„Писмените Съкровища на долен
Дунав“ –проект по програма
Интеррег VA “Румъния-България“
The Wrriten Treasures of Lower Danube

Проектни партньори
 Водещ партньор - Фондация Глобални библиотеки –България
 Biblioteca Județeană ”Alexandru și Aristia Aman”-Крайова Румъния
 Регионална библиотека „Любен Каравелов“ –Русе
 Бюджет – общо евро 486 028.75
 Разпределен между партньорите съответно – евро 95 701.13; 191 820.97
и 198 506.65

Проблеми адресирани чрез проекта
1. Ниско ниво на популяризиране на писаното нематериално културно наследство и по този начин потенциални
местни и международни посетители не са наясно с потенциала на областта за литературен туризъм;
2. Липса на съгласувани трансгранични политики за развитие на литературния туризъм и работеща мрежа от
заинтересовани страни;
3. Липса на интегрирана туристическа информация и добре развити атрактивни литературни туристически
продукти, услуги, маршрути и програмни пакети;
4. Писмените съкровища са разделени между три различни вида институции: библиотеки, музеи и архиви. Липсва
достатъчно добро сътрудничество между тях за представяне и популяризиране на общото писмено нематериално
културно наследство.
5. Има голям риск от загуба на голяма част от по-старото писмено наследство, тъй като по-голямата част от него
не е дигитализирана
6. Много от експонатите на писмено наследство все още са в частни колекции от местни хора и историци и не
могат да бъдат представени на широка публика.
7. В района на Долен Дунав има твърде малко нощувки

Общата цел на проекта е насърчаване на съвместното
опазване, защита, популяризиране и развитие на писаното
нематериално културно наследство на региона чрез
разнообразяване на туристически услуги и литературен
туризъм

Основни цели и дейности по
проекта
Общата цел на проекта е насърчаване на съвместното опазване,
защита, популяризиране и развитие на писаното нематериално културно
наследство на региона чрез диверсификация на туристическите услуги и
развитието на литературния туризъм, като основен фактор за използване
и използване на общи предимства и потенциали и преодоляване на
несъответствията.

Основни цели и дейности по
проекта
Конкретни цели на проекта са:
1. Създаване на интегриран туристически продукт Долна Дунавска трансгранична дестинация за
литературен туризъм (Долен Дунав CBDLT) и насърчаване на актуализиран общ положителен
имидж на трансграничния регион.
2. Създаване на трансгранична мрежа, обединяваща всички заинтересовани страни и
повишаване на нейния капацитет за съвместно стратегическо планиране, управление и устойчиво
развитие на CBDLT на Долен Дунав
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

1) Нов интегриран туристически продукт Долна Дунавска трансгранична дестинация за
литературен туризъм
2) В библиотеките в Русе и Крайова ще бъдат създадени две пилотни модерни и иновативни за
целия регион литературни туристически атракции, базирана на най-новите цифрови технологии,
3) В трансграничния регион ще бъдат създадени най-малко 5 туристически пакета с литература и
5 туристически маршрута
4) Два международни литературни фестивала.
5) Разработена интегрирана стратегия за развитие на долен Дунав с активното участие на
заинтересовани страни от региона;
6) Разработен Тригодишен план за действие за управление на региона на долен Дунав CBDLT;

Предизвикателства пред проекта
 Ангажиране на голям брой и разнородни заинтресовани страни
 Множество тръжни процедури
 Сложни взаимовръзки между отделните дейности и партньори
 Ниско ниво на разпознаване на литературния туризъм, като възможност
за популяризиране на дестинацията

Предстоящи събития по проекта
1) Провеждане на 2 литературни фестивала
2) Създаване на мрежа от заинтересовани страни и подписване на
Меморандум за разбирателство
3) Провеждане на онлайн интервюта за изготвяне на SWOT анализ и Стратегия
4) Дигитализиране на литературно наследство

Вашата (без)ценна подкрепа за
Проекта
 Участие в анкетите за определяне на водещите литературни маршрути
и атракции

 Помощ за дигитализация на литературните източници
 Участие в литературните фестивали (очакваме около 250 участника)
 Съвети и препоръки

Повече информация за Проекта
 Сайт на ФГББ-https://www.glbulgaria.bg/
 Сайт на Библиотеката в Русе - https://www.libruse.bg/
 Сайт на Проекта - https://twtld.com/web/
 Телефон – 0885 60 20 00

