала за представления при всякакви 
метеорологични условия.  
 

  
Move the box отвън     Залата във вече закрития вътрешен двор 

 
Както се вижда от горната снимка, сградата на Move the box прилича на кутия, което осмисля един от 
начините да преведем името – „раздвижи кутията” – но под „кутия” в случая се има предвид и „глава”, 
т.е. „раздвижи съзнанието, ума”.  
 

  
Отново вътрешния двор, превърнат в зала   Звукопоглъщаща зала за звукозапис 

 



                                                                                                                                         
   Европейски съюз                                                                                                                                      Европейски социален фонд 
 

“Този документ  е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Зинев Арт 
Технологии ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.” 

 

Оперативна програма  
“Развитие на човешките ресурси”  

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! 
BG051РО001-7.0.07 

“БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1” – Фаза 2 
Приоритетна ос 7: ТРАНСНАЦИОНАЛНО И 

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО   

  
Звукозаписната зала      Покритието на вътрешния двор 

 

  
Стаи за настаняване на гостуващи творци   Трапезария за гостуващите 

 

  
Захранване на сградата – вкл. отопление и охлаждане – чрез слънчева енергия 

 
След обиколката групата се придвижи обратно към Каляри. 

 
На 25 януари групата отпътува към България.  



                                                                                                                                         
   Европейски съюз                                                                                                                                      Европейски социален фонд 
 

“Този документ  е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Зинев Арт 
Технологии ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.” 

 

Оперативна програма  
“Развитие на човешките ресурси”  

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! 
BG051РО001-7.0.07 

“БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1” – Фаза 2 
Приоритетна ос 7: ТРАНСНАЦИОНАЛНО И 

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО   

 
 

Втора информационна статия по проекта – кн. 1, 2015г. на 
списание „Професионално образование”, национално 
издателство „Аз Буки” 
 
В рамките на месец януари 2015г. експерти от Зинев Арт Технологии ЕООД оформиха и успешно 
предадоха за печат към издателство „Аз Буки” втората информационна статия по проекта.  
Електронният вариант на списанието ще можете да намерите на този линк: 
http://www.azbuki.bg/editions/journals/professional/contents. 
След публикуване на свободно достъпната е-версия на книжка 1, ще можете да се запознаете със 
съдържанието на статията.  
Електронни варианти на статията са публикувани също така на сайта на проект „Умения Аркиландия”: 
http://archilandia.wordpress.com/постигнати-резултати/. 
За да направим информацията колкото е възможно по-широкодостъпна и ползваема, статията е 
изготвена освен на италиански и на английски език. По този начин потенциалната аудитория се 
разширява значително.  

 

http://www.azbuki.bg/editions/journals/professional/contents
http://archilandia.wordpress.com/постигнати-резултати/

