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Въведение
Какво представлява проект 25 до 25?

Проектът 25 до 25 има за цел да насърчи млади хора на възраст
от 15 до 21 години, заплашени от изключване, да повишат
взаимодействието си с културни дейности и преживявания и да ги
подкрепи да реализират 25 културни преживявания до 25-
годишна възраст.
За постигането на тази цел седем организации от Обединеното
кралство, Италия, България, Испания, Гърция и Унгария, работещи
с млади хора от цяла Европа, започнаха да си сътрудничат за
разработването на тези инструменти:
1. Ръководство с най-добри практики за културно ангажиране в
Европа
2. Матрица с европейски културни дейности
3. Рамка за културен обучителен модул за съответна територия
4. Дигитална платформа 25 до 25

Относно матрицата

Съществува огромна нужда от изчерпателен каталог от културни
преживявания и дейности, достъпни за младите хора, които са
извън образование и без работа (NEET), за да се промени начина,
по който се разглеждат културните възможности и да се улесни по-
високо ниво на приемане на културния опит. Брошурите и
материалите, изготвяни от местни, регионални и национални
туристически бордове и правителствени организации за
насърчаване на културата в градовете и регионите в цяла Европа,
са насочени към туристите, а не към NEET младежите, които вече
живеят в страната.
Чрез тази матрица ние създадохме единна рамка с културни
дейности в Европа, която включва 30 културни дейности/
възможности от всяка партньорска страна, което означава общо
175 културни преживявания от 6 европейски страни. Матрицата
категоризира културните преживявания по няколко начина.
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Ръководство за потребителите

Как да използваме тази матрица?

Ще бъдат представени 6 страни, като всяка страна е
предложила 30 културни преживявания, които са описани в
този документ.

Следващите примери демонстрират какво е представлява
всяка част от страница.
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5+

Индустриален музей

Брадфорд

Музей с артефакти

Тази част описва
технически аспекти на 
мястото/събитието/
преживяването

Тази част описва историята и учебната
информация, които могат да бъдат открити
и изучени посредством съответното
преживяване

Тази част описва по
какъв начин мястото
е свързано с културни
преживявания в други
европейски страни, по
какъв начин е
повлияно от или е
оказало влияние на
европейската култура
като цяло.

Тази част описва
хоризонталните
умения и знания, които
преките целеви групи
могат да придобият от
въпросното
преживяване.Линк към уебсайт

Линкове към препратки
към свързани сайтове

Вид на преживяването

Местоположение

Име
Възрастова група



Обединено Кралство
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Брадфорд

Националната портретна галерия е художествена галерия в Лондон,
която съдържа колекция от портрети на исторически важни и известни
британски хора. Това е първата портретна галерия в света, когато е
открита през 1856 г. 

Националната портретна галерия
категоризира своите
произведения на изкуството чрез
система „Хора, портрети и места“,
което означава, че представя
селекция от свои произведения на
изкуството от около 30 европейски
страни и предоставя
междукултурна, транснационална
информация за всяко от
произведенията, каква е неговата
значимост както в Обединеното
кралство, така и в страната им на
произход. 

Хоризонтални умения и знания,
които могат да бъдат придобити
от този културен опит са:
- Критично и иновативно
мислене; разглеждане на
произведения на изкуството,
което може да разшири
аналитичните умения по теми,
изразени в тези произведения на
изкуството.
- Анализиране и оценяване на
медийно съдържание; художници,
представящи своите възгледи и
преживявания чрез творчески
средства, позволяват на
посетителите да оценят различно
медийно съдържание 

St Martin's Place, Лондон.
Има обществен транспорт
(метро, автобус, велосипед,
автомобил и т.н.). Кучета
водачи са добре дошли. 

https://www.npg.org.uk/

5+

Музей на изкуствата/
Изложба

Лондон

Национална
портретна
галерия

Представя развитието и
процесите, свързани с
индустриалната история на
Брадфорд, някои от които са
повлияни от страни извън
Обединеното кралство. През XIX и
XIX в. промишлените предприятия
в Северна Англия се нуждаят от
работна ръка извън Обединеното
кралство. Музеят представя това
развитие, което в резултат е
оказало влияние върху
европейската култура. 

Индустриалният музей на Брадфорд, създаден през 1974 г. в Moorside
Mills, Eccleshill, Брадфорд, Обединеното кралство, е специализиран в
реликви от местната промишленост, особено печатарски и текстилни
машини, които се поддържат в работно състояние за редовни
демонстрации пред обществеността. Moorside Mills е построена около
1875 г. като малка фабрика за предене на камгари от Джон Мур.
Собствеността на мелниците се сменя многократно, а те се развиват и
разрастват. През 1970 г. Съветът на Брадфорд купува Moorside Mills от
господата W & J Whitehead, за да създаде иновативен музей.

Хоризонтални умения и знания,
които могат да бъдат придобити
от този културен опит са:
- Уважение към многообразието;
тъй като индустриалната
революция включва външни
влияния, музеят излага
посетителите на тази история,
което им позволява да развият
по-добро разбиране и уважение
към културните влияния в
европейската култура.

Eccleshill, Брадфорд. Не е
необходимо да резервирате.
Входът е свободен. Паркинг
за инвалиди, асансьори,
тоалетна за инвалиди, една
инвалидна количка и място
за смяна на пелени. Градски
транспорт (автобус,
велосипед)/ Автомобил. 

https://www.bradfordmuseu
ms.org/venues/bradford-
industrial-museum

5+

Музей с артефакти

Индустриален музей
на Брадфорд
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Кийли

Синодът на Уитби, основан през 657 г. сл. н. е. от саксонски крал на
Нортумбрия, построен на източната скала с изглед към Еск и град Уитби,
е мястото, на което църквата е била помирена с Рим и следователно е
въведен монашеския постриг според обичаи на Рим. 

Абатството Уитби има богата
история и е един от останалите
исторически паметници, които
отбелязват въвеждането на
християнството в Обединеното
кралство. През 664 г. Уитби е
домакин на забележителна среща,
известна като синод, за да се
определи датата на Великден.
Решено е, че между келтската и
римската традиция, римската
страна трябва да надделее и
властта на папата постепенно се
установява над Църквата на
Британските острови. Това е от
решаващо значение при
определянето на посоката на
английската църква. 

Хоризонталните умения и
знания, които могат да бъдат
придобити от този културен опит
са:
- Глобално гражданство;
отвореност към други култури,
оказващи влияние върху
европейската култура днес,
особено в религията и
политиката или как се оформя
Обединеното кралство днес 

Аби Лейн, Уитби. На 7 минути
пеша от най-близката
автогара, на 12 минути пеша
от най-близката жп гара /
осигурява паркинг. Има
инвалидни колички под
наем, аудио обиколки,
преписи от обиколки,
неравен терен. 

https://www.english-
heritage.org.uk/visit/places/whitb
y-abbey/

5+

Исторически културен
паметник / Археологически
обект

Уитби

Абатство Уитби

Завършена през 1880 г., сградата е
финансирана от индустриалната
империя на семейство
Бътърфийлд, която включва
фабрики за вълнен текстил и
корабен бизнес, който превозва
британски стоки до Европа,
Америка и Китай. Завършената
къща е експонат на
международното изкуство и
френска украса. Посетителите
могат да видят влиянието на
европейската култура върху
индустрията. 

Посетителите могат да разгледат викториански стаи и мебели, картини
и декоративно изкуство. Специални галерии се занимават с естествена
история, археология и социална история, заедно с международно
значимата изложба на витражи от Morris and Co. Замъкът също е
домакин на различни временни изложби от общността. Извън самия
музей, паркът Cliffe Castle разполага с волиера и много пешеходни
маршрути. 

Хоризонталните умения и
знания, които могат да бъдат
придобити от този културен опит
са:
- Ентусиазъм и постоянство; Чрез
изучаването на историята на
текстилната индустрия, уменията
за постоянство и ентусиазъм
могат да се развият от
възхищение. 

В парк в покрайнините на
Кейли. Има наличен паркинг,
макар и не много места,
други възможности за
паркиране наблизо. Някои
зони са по-достъпни от други
поради това, че някои части
от зоната са на открито,
докато други имат по-малко
модерна архитектура, която
може да ограничи достъпа. 

https://www.bradfordmuseu
ms.org/venues/cliffe-castle-
museum

5+

Музей

Cliffe Castle музей
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Единбург

Националният музей на медиите се намира точно в сърцето на
Брадфорд, ЮНЕСКО град на киното. Той съществува, за да насърчава
оценяването и разбирането на медиите чрез осем етажа БЕЗПЛАТНИ
галерии, обширно съоръжение за събиране и изследвания и три кина,
включително първото IMAX кино в Обединеното кралство. 

Националният музей на медиите
излага откритията и развитието на
медиите през годините, като
историята на телевизията и дори
културните въздействия. Именно
благодарение на част от тази
технология, която Националният
музей на медиите представя, е
повлияла на европейската култура
днес. 

Хоризонталните умения и
знания, които могат да бъдат
придобити от този културен опит
са:
- Критично и иновативно
мислене; контактът с
творчеството може да позволи
по-голямо развитие на
иновативното мислене
- Анализиране и оценяване на
медийно съдържание; като музей
на медиите, посетителите могат
да бъдат подтикнати да развият
своите умения за анализиране и
оценка на различно медийно
съдържание 

Наличен градски транспорт,
на пешеходно разстояние от
жп и автогара. Ангажиран да
бъде отворен и достъпен за
всички. 

https://www.scienceandmediam
useum.org.uk/whats-
on/welcome-back

7+

Медиен музей

Брадфорд

Национален медиен
музей

Литературният фестивал в
Единбург събира писатели от цял
свят, насърчавайки възможностите
да споделят идеи между културите. 

Най-големият публичен празник на писменото слово в света. Всеки
август фестивалът събира около 1000 писатели и мислители от цял
свят. 

Трансверсалните умения и
знания, които могат да бъдат
придобити от този културен опит
са:
- Критично и иновативно
мислене;  
- Анализирайте и оценявайте
медийно съдържание;
анализирането на литература се
насърчава и всъщност се очаква,
когато става въпрос за стихове,
творческо писане и т.н.
Фестивалът би насърчил това
умение да се развива
допълнително. 

Шарлот Скуеър, Единбург.
Наличен обществен
транспорт. Понякога
недостъпен в зависимост от
това колко е натоварен.
Предлага превод на
британски жестомимичен
език. 

https://www.edbookfest.co.uk/

10+

Фестивал

Международен
литературен фестивал
на Единбург
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Нортъмбърланд 

Провежда различни изложби като човешка история, история на
животните, растенията, екосистеми, география, палеонтология и
климатология от цял свят. 

Музеят демонстрира естествената
история от цял свят, заедно с
нейните научни открития. 

Хоризонталните умения и
знания, които могат да бъдат
придобити от този културен опит
са:
- Ентусиазъм и постоянство;
Научавайки за научните открития
в историята и в целия свят,
посетителите може да се
почувстват ентусиазирани да
преследват интересите си в
подобна област на науката 

Базиран в Южен Кенсингтън
и Тринг. Наличен обществен
транспорт. Всички глухи и
инвалиди, както и
придружаващите ги членове
на семействата и личните
асистенти могат да
прескочат опашките, за да
влязат в музея. 

https://www.nhm.ac.uk/visit.html

5+

Музей

Лондон

Национален исторически
музей

Стената на Адриан е чудесен
пример за римска архитектура.
Адриан и силния му интерес към
архитектурата, водят до
създаването на Адрианова стена,
чиято функция е да бъде послание
към всички за огромната власт,
притежавана от Рим. Създаването
на символична стена показва
върховната сила, овладяна от Рим
и в крайна сметка, римската
архитектура, оказваща влияние
върху европейската култура. 

Адрианова стена, известна още като Римската стена, е бивша
отбранителна крепост на римската провинция Британия, започната
през 122 г. сл. Хр. по време на управлението на император Адриан.
Стената на Адриан е най-добре запазената и най-внушителната от
големите граници на Рим. 

Хоризонталните умения и
знания, които могат да бъдат
придобити от този културен опит
са:
- Ентусиазъм и постоянство;
стената, повлияна от римската
архитектура, позволява на
посетителите да се възхищават и
сами да се уверят в
постоянството на хората и на
какво са способни. Проходимата
дължина на стената също е
вдъхновяваща за тези, които я
обхождат днес, за да видят
всичко сами за себе си. 

Простира се по цялата
ширина на Обединеното
кралство (приблизително от
Карлайл до Нюкасъл Ъпон
Тайн.), поради което
достъпността е ограничена и
ресурси не се предлагат. 

https://www.english-
heritage.org.uk/visit/places/h
adrians-wall/

14+

Исторически културен
паметник / Археологически
обект

Адрианова стена
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Йорк

Историята на Бат е неразривно свързана с естествените горещи
извори, върху които е основан градът. Първото светилище на мястото
на горещите извори е построено от племе от желязната епоха,
наречено Добуни, което го посвети на богинята Сулис (за която вярват,
че притежава лечебни сили). През 43 г. сл. н. е. Великобритания е
нападната от римляните и през 75 г. сл. Хр. те построяват религиозен
спа комплекс на мястото, който по-късно се развива в център за къпане
и общуване, наречен Aquae Sulis. 

Сайтът сега привлича около един
милион посетители годишно,
което го прави една от най-
популярните туристически
атракции в Англия. Римските бани
са пример за силното влияние на
културата на Римската империя в
Обединеното кралство и все още
представляват интерес в
съвременния ден. 

Хоризонталните умения и
знания, които могат да бъдат
придобити от този културен опит
са:
- Уважение към многообразието;
Силно повлияни от Римската
империя, Римските бани
демонстрират културното
влияние, което са имали върху
Европа. Посетителите могат да
развият уважение към работата,
извършена от други страни,
възприета от Обединеното
кралство.

Достъпен, но резервациите
трябва да бъдат направени
предварително, за да се
осигури достъпност.
Осигурени са ръчни
аудиогидове/наушници.
Придружителите влизат
безплатно. Информационни
панели/преписи на Брайл се
предлагат при поискване.
Персоналът е обучен за
първа помощ при инсулт. 

https://www.romanbaths.co.uk/

10+

Археологически обект

Бат

Римски бани

Историята на Йоркския храм се
простира почти 2000 години до
раждането на съвременното
християнство в Римски Йорк.
Построен около 250 година,
храмът ще играе важна роля в
националните дела. Самата
катедрала е доказателство за
културно влияние от римската
култура и вероятни намеци на
други. 

Извън предния вход на храма има статуя на император Константин,
който е един от най-влиятелните личности в древната история, като
приема християнството като религия на огромната Римска империя.

Хоризонталните умения и
знания, които могат да бъдат
придобити от този културен опит
са:
- Уважение към многообразието;
тъй като York Minster играе важна
роля в за политиката и историята
на региона, вдъхновението му,
взето от римокатолицизма, може
да позволи на хората, които сами
посещават сайта, да проучат
способността си да зачитат
влиянието на разнообразието от
други култури извън
Обединеното кралство.

Всички райони на Йоркската
катедрала са достъпни с
изключение на централната
кула, параклиса Zouche и
високия олтар. Вътрешно,
Minster е достъпен чрез
рампи и асансьори, където е
необходимо 

https://yorkminster.org/

14+

Исторически културен
паметник

Йоркска катедрала

10
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Единбърг

Помещава една от най-големите колекции на изкуството в Европа. Това
е най-популярната безплатна атракция за посетители в Шотландия и
най-посещаваният музей в Обединеното кралство извън Лондон.
Организирана в две половини: Живот и Израз. Галериите Life
представят естествена история, човешка история и праистория.
Галериите Expression включват колекции от изобразително изкуство.
Галерията включва дори произведения на Моне, Гоген и Реноар.

Една от най-популярните атракции
за посетителите на Шотландия,
галерията е домакин на много
отделни произведения на
изкуството през годините.
Поредством изкуството, идващо от
цял свят и повлияно различни
култури, галерията играе роля в
излагането на посетителите на
обществените различия през
историята и различните култури
във времето. 

Хоризонталните умения и
знания, които могат да бъдат
придобити от този културен опит
са:
- Умения за аналитично и
критично мислене; посетителите
на галерията могат да видят
изкуство от цял свят и да
анализират възгледите и
житейските преживяванията на
тези художници от перспективата
на своите собствени култури 

Намира се в западната част
на Глазгоу. Паркинг на място,
но със 10 места, запазени за
инвалиди. Множество
автобусни услуги спират
извън Kelvingrove. десет
минути пеша от жп гара
Charing Cross. Пет минути
пеша от метростанция
Kelvinhall. Достъпно (Налични
асансьори, множество точки
за достъп) 
https://www.glasgowlife.org.uk/
museums/venues/kelvingrove-
art-gallery-and-museum

14+

Музей на изкуствата/
Изложба

Гласгоу

Художествена галерия и
музей Kelvingrove

Изкуството на галерията представя
различни художници от цял свят
през множество периоди от време,
което позволява на посетителите
на галерията да прочетат и да
развият разбиране за значението,
което тези художници се опитват
да изобразят по това време. Това
преживяване само по себе си дава
възможност на посетителите да
видят влиянието или
еволюиралата култура, която
наблюдават днес, която се е
развивала преди векове. 

Съдържа голяма колекция от различни произведения на изкуството,
които представят художници от цял свят. Много от творбите, датиращи
от 13-ти до 20-ти век, предоставят ценно изживяване при виждане или
четене по отношение на контекста на времето, както и за влиянията в
културата. Илюстрирани са от различни художници. 

Хоризонталните умения и
знания, които могат да бъдат
придобити от този културен опит
са:
- Умения за аналитично и
критично мислене; посетителите
на галерията могат да видят
изкуство от цял свят и да
анализират възгледите и
житейските преживяванията на
тези художници от перспективата
на техните собствени култури 

Осигурен е достъп за
инвалидни колички, както и
инвалидни колички, но някои
части на галерията може да
са ограничено достъпни.
Може да се достигне чрез
обществен транспорт / пеша
от жп гара и множество
автобусни спирки. 

https://www.nationalgalleries
.org/visit/scottish-national-
gallery

14+

Музей на изкуствата/
Изложба

Шотландска
национална галерия
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Йорк

Бидейки културно изложение на различни художествени концепции в
съвремието, Tate отбелязва значимостта на модерното изкуство от цял
свят и Обединеното кралство. 

Фокусирана върху модерното
изкуство, мрежата от четири
галерии включва националната
колекция на Обединеното
кралство от британско изкуство,
международно и съвременно
изкуство. Всяко от произведенията
включва собствено културно
влияние от художника, което играе
роля върху формирането на
съвременната общност на
изкуството. 

Хоризонталните умения и
знания, които могат да бъдат
придобити от този културен опит
са:
- Умения за аналитично и
критично мислене; посетителите
на галерията могат да видят
изкуство от цял свят и да
анализират възгледите и
житейските преживяванията на
тези художници от перспективата
на техните собствени култури 

Достъпен паркинг з ахора с
увреждания след
резервация. Достъпно за
множество нужди като
аутизъм, дислексия, достъп
за инвалидни колички и др. 

https://www.tate.org.uk/visit/tate
-modern

10+

Музей на изкуствата/
Изложба

Лондон, Св. Ив, Ливърпул

Тейт Британия

Тъй като железопътната система
играе огромна роля в живота ни
днес, музеят събира историята за
това как се е развила и как е
повлияна железопътната история
и продължава да оказва влияние
върху нашата култура днес.

Представяне на историята на железопътната система в Обединеното
кралство и нейното влияние върху света около нас днес. 

Хоризонталните умения и
знания, които могат да бъдат
придобити от този културен опит
са:
- Уважение към многообразието;
Посетителите могат да се научат
да оценят различните влияния
на европейската култура и
нейното въздействие върху
днешната железопътна система,
която играе огромна роля в
живота ни днес. 

Осигурен е достъп за
инвалидни колички, както и
инвалидни колички.
Достъпност за хора с
различни потребности, като
физически или скрити
увреждания. 
https://www.railwaymuseum.
org.uk/

7+

Музей

Национален Ж.П. Музей
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Манчестър

Разгледайте самолети от световната война и други експонати, които са
повлияни от цял свят, като чехословашките ескадрили. 

Тъй като двете световни войни
засегнаха всички страни и
историята им до ден днешен,
музеят RAF представя събитията от
миналото чрез производството на
тези самолети, използвани в
историята, много от които са
произведени в сътрудничество с
други страни. 

Хоризонталните умения и
знания, които могат да бъдат
придобити от този културен опит
са:
- Уважение към многообразието;
тъй като тези самолети са
произведени в сътрудничество,
посетителите на музея могат да
научат колко много Европа е
повлияла на историята 

Достъпно за хора с
инвалидни колички и кучета
водачи.

https://www.rafmuseum.org.uk/

7+

Музей на войната

Косфорд 

Музей RAF

Представяйки широка гама от
различни направления в
изкуството през цялата
международна история, музеят
показва влиянието на културите в
обществото чрез изкуството и
предисторията на художниците. 

Културна експозиция на различни експонати от художници от цял свят. 

Хоризонталните умения и
знания, които могат да бъдат
придобити от този културен опит
са:
- Умения за аналитично и
критично мислене; посетителите
на галерията могат да видят
изкуство от цял свят и да
анализират възгледите и
житейските преживявания на
тези художници от перспективата
на техните собствени култури

Достъпно за потребители на
инвалидни колички и
подходящо за хора с
различни потребности.
Паркинг на място. Мястото е
на основен автобусен
маршрут и лесно се стига с
обществен транспорт, също
на 20-30 минути пеша от
центъра на града.
https://www.whitworth.manc
hester.ac.uk/

7+

Музей на изкуствата/
Изложба

The Whitworth
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Лондон

Разгледайте наследството на Портсмут, открийте света на Шерлок
Холмс, вижте завладяващи произведения на изкуството, проследете
историята на ФК Портсмут и още много други неща. 

Изследване на историята на
Портсмут и една от най-големите
колекции в света за сър Артър
Конан Дойл и неговия известен
детектив Шерлок Холмс. 

Хоризонталните умения и
знания, които могат да бъдат
придобити от този културен опит
са:
- Постоянство, критично
мислене, ентусиазъм;
посетителите могат да се
почувстват вдъхновени от
известния автор сър Артър
Конан Дойл и известната му
работа с Шерлок Холмс в
преследването на собствените си
интереси. 

Достъпно за хора с
инвалидни колички и
подходящо за множество
нужди от достъпност.
Паркинг на място. Автобусна
и жп гара в близост. 

https://portsmouthmuseum.co.
uk/

10+

Музей на изкуствата/
Изложба

Портсмут

Портсмур арт галерия

Центърът Southbank обслужва
хора от всякакви възрасти и е
място, където посетителите могат
да видят култури, за които може да
нямат много предишни познания.
Изпълнители, артисти и бизнес от
други страни могат да присъстват
в Southbank фестивал и други
събития, създавайки смесица от
различни културни преживявания. 

Комплекс от артистични места, където посетителите могат да видят и
изпитат различни проявления на изкуство, култура и пазар.

Хоризонталните умения и
знания, които могат да бъдат
придобити от този културен опит
са:
- Уважение към многообразието;
Посетителите на събитията в
Southbank center могат да
преживеят множеството култури,
чрез събития които се предлагат
през цялата година, което
означава, че хората са по-
изложени на културните
различия и поради това уважават
многообразието, което върви с
това.

На разположение са
асистенти на посетителите,
посетителите могат да се
регистрират за специален
достъп

https://www.southbankcentr
e.co.uk/

5+

Място за събития

Център Саутбанк
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Лондон

Музей на изкуството и дизайна. Жилищни обекти, които обхващат над
5000 години човешко творчество и едни от най-големите изследвания
на архитектура, мебели, мода, текстил, фотография, скулптура, живопис,
бижута, стъкло, керамика, изкуства за книги, азиатско изкуство и дизайн,
театър и представление. 

С широката колекция от творения
на V&A, които обхващат вековна
история, музеят предоставя на
посетителите възможност да видят
какво могат да създадат хората от
различни култури и преживявания.
Много от тези произведения на
изкуството са продукт на
влиянието на културата.

Хоризонталните умения и
знания, които могат да бъдат
придобити от този културен опит
са:
- Умения за аналитично и
критично мислене; посетителите
на галерията могат да видят
изкуство от цял свят и да
анализират възгледите и
преживяванията на тези
художници от перспективата на
техните собствени култури 

Налични няколко автобусни
маршрута, наличен паркинг,
лондонско метро на 5 минути
пеша. Разрешени са кучета
асистенти, има паркинг за
инвалиди, има помощ за
придвижване. 

https://www.vam.ac.uk/

10+

Музей на изкуствата/
Изложба

Лондон

Музей Виктория и
Албърт

Тъй като научните открития играят
огромна роля в нашето
ежедневие, Лондонският музей на
науката представя тези открития
по начин, по който посетителите
могат да признаят хората, които са
допринесли от цял свят. Като цяло
има значително влияние върху
европейската култура днес. 

Чествайки научните открития през цялата история, научният музей
показва на посетителите постиженията, които са ни повлияли днес. 

Хоризонталните умения и
знания, които могат да бъдат
придобити от този културен опит
са:
- Постоянство; посетителите
могат да развият разбиране и
възхищение към тези, които
упорстват в преследването на
своите научни открития, в
отражение на това посетителите
могат да се почувстват
вдъхновени да направят нещо
подобно и да преследват
собствените си интереси.

Има автобусни маршрути,
има паркинг, лондонско
метро на 5 минути пеша.
Предлага се паркинг за
инвалиди, обслужва всеки,
който може да се нуждае от
помощ със слуха, аутизъм,
хора в инвалидни колички. 

https://www.sciencemuseum
.org.uk/home

7+

Музей

Музей на науката
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Уейкфилд

Somerset House Studios е експериментално работно пространство в
центъра на Лондон, свързващо художници, творци и мислители с
публиката. 

Съмърсет Хаус се занимава с теми,
които предлагат различни гледни
точки към историята и проблемите
на човечеството днес. Теми като
въздействие върху планетата,
взаимовръзки между днешния
климат и наследството от
колониализма се показват на
публика, която може да се свърже с
тези теми заедно със собствените
си гледни точки. С тези връзки
между артисти и публика,
влиянието върху европейската
култура може да бъде подчертано
чрез тези творчески медии. 

Хоризонталните умения и
знания, които могат да бъдат
придобити от този културен опит
са:
- Уважение към многообразието;
Посетителите на събитията могат
да изпитат множеството култури,
които предлага, което означава,
че хората могат да бъдат по-
изложени на културните
различия, да се свързват и да
уважават разнообразието.

Има автобусни линии, няма
паркинг, на 10 минути пеша
от гарата. Разрешени са
кучета водачи, достъпът за
инвалидни колички може да
бъде затруднен поради
неравна повърхност. 

https://www.somersethouse.org
.uk/

12+

Място за събития

Лондон

Дом Съмърсет

Възприемайки подход на открито
за показване на различни
художествени творения, Yorkshire
Sculpture Park свързва
посетителите чрез много
скулптури на художници и техните
значения въз основа на
собствения им опит, като някои от
тези художници не са бели и
произхождат от цял свят.
Посетителите могат да изследват
парка за неговата история и
влиянието, което обществото е
имало върху културата чрез това,
което тези художници могат да
изобразят. 

Разположен от 500 акра, Yorkshire Sculpture Park е изложба на скулптури
на открито, където посетителите могат да разглеждат големи скулптури. 

Хоризонталните умения и
знания, които могат да бъдат
придобити от този културен опит
са:
- Умения за аналитично и
критично мислене; посетителите
на парка могат да видят изкуство
от цял свят и да анализират
възгледите и преживяванията на
тези художници от живота в
техните собствени култури 

Наличен паркинг/ паркинг за
инвалиди. В провинцията
обикновено е необходимо
шофиране/колоездене, за да
стигнете до мястото
Разрешени са кучета водачи,
достъпът за инвалидни
колички е ограничен поради
неравен терен. 

https://ysp.org.uk/

10+

Изложба / парк

Скулптурен парк
Йоркшир
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Брадфорд

Единственият оцелял от големите северни халета за платове от
осемнадесети век, клас сгради, които въплъщават жизненоважното
значение на търговията с ръчно тъкани текстилни изделия за
прединдустриалната икономика на Западен Райдинг на Йоркшир, от
Средновековието до началото на деветнадесети век. От концерти за
съвременна музика до впечатляващи изпълнения, специфични за
обекта, цирков спектакъл и уличен театър. Сезонните празненства
включват пазари заедно със специални празненства и панаири за
храни и напитки. 

Посетителите на тези събития
могат да се окажат потопени в
редица културни и изразителни
преживявания. Мястото
приветства много интересни и
цветни събития, които са изиграли
роля в повлияването на част от
европейската култура. 

Хоризонталните умения и
знания, които могат да бъдат
придобити от този културен опит
са:
- Уважение към многообразието;
посетителите могат да преживеят
множеството култури, което
означава, че хората могат да
бъдат по-изложени на културните
различия, да се свързват и да
уважават разнообразието 

Няма собствен паркинг, но
има места за паркиране в
близост, 5 минути пеша от
автогара, 5 минути пеша от
жп гара. Достъпът за
инвалидни колички е
ограничен поради неравен
терен, кучета водачи са
добре дошли. 
https://www.thepiecehall.co.uk/

12+

Музей

Халифакс

The Piece Hall

Оформлението и архитектурата на
Saltaire отразяват филантропския
патернализъм от средата на 19
век, както и важната роля на
текстилната индустрия в
икономическото и социалното
развитие. Salts Mill подчертава
значението, което търговията и
текстилната индустрия са играли в
европейската история. 

 

Обект на световното наследство, Salts Mill разполага с изложби на
историческо изкуство и скулптура. Като обект на наследство на
Йоркшир, Salts Mill признава историята на търговията с текстил, която в
крайна сметка е изиграла роля за формирането на нашата култура днес. 

Хоризонталните умения и
знания, които могат да бъдат
придобити от този културен опит
са:
- Уважение към многообразието;
Посетителите могат да се научат
да оценят различните влияния
на европейската култура и
нейното въздействие върху
днешните индустрии, което играе
огромна роля в живота ни днес. 

Разполага със собствен
паркинг с достъп за
инвалидни колички, на 5
минути пеша от гарата.
Достъп за инвалидни
колички на входа, асансьор,
подходящо за кучета водачи. 

http://www.saltsmill.org.uk/

12+

Музей на изкуствата/
Изложба

Salts Mill
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Манчестър

Народният исторически музей се фокусира върху историята на
демокрацията, миграцията, политиката и търговията и др. 

Представяйки ключовите моменти
от историята, които са оформили
нашия свят днес, Народният
исторически музей позволява на
посетителите да видят сами как
хората са променили законите и
обществото днес. Това засяга не
само Обединеното кралство, но и
Европа. 

Хоризонталните умения и
знания, които могат да бъдат
придобити от този културен опит
са:
- Постоянство, критично
мислене; посетителите могат да
развият разбиране и
възхищение към тези, които
упорстват за своите права и
промени в закона, в отражение
на това посетителите могат да се
почувстват вдъхновени да
мислят критично и да преследват
собствените си интереси 

Няма паркинг на място, на 2
минути пеша от автогара, на
2 минути пеша от жп гара.
Напълно достъпен за
множество изисквания като
достъп за инвалидни
колички, кучета водачи,
аутизъм и др. 

https://phm.org.uk/

7+

Музей

Манчестър

Музей на народната
история

Като се има предвид колко е
значим за културата днес в Европа
и в целия свят футболът, музеят
успява да представи информация
за това колко много този
популярен спорт е оформил
нашата култура днес. 

Бидейки футболът толкова съществена част от европейската култура,
Националният футболен музей показва историята, запомнящите се
моменти и развитието на футбола през годините. 

Хоризонталните умения и
знания, които могат да бъдат
придобити от този културен опит
са:
- Анализ и оценка на медийното
съдържание: Способност да се
чете и вижда историята на
влияние на културата и нейното
развитие чрез медийно
отразяване на конкретни
събития. 

Разрешени са кучета водачи,
асансьор до всички етажи. в
близост има паркоместа за
инвалиди, достъпни
тоалетни, инвалидни
колички при поискване. 

https://www.nationalfootball
museum.com/

7+

Музей

Национален футболен
музей
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Chester Roman Gardens са малък градински и парков комплекс,
съдържащ и показващ редица римски находки и артефакти, събрани от
различни места в римския Честър. 

Градините показват редица
артефакти от римско минало,
подчертавайки неговата история и
влиянието на Римската империя
върху разични градове в
Обединеното кралство като Честър
например.

Хоризонталните умения и
знания, които могат да бъдат
придобити от този културен опит
са:
- Отвореност и критично
мислене: Посетителите могат да
забележат колко голямо влияние
е имала Римската империя с
нейната архитектура върху
Европа и върху някои аспекти на
нейните системи или религия.
Могат да се развият умения за
признаване на влияния от други
култури и сравняване на тези
аспекти, които все още имаме
днес. 

Всички зони са достъпни, но
поради това, че са открит
парк, някои може да са по-
трудни за достъп от други. 

http://www.cheshirenow.co.uk/r
oman_gardens.htm

7+

Изложба / парк

Чешир

Римските градини

19

Лондон

В сътрудничество с широк спектър
от изследвания и открития от цял
свят, Морският музей внася
светлина върху може би по-малко
известни и любопитни факти за
исторически събития, които са
променили историята. Независимо
къде са направени тези открития,
музеят отбелязва своята колекция
от исторически и влиятелни
събития. 

Открития от цял свят от европейски пътешествия до астрономически
находки, Морският музей събира и показва истории или артефакти от
историята, които са променили нашия свят днес. 

Хоризонталните умения и
знания, които могат да бъдат
придобити от този културен опит
са:
- Уважение към многообразието:
Умения за разбиране на
важността на уважението към
международните открития и
находки. 

Уебсайтът предоставя
подробна информация за
достъпността и етажните
планове. Има обществен
транспорт, няма паркинг. 

https://www.rmg.co.uk/natio
nal-maritime-museum

7+

Музей

Национален морски
музей
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Представяща изкуство от цял свят, галерия Whitechapel предлага
културно изживяване за посетители, които биха искали да видят
различните експонати и творения на художници от всякакъв произход. 

Представяйки широка гама от
различни среди на изкуството през
цялата международна история,
галерия Whitechapel показва
влиянието на културите в
обществото чрез изкуството и
историята на художниците. 

Хоризонталните умения и
знания, които могат да бъдат
придобити от този културен опит
са:
- Уважение към многообразието:
Като се има предвид, че много от
тези произведения имат
разнообразен произход,
уменията за разбиране на
различните поколения изкуство,
както и техния произход, могат
да бъдат доразвити.

Допускат се кучета водачи,
инвалидите имат безплатен
паркинг, обиколки с аудио
описание. На 1 минута пеша
от метрото Aldgate East, 3
автобуса спират пред
галерията. 

https://www.whitechapelgallery.
org/

12+

Арт галерия

Лондон

Галерия Уайтчапъл

Лондон

С широката си гама от
произведения на изкуството
Националната галерия хвърля
светлина върху оригиналните си
експонати, които са оцелели в
историята. Посетителите на
галерията могат да научат за тези
произведения как всяка сцена,
изобразена чрез изкуство,
отразява обществени влияния от
целия свят или може би някои
прилики. 

Над 700 години изкуство, показващо развитието и влиянията в
културата през цялата история. 

Хоризонталните умения и
знания, които могат да бъдат
придобити от този културен опит
са:
- Умения за аналитично и
критично мислене: посетителите
на галерията могат да видят
изкуство от цял свят и да
анализират възгледите и
преживяванията на тези
художници от перспективата на
техните собствени култури 

Много достъпен (превод на
британски жестомимичен
език, материали на брайл,
осигурен текст към говор на
живо), налични инвалидни
колички, кучета водачи са
добре дошли. Специални
паркоместа в близост за
посетители, вкл инвалидни. 

https://www.nationalgallery.o
rg.uk/

12+

Арт галерия

Национална галерия
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България
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София 

Редица временни и дигитални изложби. Постоянната колекция е доста
обширна. Колекцията на музея включва:
https://historymuseum.org/en/collections/ Наред с други: Българска
история и развитие; Балканска история и развитие, българска култура,
съкровищница, изкуство и народни носии; оръжия, влиятелни войни за
региона, влияние в Европа и много други, също в зависимост от
временните изложби. 

Всяка страна има национален
исторически музей, така че могат
да се правят много сравнения.
Изложбите тук показват не само
българската история, но и
Балканите, региона и по-широка
Европа. Възможно е да се види
историческата прогресия,
промените и различните периоди
доста ярко и да се види всичко
това в перспектива. Наблюдава се
и европейско влияние върху и от
България. Чрез Детския център
някои от темите могат да бъдат
представени и на посетители на
крехка възраст.

Познания: Българска история и
развитие; Балканска история и
развитие, българска култура,
съкровищница, изкуство и
народни носии; оръжия,
влиятелни войни за региона,
влияние в Европа; Българска
мисия до Антарктика и много
други, също в зависимост от
временните изложби. Умения:
Слушане, презентационни
умения, социални умения,
взаимодействия.

 Местоположение, обществен
транспорт: в покрайнините на
града, има обществен
транспорт
- Човешки ресурси, съпорт:
голям екип от гидове
- Достъпност (за хора с
увреждания) + подготовка на
персонала - достъпен

https://historymuseum.org/en/ 

Музей

София 

Национален исторически
музей (София)

Разбиране на българската история
чрез артефакти и археологически
находки и възможност за
проследяване на международното
и мултикултурно влияние през
представените периоди. 

Обхваща цялостното изследване на културата на племената и
народите, населявали днешна България от далечното минало до 18
век. НАИМ-БАН е национален център и координатор на всички
теренни изследвания в България и осъществява научен и
методически контрол върху тях. Археологическият музей е домакин
на най-многобройните колекции в България и неговите експозиции
го разкриват като един от най-важните центрове в страната за
популяризиране на културното наследство на днешна България. 

Повишени познания за
културния опит, видовете,
резултатите от обучението и
ползите от всеки; подобрени
умения и знания за учене;
повишена осведоменост за
ползите от културния опит;
повишени умения за слушане и
разбиране, подобрени познания
по разглеждания предмет;
повишен интерес към по-
нататъшно разглеждане или
проучване по темата. 

Местоположение, обществен
транспорт: централно,
наличен обществен
транспорт
- Достъпност (за хора с
увреждания) + подготовка на
персонала - достъпно на
приземния етаж
- Инфраструктура, екип,
обезопасяване, езици-
български и английски

http://naim.bg/en/home/

Музей

Националeн
археологически институт
с музей към Българската
академия на науките
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София 

Този музей, посветен на „Историята на София“ се помещава в
величествената сграда на бившите бани зад джамията. Най-накрая е
отворен за обществеността на 17 септември 2015 г., след години на
реставрация и планиране. Осем зали с над 1000 експоната от 6000 г.
пр. н. е. до наши дни; сред многото експонирани предмети има
реконструирана неолитна къща, стар новинарски щанд, костюми,
конска карета от времето на Мария Антоанета и златен часовник,
подарен на принц Фердинанд от кралица Виктория. В допълнение към
постоянните експозиции има и редовни временни изложби. 

Разбиране за развитието на града
през различни исторически
периоди и влиянието на други
страни и култури 

Повишени познания за
културния опит, видовете,
резултатите от обучението и
ползите от всеки отделен опит;
подобрени умения и знания за
учене; повишена осведоменост
за ползите от културния опит;
повишени умения за слушане и
разбиране, подобрени познания
по разглеждания предмет;
повишен интерес към по-
нататъшно разглеждане или
проучване по темата. 

Местоположение, обществен
транспорт - централна
локация, наличен обществен
транспорт.
- Достъпност (за хора с
увреждания) + подготовка на
персонала - голяма част не е
достъпна за инвалидни
колички.

http://www.sofiahistorymuseum.
bg/en/

Музей

София 

Исторически музей на
София

Разбиране и познаване на
политическата система през този
период и нейното влияние върху
живота, културата и мисленето на
хората както в рамките на
социалистическия режим, така и
извън него. 

Представя произведения от периода на социалистическото
управление в България (1944-1989). Повече от 70 произведения на
монументалната скулптура са изложени в парк с площ от 7500
квадратни метра. Голямата петолъчка, която увенча бившия Партиен
дом в центъра на София, е изложена на специален пиедестал. В зала с
площ от 550 квадратни метра временни изложби на сюжетно-
тематичен принцип показват идеологическите форми на изкуството.

Повишени познания за
културния опит, видовете,
резултатите от обучението и
ползите от всеки отделен опит;
подобрени умения и знания за
учене; повишена осведоменост
за ползите от културния опит;
повишени умения за слушане и
разбиране, подобрени познания
по разглеждания предмет;
повишен интерес към по-
нататъшно разглеждане или
проучване по темата. 

 Местоположение, обществен
транспорт - в рамките на
града, наличен обществен
транспорт
- Достъпност (за хора с
увреждания) + подготовка на
персонала - не
- Инфраструктура, екип,
обезопасяване, езици-
български, английски,
обезопасено

https://nationalgallery.bg/bg/vi
siting/museum-of-socialist-art/

Музей

Музей на
социалистическото
изкуство
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София 

Музеят, разположен в източното крило на бившия дворец, дава
представа за българския фолклор и традиции, включително
великденски яйца и хлябове, както и носии от различни региони.
Въпреки че започва през 1878 г., много ценни експонати са загубени
по време на бомбардировките през 1944 г. и може би най-интересният
експонат е красиво резбованият дървен таван. 

Разбиране и познаване на
културата и традициите и как те се
свързват с влиянието на
ландшафта на различните
региони.

Повишени познания за
културния опит, видовете,
резултатите от обучението и
ползите от всеки отделен опит;
подобрени умения и знания за
учене; повишена осведоменост
за ползите от културния опит;
повишени умения за слушане и
разбиране, подобрени познания
по разглеждания предмет;
повишен интерес към по-
нататъшно разглеждане или
проучване по темата. 

Местоположение, обществен
транспорт - централно,
наличен транспорт
- Достъпност (за хора с
увреждания) + подготовка на
персонала - трудна
достъпност за хора с
увреждания
- Инфраструктура, екип,
обезопасяване, езици-
наличен е малък екип,
означения на български и
английски

Музей

София 

Етнографски музей

Разбиране за изкуството на
национално и международно ниво,
способност за сравняване и
разглеждане на културно-
исторически влияния.

Националната галерия, създадена през 1948 г., е най-големият музей
на изкуствата в България, с над 41 000 картини, скулптури, графики,
декоративни и съвременни произведения на изкуството. Притежава
най-богатата колекция от християнско изкуство от българските земи
(4-19 век), може да се похвали с едни от най-високите постижения на
българските майстори от Възраждането до наши дни, заедно с
образци на европейското изкуство (15-20 век) и уникални
произведения на изкуството от Азия, Африка и Америка.

Повишени познания за
културния опит, видовете,
резултатите от обучението и
ползите от всеки отделен опит;
подобрени умения и знания за
учене; повишена осведоменост
за ползите от културния опит;
повишени умения за слушане и
разбиране, подобрени познания
по разглеждания предмет;
повишен интерес към по-
нататъшно разглеждане или
проучване по темата. 

Местоположение, обществен
транспорт- централно,
наличен транспорт
- Достъпност (за хора с
увреждания) + подготовка на
персонала - не е добре
подготвен за посетители с
увреждания
- Инфраструктура, екип,
обезопасяване, езици- има
обезопасяване, български и
английски
https://nationalgallery.bg/

Музей/Галерия

Национална галерия

24

https://www.glasgowlife.org.uk/museums/venues/kelvingrove-art-gallery-and-museum
https://www.glasgowlife.org.uk/museums/venues/kelvingrove-art-gallery-and-museum
https://www.npg.org.uk/


София 

Музейните експозиции са организирани по теми, хронология и
колекции. От един милион ценности в колекциите на музея, изложени
са 28 000 експоната. В тематичните хронологични галерии, разказващи
за развитието на Българската армия, акцентът е върху участието на
въоръжените сили във войните за национално обединение. В
колекционните зали са представени оръжия, декорации и униформи –
най-старите и най-богати колекции на музея.

Националният военноисторически
музей (НВММ) е държавен музей,
който от създаването си е
структура на Министерството на
отбраната (съответно
Министерството на войната и
Министерството на националната
отбрана).
Той придобива, съхранява,
изследва и предава културни
ценности, свързани с
националната и европейската
военна история. Операциите на
НВММ обхващат цялата държавна
територия.

Познаване на военната история,
променяща се карта на региона,
ефекти и оръжия.
Презентационни умения.
Предлага се и курс по военно
образование, както следва:
Военното образование е
предназначено за ученици от 9 и
10 клас. Той осигурява
придобиване на знания относно
задълженията на гражданите към
отбраната на страната, мерките
за оцеляване в случай на криза
на въоръжен конфликт и мисиите
и задачите на въоръжените сили. 

Местоположение, обществен
транспорт - в рамките на
града, наличен транспорт
- Достъпност (за хора с
увреждания) + подготовка на
персонала -достъпността
зависи от вида увреждане
- Инфраструктура, екип,
обезопасяване, езици-
български и английски,
вътрешна част на музея и
експонати в двора

Музей

София 

Национален
военноисторически
музей 

Народният театър "Иван Вазов" е
най-ранната и най-авторитетната
българска сцена, с богата история,
здраво закотвена в традициите си,
с властно и протейско присъствие
в съвремието на настоящето.
Театърът предлага широк
репертоар както от съвременни,
така и от класически пиеси,
привлекателни за възможно най-
широк кръг от публика. Кръстен на
един от най-известните български
автори, той създава връзки с
литературата и това изкуство с
останалия свят 

Народният театър "Иван Вазов" е българският национален театър,
както и най-старият и авторитетен театър в страната и една от
важните забележителности на София, столицата на България.
Специално внимание се отделя на развитието на националната
драматургия, като в същото време трите сцени на Народния театър
са отворени за всякакви новаторски и достойни за внимание
творчески начинания. Народният театър има впечатляваща повече
от вековна история. 

познания за развитието на
театъра в България и неговото
значение за културния живот към
1904 г., театрални постановки и
наследство, сценични и
презентационни умения 

Местоположение, обществен
транспорт - централно,
наличен транспорт
- Достъпност (за хора с
увреждания) + подготовка на
персонала- не
- Инфраструктура, екип,
обезопасяване, езици-
български

https://nationaltheatre.bg/en

https://militarymuseum.bg/

Театър

Национален театър
"Иван Вазов"
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София 

Музеят се състои от битова експозиция и самостоятелна изложбена
зала.
- Битовото изложение включва 3 стаи (стая за гости, хол и "Пейова
стая"), които са подредени по същия начин, както са изглеждали в
началото на XX век.
- Изложбената зала е създадена през 1973 г. Тук са изложени снимки и
оригинални вещи на Яворов, които проследяват някои акценти от
живота и творчеството на поета - старият Чирпан, ученическите години
в Пловдив, работата му в телеграфна служба, периода като млад поет в
София и участието му в културния кръжок "Мисъл", Яворов и ВМРО,
Мина Тодорова, Лора Каравелова, ранната му смърт. 

През 1973 г. до къщата е
построена изложбена зала, в която
хронологично са изложени
съществените моменти от живота
и творчеството на Яворов. Всяка
година Чирпан се прекланя пред
таланта на поета и отбелязва
Яворов януарски празник на
литературата и изкуството в името
на великия поет. Има Национална
награда за литература, която се
присъжда на всеки пет години за
постижения в поезията. 

познания за културата, начина на
живот и литературата и
значението на този български
писател, възможност за четене и
участие в литературен фестивал,
писателски и читателски
изпълнения и наследство,
изпълнителски и
презентационни умения .

Местоположение, обществен
транспорт - централно,
наличен транспорт
- Достъпност (за хора с
увреждания) + подготовка на
персонала - не е достъпен за
инвалидни колички

Дом музей

София 

Къща музей "Пейо
Яворов"

Руската православна традиция
както по отношение на религията,
така и по отношение на
архитектурата 

Построен е в периода между 1907 и 1914 г. по проект на руския
архитект М. Преображенски по инициатива на руското посолство и
върху негова земя.
Стенописите са произведения на руски художници, под
ръководството на Василий Перминов. На иконостаса има 4 икони,
които са копия на иконите в киевската катедрала „Св. Владимир”.
Петте малки купола на църквата са покрити със злато, а камбаните са
дарени от руския император Николай II. До 1947 г. в храма работят
монаси от т. нар. Руска православна църква в чужбина и храмът е
център на многобройните руски емигранти в България. Предаден е
на епархията на Московската патриаршия след 1947 г., която я
стопанисва и до днес.

Местоположение, обществен
транспорт - централно,
наличен транспорт
- Достъпност (за хора с
увреждания) + подготовка на
персонала - не е достъпен за
инвалидни колички

http://www.javorovhouse.info/?
cid=5

Храм/религиозен обект

Руска църква "Свети
Николай Мириклийски"
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София 

Патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски" е най-големият
православен храм на целия Балкански полуостров.
Крайъгълният камък на катедралата "Св. Александър Невски" е положен
на 19 февруари 1882 г. В същото време в основите на храма са
поставени два текста: единият е гравиран върху метална плоча, а
другият е написан на пергамент. Историческите събития от 1877-1878 г.
ще бъдат запазени завинаги в тях.
Официалното освещаване на храма се извършва през 1924 г. Тъй като
храмът има три престола, осветяването се случва в три последователни
дни – 12, 13 и 14 септември. Предложението за построяването на храм-
паметника "Св. Александър Невски" е направено с решение на
Учредителното народно събрание през 1879 г. свикано в
старопрестолния град Велико Търново (Царевград Търнов). 

Научаване за важността на
общността и религията през
периода и как те са повлияли на
профила на града. Архитектурни,
търговски и религиозни връзки с
други европейски страни 

исторически и религиозни
знания, значението на религията
в общността; архитектурен
подпис 

Местоположение, обществен
транспорт - централно,
наличен транспорт
- Достъпност (за хора с
увреждания) + подготовка на
персонала - не е достъпен за
инвалидни колички

Храм/религиозен обект

София 

Катедрала Александър
Невски

Църквата е построена на мястото
на няколко по-ранни църкви от 4
век. и места за поклонение,
датиращи от времето, когато е бил
некрополът на римския град
Сердика. През 2-ри век тук е бил
разположен римски театър. През
следващите няколко века са
построени няколко други църкви,
само за да бъдат разрушени от
нахлуващи сили като готите и
хуните. 

исторически и религиозни
знания, значението на религията
в общността; архитектурен
подпис; разбиране на ефектите
от различни лидерства и
влияние на страната, както и
римско и османско влияние и
изисквания. 

Църквата "Света София" е най-старата църква в българската столица
София, датираща от 4 век. В предишната сграда се е състоял
Сердикийският събор, проведен най-вероятно през 343 г. и на който са
присъствали 316 епископи. През 14 век църквата дава името си на
града, известен преди като Средец (Средец). Под сегашната базилика
Света София има изложени гробни съоръжения от източния некропол
на античния град Сердика и останките на три по-ранни църкви.
Четвъртата църковна сграда е построена в края на V век, началото на VI
век. Разкопаните гробове и гробници са около 50 и са датирани от III - V
в. - каменни саркофази, гробове и зидани тухлени гробници – покрити с
плоски каменни плочи и сводести.

Местоположение, обществен
транспорт - централно,
наличен транспорт
- Достъпност (за хора с
увреждания) + подготовка на
персонала - първия етаж е
достъпен. Музеят на
некрополиса, част от храма,
не е достъпен за инвалидни
колички

https://www.cathedral.bg/en/h
ome/#

https://www.sofiahistorymuseu
m.bg/en/chain-offices/

Храм/религиозен обект

Църква Света София
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Софийска област

Римската ротонда /църквата „Св. Георги”/ е най-старата запазена
сграда, която все още служи на първоначалното си предназначение в
град София.
Построена е през 4-ти век от римляните по доста сложен план:
обширна, кръгла централна камера, увенчана с купол и заобиколена от
четири полукръгли апсиди.
Оттогава храмът е значително променен. Първо е разрушен от хуните,
преустроен като църква, след това превърнат в джамия от османците.
Римската ротонда е наскоро реставрирана, заслужава си да се види
поради простата, но все пак изящна архитектура, забележителните
останки от стенописи и целия комплекс от руини зад олтара. 

На изток се намират разкопани
основи на римското селище
Сердика. Днес църквата е музей
под закрилата на ЮНЕСКО. Днес
църквата "Св. Георги" е най-
старата източноевропейска
православна църква, както и
втората най-стара сграда в целия
град с наистина драматична
история. 

познаване на древната история,
влиянието на различните
култури и религии върху
архитектурния профил и
предназначението на
конструкциите; 

Местоположение, обществен
транспорт - централно,
наличен транспорт
- Човешки ресурси, съпорт -
ограничен
- Достъпност (за хора с
увреждания) + подготовка на
персонала - достъпен 
- Инфраструктура, екип,
обезопасяване, езици-
български и английски

Храм/религиозен обект

София 

Църква Св. Георги
Ротонда

Подобрени познания за историята
в региона и как тя се е отразила на
религиозния път на България;
подобрени познания за художници
и майстори, допринасящи за
стенописите на църквата;
разбиране на религията през
различните периоди в България. 

Църквата "Свети Николай и Свети Пантелеймон", известна още като
Боянската църква, е известна със своите средновековни стенописи.
Църквата е паметник на културата под закрилата на ЮНЕСКО,
вписана в Списъка на световното културно наследство през 1979 г.
Боянската църква е уникална с множество цветове, многостранност и
образи с дълбока психологическа сложност. Стенописите от 1259 г.
отразяват традициите на Търновската живописна школа от 13 век.
Неизвестният майстор следва класическата композиция на
иконографията. Художественото му творчество е ярко, компактно,
образите излъчват жизненост, богата духовност, подчертават се
портретните характеристики на изобразените ктитори

Подобрени познания по история
в страната; подобрени познания
за художници и майстори,
допринасящи за стенописите на
църквата; разбиране на
религията през различните
периоди в България. 

Местоположение, обществен
транспорт - планински район,
има автобус, достъпно с
автомобил
- Човешки ресурси, съпорт -
ограничен
- Достъпност (за хора с
увреждания) + подготовка на
персонала - не е напълно
достъпен, екипът не е добре
подготвен
http://www.boyanachurch.org/i
ndexen.htm

https://bulgariatravel.org/en/th
e-rotunda-st-george-sofia/

Храм/религиозен обект,
защитен от UNESCO

Боянска църква
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Кремиковци регион,
Софийска област

Създаден е от цар Иван Александър (управлявал 1331 – 1371 г. сл. Хр.)
около 1341 г. и останал след османското завоевание през 1382 г.
Манастирската църква е обновена и изографисана през 1476 г.
Манастирският комплекс се състои от църква, жилищни сгради и
стопански постройки. През 17 век в него е имало и манастирско
училище. Манастирът е давал убежище на революционера Васил
Левски (1837 – 1873).
Манастирът е обявен за паметник на културата. Библиотеката
съхранява своите ранни богослужебни книги и ръкопис на 4-то
евангелие от 1534 г. сл. Хр. 15 август – денят на Дева Мария е избран за
възпоменателен ден.

Знания, историческа и културна
осведоменост. Архитектурно тя
споделя много черти с други
съвременни църкви в Софийска
област, включително църквата
„Света Петка Седларска” в града и
църквата на Кремиковския
манастир. Връзки могат да бъдат
намерени с други регионални
религиозни сайтове. 

знания, историческа и културна
осведоменост, влияние на
владетелите върху религиозното
изкуство 

Местоположение, обществен
транспорт - в покрайнините
на София, в ниската част на
планина Витоша; има
автобус, достъпно с
автомобил
- Достъпност (за хора с
увреждания) + подготовка на
персонала - не

Храм/религиозен обект

Софийска област

Драгалевски манастир
“Св. Мария”

Манастирът е основан по време
на Второто българско царство,
може би в средата на 14 век по
заповед на цар Иван Александър
(1331–1371 г.). С османското
завладяване на Балканите в края
на 14 век Кремиковският манастир
е разрушен през 1398 г. През 15
век Кремиковският манастир е
средище на българската просвета
и култура. По това време в
манастира има две училища за
миряни и едно за духовници.
Илюстриран български ръкопис,
произведен през 1497 г. за Пею и
Петко, двама софиянци,
Кремиковското евангелие
свидетелства за съществуването
на калиграфска традиция в
манастира.

Основан през Второто българско царство (12–14 век) и възстановен
през 1493 г. от местен български благородник, манастирът включва
две църкви. От тях по-старата средновековна църква е
забележителна със своите високо ценени стенописи от 15-ти век. 

калиграфски традиционни
знания; история, влияния,
влияние на войната върху
архитектурата и религията 

 Местоположение, обществен
транспорт -няма означения
или обществен транспорт.
Може да бъде достигнат с
автомобил. 
- Човешки ресурси, съпорт -
много ограничени
- Достъпност (за хора с
увреждания) + подготовка на
персонала - достъпен

Храм/религиозен обект

Кремиковски манастир
Свети Георги
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Град Хисаря 

Римското мозаечно наследство на Филипополис зашеметява със своето
богатство и великолепие. Това е истински шедьовър на
късноантичното изкуство, който продължава да вдъхновява и
днешните поколения. Епископската базилика на Филипопол,
предшественикът на днешния Пловдив, е най-големият
раннохристиянски храм в страната. Монета, датираща от времето на
император Лициний (308-324), открита при разкопките на епископската
базилика, породи хипотезата, че базиликата е сред първите, издигнати
в Римската империя след легализиране на християнството, през 313 г. 

Църквата е била в центъра на
християнския живот на града през
4-6 век, докато не е разрушена и
изоставена, вероятно в резултат на
земетресение.
Въпреки това, историята на
неговото местоположение е много
по-сложна и обхваща поне 12 века. 

Мозаечни традиции; история,
влияния, изкуство и архитектура 

"Местоположение,обществен
транспорт - централно място,
наличен обществен
транспорт
- Достъпност (за хора с
увреждания) + обучение на
персонала да, достъпно
- Инфраструктура, персонал,
и английски език, както и
екскурзии на няколко други
езика"

Базилика/музей

Пловдив

Епископската базилика
на Филипопол

Запознаване с местната история,
подобряване на познанията за
Римската империя и нейното
влияние, запознаване с
природните ресурси;
археологическите обекти са
разположени в по-голямата част от
града с редица места за
разглеждане и е налична обиколка
с екскурзовод 

Градът е основан преди хиляди години вероятно заради горещите си
извори. Някои праисторически останки са открити в днешния център
на града. По-късно се превръща в тракийски град, а когато Тракия
пада във властта на римляните и става римска провинция, Хисаря
става римски град – един от трите най-важни града в провинцията.
Известно време е наричан Августа, Диоклецианополис (на името на
император Диоклециан) и с няколко други имена. Той е бил известен
курорт дори в онези времена, за което се доказва от факта, че
император Септимий Север посещава града. 

Подобрени познания по история,
обширният археологически
обект дава възможност да се
разбере бита, градските
структури, строителните техники;
култура, използване на
природните ресурси и др. 

Местоположение, обществен
транспорт -множество
локации, обществен
транспорт има, но не е
необходим
- Човешки ресурси, съпорт-
предлагат се организирани
турове с водачи
- Достъпност (за хора с
увреждания) + подготовка на
персонала - някои зони са
достъпни, други не са за хора
с увреждания. Това се дължи
на природата на обекта. 

https://www.plovdivmosaics.or
g/contact-us/

Археологически обект

Исторически комплекс
Хисаря
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Белоградчик

Крепостта "Баба Вида" е един от най-значимите и добре запазени
исторически паметници не само във Видинския регион, но и в цяла
България. За нея има стари легенди. Те продължават повече от 20 века.
От древни времена на стратегическото място, точно на големия завой
на Дунав, е имало укрепени съоръжения. На мястото, където сега се
намира крепостта, е имало наблюдателен пост, построен от древните
римляни. През III в. те започват да строят около нея крепост, наречена
Бонония. По време на Първото българско царство българите
построяват средновековна сграда върху основите на римската крепост.

Според византийските хроники Баба
Вида оцелява след осеммесечна
обсада от страна на император
Василий II.  Тя е управлявана от
династията на Шишманите до 1365
г., като се започне от Шишман I и се
завърши с първото управление на
Страцимир. По-късно княжеството
попада под унгарска окупация,
управлявано от бановете Бенедикт
Химфи и Петер Химфи. Видин
възвръща независимостта си през
1396 г. и това е началото на второто
управление на Страцимир.

Местоположение, обществен
транспорт: разположен на
брега на р. Дунав, в
крайречния парк.Такива са
поставени и на самия вход
на гр. Видин. 
- Достъпност (за хора с
увреждания) + подготовка на
персонала - не е достъпен за
инвалидни колички

Крепост 

Видин

Баба Вида крепост

На няколко метра от нея има
останки от друга крепост –
Латинска крепост, която е служила
като помощно укрепление.
При отделянето на Римската
империя през 395 г. балканските
земи влизат в пределите на
Византия. В края на 7 век
Белоградчишката крепост попада
в територията на новосъздадената
българска държава. 

Белоградчишката крепост се намира на 1,5 км от град Белградчик,
сред прочутите Белоградчишки скали.
Крепостта съществува още от римско време. През 1-3 век сл. н. е.
римляните изграждат пътища в новите провинции на империята на
Балканския полуостров, както и крепости за охраната им.
Мисията на Белоградчишката крепост е да контролира пътя от град
Рациария (близо до днешното село Арчар във Видинско). Римляните
построили най-високата част на крепостта, наречена Цитаделата. 

история, Османска империя,
отбранителни системи, природа
и използване на природата при
изграждането на крепости 

история, влияние на съседни
страни, война и управление на
страната, познаване на легенди
и митология

Местоположение, обществен
транспорт - достъпен с
автомобил
- Достъпност (за хора с
увреждания) + подготовка на
персонала - не е напълно
достъпна за инвалидни
колички

http://danubeoldrichhistory.ro/
en/the-baba-vida-fortress/

https://bulgariatravel.org/en/the
-russian-church-st-nikolay-sofia-
city/

Крепост 

Белоградчишка
крепост
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Сандански

Най-ранните следи от човешка цивилизация, открити досега в
Перперикон, са датирани към късния неолит, 6-5 хилядолетие пр.н.е.
По това време хората все още не са се научили да обработват лицето
на скалния масив: фрагменти от неолитна керамика са открити в
естествените пукнатини на скалата. Но Перперикон все още не е бил
уредено село, а скала за поклонение. 

Изсечени в скалата ями и открити в
тях фрагменти от керамика са
датирани в края на V – началото на
IV хилядолетие пр.н.е. Керамиката е
подобна на тази в други енеолитни
села, като известната Карановска
могила. Това, което постепенно се е
превърнало в обитаван скален
комплекс, продължава да се развива
през бронзовата епоха. Има всички
основания да се смята, че по-
специално през късната бронзова
епоха, 18-12 век пр. н. е., 

Местоположение, обществен
транспорт: на 10км от гр.
Кърджали, достъпен с
автомобил
- Достъпност (за хора с
увреждания) + подготовка на
персонала - трудно
достъпно, пешеходен преход
се изисква, за да бъде
достигнат

Археологически обект

8+

регион Кърджали

Древно светилище
Перперикон

Археологическият парк в
Сандански разполага с над 1000
културни и археологически
артефакти.
Сред тях са най-интересните
артефакти от последните
археологически открития от
древния град Партикополис,
направени по време на работа на
местните археолози по по-
нататъшните разкопки и
реставрация на
раннохристиянския комплекс. 

Музеят е основан през 1936 г. на базата на богата колекция от местни
артефакти, свързани с античността. Официално е открит през 1970 г.
като общинска културна институция в рамките на Четвъртата
национална археологическа конференция, проведена в Благоевград.
Музеят организира и провежда археологически проучвания на
мястото на античното селище, разположено под съвременния град
Сандански. Разполага с представителни колекции от надгробни
мраморни скулптури и антични мозайки. Акцент в работата му е
поддръжката и експозицията на античния обект "Базиликата на
епископ Йоан". 

познаване на българската
история, разбиране на културни
влияния; презентационни
умения; ангажиране с
промоционални и научни
дейности 

Исторически познания,
датиращи преди траките,
познания за културни и
поклоннически обекти, познания
за изкуството и практиките през
времето, знания за археология и
процеси; възможно участие във
фестивала на изкуствата
Перперикон 

 Местоположение, обществен
транспорт:централно,наличен
обществен транспорт
- Достъпност (за хора с
увреждания) + подготовка на
персонала: достъпен
- Инфраструктура, екип,
обезопасяване, езици- да,
навсякъде, организирани
турове на български и
английски

https://www.perperikon.bg/

http://www.museology.bg/e
n/museums/i72/archaeologi
cal-museum-sandanski

Археологически обект

Археологически комплекс
Сандански
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Етъра

Исторически музей Мелник се помещава в Пашова къща - сграда от
1815 г. Музеят е филиал на Историческия музей на гр. Сандански.
В музея е създадена етнографска експозиция, свързана с бита и
културата на българите от Пиринска Македония. Специално внимание
се отделя на основния поминък на местното население -
винопроизводството. 

Запознаване с местните традиции и
развитие на града; разбиране на
гръцкото влияние; запознаване с
традицията на винопроизводството
на траките 

Местоположение, обществен
транспорт
Човешки ресурси, съпорт
- Местоположение,
обществен транспорт
- Инфраструктура, екип,
обезопасяване, езици

Музей

16+

Мелник

Мелник исторически
музей

"Архитектурният комплекс
""занаятчийска улица""
представлява главна градска улица
със сгради от 19 век, включваща
действащи занаятчийски
работилници, търговски обекти,
кафене и къщи на занаятчии и
търговци. 
Саковата къща впечатлява с
многото си прозорци на втория
етаж, защото такива сгради от
Възраждането не са често
срещани. В работилниците,
наблюдавани от посетителите,
занаятчиите изработват и
продават своите артикули, както е
било в миналото.

Регионален етнографски музей на открито "Етър" притежава
единствената в България колекция от технически съоръжения,
използващи хидроенергия. Колекцията е създадена постепенно и
разполага с действащи днес съоръжения, използвани за препитание
на балканските планинци: две водни мелници, тепавица, две
мелници за валявица, дъскорезница, цех за плетене, два струга: за
дървени паници гаванка и за дървени колби, както и точило.

разбиране на бита, занаятите,
търговията през представения
период.познаване на историята
и традициите

подобрени познания по история
и култура; презентационни
умения 

Местоположение, обществен
транспорт - близо до Габрово,
достъпно с автомобил или с
организиран автобусен
транспорт
- Достъпност (за хора с
увреждания) + подготовка на
персонала - да
- Инфраструктура, екип,
обезопасяване, езици- добра
инфраструктура,организирани
турове на български и
английски

http://visit.guide-
bulgaria.com/a/939/historica
l_museum.htm

https://en.etar.bg/

Етър Архитектурно-
етнографски комплекс

Етъра
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Несебър, област Бургас

Бегликташ е бил свещено място и там са се извършвали свещени
ритуали от II пр.н.е. до началото на IV в. сл. Хр. В тези времена тези земи
са били обитавани от тракийското племе „скирмиани”. В района са
открити много керамика, монети, инструменти, оръжия и др.
Скалните елементи на светилището имат естествен произход, но някои
от тях са групирани допълнително в различни ансамбли
("астрономически часовник", "скално легло", "Свещена пещера" и др.) в
зависимост от извършваните обреди. 

Проведените проучвания показват,
че в края на бронзовата епоха (XIII в.
пр. н. е.) тук вече е имало висока
плътност на човешката дейност. 
Беглик Таш е най-старото и най-
голямо тракийско светилище в
Източна България. Той се простира
на около 12 ха, тъй като се състои от
два кръга, образувани от големи
скални образувания и каменни
ансамбли, всеки от които
представлява един елемент или
подвиг в ритуала на свещения брак
и обвързване. 

Местоположение, обществен
транспорт - отдалечен,
достъпен с автомобил
- Човешки ресурси, съпорт-
да, но ограничен
- Достъпност (за хора с
увреждания) + подготовка на
персонала - не е достъпен за
хора в инвалидни колички;
персоналът не е подготвен.

Археологически обект,
светилище

10+

близо до Приморско,
област Бургас

Беглик Таш

Някога Несебър е бил важен
търговски град и част от Делската
лига: съюз на древногръцките
държави. През следващите векове
той остава стратегическа връзка за
културите и епохите, преминали
през това ключово място. Днес ще
откриете останките от тези епохи
под формата на сгради от
Средновековието и Византийската
империя. Историческият град
отразява всички етапи на развитие
на архитектурните стилове на
Балканите.Несебър е едно от
първите места в света, които
започват да правят монети. Тук са
сечени бронзови и сребърни
монети през 5-ти век пр.н.е., а
златни – през 3-ти век пр.н.е. 

Първоначално тракийско селище, става гръцка колония в началото
на 6 век пр.н.е. Но полуостровният град притежава нещо повече от
останките на набор от емблематични и исторически епохи. Този
център на Черно море промени света, защото самата концепция за
парите е измислена тук.

Запазени останки от отминали
епохи – римските и
средновековните стени;
византийската и българската
църкви; и къщи от 18 и 19 век;
история на търговията, монети,
древна история, регионални
влияния от и върху града 

Запознаване с древна история,
традиции, бит, религиозни
практики; много образователни
културни преживявания. Считан
е за подобен на Стоунхендж,
въпреки че е много по-голям.

Местоположение, обществен
транспорт - в рамките на
града, обществен транспорт е
наличен
- Достъпност (за хора с
увреждания) + подготовка на
персонала - достъпен, няма
персонал
- Инфраструктура, екип,
обезопасяване,налични са
организирани турове на
голям брой езици

https://greencorridors.burga
s.bg/en/objects/view/48

https://visitworldheritage.com/e
n/eu/ancient-city-of-nessebar-
bulgaria/1eb617dc-07fe-4acf-
b2d0-637f37e1bdcb

Старата част на града

Несебър - стар град
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Велико Търново

Созопол е един от най-старите градове по българското Черноморие на
Тракия. Първото селище на мястото датира от бронзовата епоха.
Подводните проучвания в района на пристанището разкриват останки
от жилища, керамична керамика, каменни и костни инструменти от
онази епоха.
Градът е основан през 7 век пр. н. е. от гръцки колонисти от Милет под
името Антея (древногръцки: Ἄνθεια). Градът се утвърждава като
търговски и военноморски център през следващите векове и се
превръща в една от най-големите и богати гръцки колонии в
Черноморския регион. Неговото търговско влияние в тракийските
територии се основава на договор от V век пр.н.е. с Одриското царство,
най-мощната тракийска държава. 

запознаване с древна история,
промени в архитектурата, различни
влияния от региона; ефектът от
ръководството на страната и др. 

Местоположение, обществен
транспорт - в рамките на
града, наличен е обществен
транспорт
- Достъпност (за хора с
увреждания) + подготовка на
персонала - достъпно, няма
персонал
- Инфраструктура, екип,
обезопасяване, организирани
турове са налични на много
езици

Старата част на града

старият град на
Созопол.

Стар град Созопол

Повече от два века Търново е
столица на Второто българско
царство (края на XII – XIV век). Той е
център, в който се решават най-
важните политически, религиозни,
административни и културни
въпроси в живота на
средновековната държава.
Съвременниците не пестят
епитетите, наричайки го
„Богоспасен Търновград”, „Велик
Търнов”, „Царица на градовете”

Първите следи от човешко присъствие в района датират от VI в. пр.
н. е. На Царевец е открито тракийско село, датирано от 3-то
хилядолетие B.O.T. През Средновековието Царевгард Търнов е
перлата в короната на българските царе. След като българите
обявяват освобождението си от византийска власт през 1185 г.,
Търново става столица на Второто българско царство и остава
столица на България до нашествието на османците в Европа.
На 7 юли 1877 г. руските войски освобождават Велико Търново. На 10
февруари 1879 г. тук, в старата османска общинска сграда, се
провежда съдбовното Учредително събрание.

История и знания за двете
български царства, разбиране на
въздействието на природата и
нейното използване, политика и
отбранителни стратегии

От 1984 г. в Созопол всеки
септември се провеждат
празници на изкуството
Аполония, които включват
театрални, филми, музикални,,
представяне на книги и други
културни събития; посетителите
могат да видят и научат за
историята, развитието на града,
засилени културно-исторически
познания и осведоменост 

Местоположение, обществен
транспорт - централно,
наличен е обществен
транспорт
- Достъпност (за хора с
увреждания) + подготовка на
персонала.
- Инфраструктура, екип,
обезопасяване, езици- добра
инфраструктура, мерки за
обезопасяване има, но
посетителите трябва да
внимават да не се подхлъзнат;
налични организирани турове
и аудио турове на голям брой
езици
http://www.velikoturnovo.info/e
n/info/About-Veliko-
Tarnovo.html?section=about_vt

крепост и храм

Царевец
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с. Българи

Сурва, Международният фестивал на маскарадните игри, който се
провежда в гр. Перник, е най-голямото събитие от този тип не само в
България, но и на Балканския полуостров. Той популяризира вариации
на древни български обичаи, които са живи и до днес. Те са важна част
от българската фолклорна традиция и са предназначени за изпълнение
от необвързани мъже и жени. Със своя състезателен характер
фестивалът е не само място, но и състезание за живите съдове от тази
традиция, а именно кукерите и сурвакарите.
Община Перник провежда фестивала от 1966 г. През 1985 г. фестивалът
придобива статут на международен. През 1995 г. Международната
федерация на карнавалните градове приема гр. Перник за свой
пълноправен член. През юни 2009 г. Перник е обявен за европейска
столица на сурвите и кумерите. 

Маскарадните ритуали идват от
стари езически времена и са все
още живи в българската фолклорна
традиция. Българските маскарадни
игри се преплитат предимно в
контекста на празниците между
Коледа и Великден.

 Местоположение, обществен
транспорт - централно
- Достъпност (за хора с
увреждания) + подготовка на
персонала - да, обаче няма
персонал, всичко зависи от
посетителя

фестивал, културно
наследство

Перник

Фестивал Сурва
(Кукери)

Тракийска история и ритуали;
въздействието на християнството
върху местните ритуали и
традиции; Ефекти на комунизма
върху ритуала: Трудно е да се
проследят корените на
традицията, но изследователите
смятат, че всичко е започнало като
древен тракийски ритуал, посветен
на Слънцето, където жаравата
символизира топлината и
светлината на слънцето. Когато
християнството пристига и
завладява тракийските територии,
ритуалът се трансформира малко,
за да отговаря на новата религия.

Нестинари е българската дума за хората, които ходят боси по горяща
жарава. Самият ритуал се нарича Нестинарство. Няколко нестинари
извършват целодневен ритуал, кулминиращ след залез слънце,
когато центърът на село Българи е покрит с горяща жарава, върху
която нестинари танцуват. В ръцете си държат икона на
православните светци Константин и Елена, за която се смята, че ги
предпазва от нараняване.Той е защитен от световното културно
наследство на ЮНЕСКО.

запознаване от първа ръка с
древен ритуал и превръщане в
част от преживяването; знания
за обект от културното
наследство на UNESCO; познания
за местните традиции

Повишаване на културните
познания за традиция, датираща
от езически времена, чиито
разновидности могат да се видят
и в съседните страни

 Местоположение - централно
- Достъпност (за хора с
увреждания) + подготовка на
персонала - да, макар че
персонал няма, всичко зависи
от посетителите
- Инфраструктура, екип,
обезопасяване, езици-
неприложимо

http://en.surva.org/festival.php

фестивал, културно
наследство

Нестинарство:
Българският ритуал
с ходене по въглени
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Гърция
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Атина

Музеят на Акропола е тематичен музей, чиито колекции включват
находките само от един археологически обект, Атинския Акропол.
Открит през лятото на 2009 г., той предлага изчерпателен преглед на
характера и историческия ход на Свещената скала и нейните склонове.
Експозиционните единици на музея са изложени на четири нива. На
приземния етаж са представени находки от светилищата и селищата,
които са се развивали по склоновете на Акропола през всички
исторически периоди. На първия етаж, по кръгов маршрут, се разгръща
практически цялата история на върха на Скалата, от 2-ро хилядолетие
пр. н. е. до края на античността. На третия етаж е разположена
скулптурната украса на Партенона, най-големият храм на Акропола.

Експонатите на музея на Акропола
често пътуват в други части на
Гърция и останалия свят.
Присъствието им във временни
изложби, организирани от музея или
други органи, допринася за
популяризирането на ценностите и
идеите на гръцката култура и
нейните художествени и социални
постижения. Освен това допринася
за създаването на отношения на
взаимно разбирателство, диалог и
сътрудничество между различни
хора. 

ул. Дионисиу Ареопагиту 15,
централно положение,
обществен транспорт е
наличен (метро-автобуси)/
достъпност за хора с
увреждания/ подготвен
персонал/ инфраструктура,
персонал, мерки за
безопасност-да, езици:
английски, гръцки 

Музей

Атина

Музей Акропол

Настоящите изложби на
Цикладския музей на изкуствата
често се основават на
сътрудничество на международно
и местно ниво. По същество
ядрото на колекцията от
Цикладско изкуство на музея са
мраморните фигурки,
изобразяващи голи човешки
фигури, които очароват
посетителя със своята простота и
абстрактност.

Музеят на цикладското изкуство е жива културна институция в центъра
на Атина, която се фокусира върху популяризирането на древните
цивилизации на Егейско море и Кипър, със специален акцент върху
цикладското изкуство от 3-то хилядолетие пр.н.е. Първата постоянна
експозиция на 2-ия етаж на музея предоставя изчерпателен преглед
на исторически, художествени и технологични разработки в хода на
древногръцката история. Втората постоянна експозиция на 4-тия етаж
предлага ярък поглед върху ежедневието в класическата Атина,
придружен с богат образователен материал. 

Музей на цикладското изкуство е
музей, базиран на уникална част
от културното наследство на
Гърция, намерена на островите
Циклади. Посещението в този
музей подобрява познанията по
разглеждания предмет, дава
възможност за мисловно
пътуване в друг древен свят и
повишава съзнанието за
миналото. 

Посетителите от всички
възрасти могат да посетят музея
на Акропола чрез широка гама
от предлагани дейности.
Археологически разходки и
галерии, изложбени програми и
училищни програми, забавни
игри и творчески дейности,
както и музикални и други
събития предлагат на младите и
възрастните вълнуващи
преживявания в уникална среда
на изкуството и културата. 

ул. Неофиту Дука 4 , централно
положение, обществен
транспорт е наличен (метро-
автобуси)/ достъпност за хора
с увреждания/ подготвен
персонал/ инфраструктура,
персонал, мерки за
безопасност-да, езици:
английски, гръцки

https://www.theacropolismuseu
m.gr/en

https://cycladic.gr/en

Музей

Миузей на изкуството
на Цикладите 
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Атина

Академията на Платон е най-известната от всички философски школи
на древна Атина. Районът на Академията някога е бил обществен парк,
посветен на местния герой Академос (Екадемос), където още през
архаичния период е функционирала една от трите големи гимназии в
града, чиято цел е била да обучава и физически да тренира атинските
тийнейджъри. 

Целта на музея е, от една страна, да
подчертае историческите и
археологическите елементи на
Академията на Платон и да се
доближи до света на философията и
идеите на Платон с използването на
съвременни технологии, а от друга
страна да повиши осведомеността и
участието на образователната
общност и граждани в
образователна и културна дейност.
Цифровият музей на Академията
Платон работи в нова сграда на
Община Атина, в Академията
Платон и включва серия от
природни експонати и
мултимедийни приложения.

Парк Plato Academy,
централно положение,
обществен транспорт е
наличен (метро-автобуси)/
достъпност за хора с
увреждания/ подготвен
персонал/ инфраструктура,
персонал, мерки за
безопасност-да, езици:
английски, гръцки

Музей

Атина

Дигитален музей на
Платоновата академия 

Музеят представя на публиката
антики, които идват от Гърция,
Кипър, Египет, Италия и други
региони и представляват
панорама на древногръцкия свят,
неговите културни постижения,
както и контактите му в Източното
Средиземноморие.
 Редица антики от периодичните
издания на музея пътуват като
краткосрочни заеми до музеи в
Гърция и чужбина. От края на 20-
ти век Националният
археологически музей участва в
множество изложби в Гърция и
чужбина. 

Националният археологически музей е най-големият археологически
музей в Гърция и един от най-важните в света. Първоначално
предназначен да получи всички разкопки от 19-ти век, главно от
Атика и други части на страната, той постепенно придоби формата на
централен Национален археологически музей и беше обогатен с
находки от всички части на гръцкия свят. 

Посещението на музея
позволява на публиката да
получи широко разбиране за
древна Гърция чрез петте
основни постоянни колекции
(колекция от праисторически
антики, колекция скулптури,
колекция от вази и минерали,
колекция от металургични
произведения и гръцка
колекция от египетски и
източни антики ).

Изложбата е "потапяне" във
времето. Започва от сегашния
атински квартал на Академията
Платон. Времето лети назад и
ние следваме етапите на
разкриване и разкриване на
археологическия обект. Готвим
се за „запознанството“ с
Платон.

ул. 28ми Октовриу 44,
централно положение,
обществен транспорт е
наличен (метро-автобуси)/
достъпност за хора с
увреждания/ подготвен
персонал/ инфраструктура,
персонал, мерки за
безопасност-да, езици:
английски, гръцки

http://www.plato-
academy.gr/en/web/guest/home

https://www.namuseum.gr/en/

Музей
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Делос, близо до Миконос

Археологическият музей на Халкида се помещава в сграда от началото
на 20 век. и събира находки от цяла Евия. Експонатите са подредени
хронологично от палеолита до късноримския период и от разкопките в
Евия. Опитът, натрупан по време на посещението, може да бъде
илюстриран чрез разбиране на еволюцията на хронологичната
еволюция на различни вълни от култури, преминали през района, и
следата, която са оставили в няколко части в Евия и Гърция като цяло. 

Музейната експозиция е
организирана по такъв начин, че
от една страна да очертае
историята на острова, а от друга
да изведе специални тематични
същности, древните паметници се
оказват особено поучителни за
посетителите. В двора са
представени надгробни
паметници, резолюции,
архитектурни скулптури и
класически, елинисти и римско
време. 

бул. Елефтериу Венизелу,
34100 Халкида, Евиа, Гърция/
обществен транспорт е
наличен (метро-автобуси)/
достъпност за хора с
увреждания/ подготвен
персонал/ инфраструктура,
персонал, мерки за
безопасност-да, езици:
английски, гръцки

музей

6+

Халкида, Евия, Гърция

Археологически музей
на Халкида

Този културен опит се дефинира
по този начин, който се състои
от елементи от древни времена
на местно ниво. Това е зона,
която е само за археологически
проучвания и е определена като
паметник на световното
наследство. Разкопките на
острова са започнати от l' École
française d’Athènes и все още
остават инструмент на
културната дипломация между
Франция и Гърция. 

Археологическият обект на остров Делос е останки от светилище на
боговете Аполон и Артемида и градът, който се е развил около него.
Музеят на място разполага с една от най-добрите колекции от
древногръцка скулптура, както и дисплеи, показващи множество
артефакти, възстановени при разкопки около острова. Тези артефакти
дават представа за ежедневния живот на древните жители на
острова. За остров, който е не повече от 5 километра дълъг и около
1300 широк, изчисленото население за 90 г. пр. н. е. е 30 000 души.

Делос е район, базиран на
уникален обект от културното
наследство на Гърция.
Посещението в този сайт
подобрява познанията по
разглеждания предмет, дава
възможност за мисловно
пътуване в друг древен свят и
повишава съзнанието за
миналото. 

Показването на няколко
археологически фрагмента,
съчетано с обяснение на
историята на района, осигурява
задълбочено познаване на
историческото разнообразие,
оценяване на миналото и
ентусиазъм за придобиване на
по-задълбочени познания за
културното наследство на
Гърция. Посещението също така
ще насърчи критичното
мислене, като ще види начините,
по които културите се развиват и
процъфтяват в една област. 

Можете да стигнете до Делос
само на еднодневна екскурзия
с ферибот от друг остров. Най-
често отправната точка е
Миконос, но има и
еднодневни екскурзии от
островите Наксос и Парос. На
острова няма хотели или
други доставчици на
настаняване, единствените
жители са гледачите и
археолозите. 

http://odysseus.culture.gr/h/
1/gh151.jsp?obj_id=3375

https://archaeology-
travel.com/greece/visiting-delos-
island/

археологическа зона

Остров Делос
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Крит

Делфи в легендата, наричан преди Питон, в древни времена е бил
свещен район, който е служел като седалище на Пития, главният
оракул, който е бил консултиран за важни решения в древния
класически свят. Оракулът има международен характер и също така
насърчава гръцката националност, въпреки че нацията на Гърция е все
още на векове от своето формиране. Древните гърци смятат, че
центърът на света е в Делфи, белязан от каменния паметник, известен
като омфалос (пъп). Свещеният район се намирал в района на Фокида,
но управлението му било отнето от фокидците.

Преди възстановяването на
гръцката декларация много въпроси
в областта на културата бяха решени
от организации от други страни,
които наистина се интересуваха и
бяха въвлечени в археологическите
въпроси. Първите кратки разкопки
на обекта са направени през 1880 г.
от Бернар Хюсулие (1852-1926) от
името на Френската школа в Атина,
на която той е бил член. Тогава там
се е намирало селището Кастри,
около 100 къщи, 200 души. Кастри
("крепост") е съществувало там още
от разрушаването на мястото от
Теодосий I през 390 г.

Двата Делфи, старият и
новият, се намират на
гръцкия национален път 48
между Амфиса на запад и
Ливадея, столицата на
Войотия, на изток. С кола 
Изберете посоката Атина -
Елефсина и ще навлезете в
магистралата Атика Одос.
След това вземете изход 9,
който ще ви насочи към
националния път E75 Атина-
Ламия в посока Ламия.
Направете десен завой на
изхода "Kastro-Orchomenos" и
следвайте знаците, водещи
към Livadia-Arachova-Delphi.

археологическа зона

Фокида

Делфи 

Дворецът Кносос е наричан най-
старият град в Европа и всяка
година привлича хиляди
европейски граждани и туристи.
Дворецът в Кносос на остров Крит
е бил център на европейската
култура отпреди 2800 г. пр.н.е. до
след 1350 г. пр.н.е. Днес
археологическият обект, датиращ
от неолита преди 9000 години, с
право е един от най-
посещаваните паметници на
културата в света. 

Кносос е най-големият археологически обект от бронзовата епоха на
Крит и е наричан най-старият град в Европа.
Установено още през периода на неолита, името Кносос оцелява от
древногръцките препратки към големия град Крит. Дворецът в
Кносос в крайна сметка се превръща в церемониален и политически
център на минойската цивилизация и култура. Дворецът е изоставен
в неизвестно време в края на късната бронзова епоха, ок. 1380–1100
пр.н.е. Причината е неизвестна, но като цяло се изтъква едно от
многото бедствия, сполетяли двореца. 

Показването на няколко
археологически фрагмента,
съчетано с обяснение на
историята на района, осигурява
задълбочено познаване на
историческото разнообразие,
оценяване на миналото и
ентусиазъм за придобиване на
по-задълбочени познания за
културното наследство на
Гърция. 

Представянето на няколко
археологически обекта,
комбинирани с обяснение на
историята на региона, предлага
дълбоко запознаване с
историческото разнообразие,
правилна оценка на миналото
и ентусиазъм за получаване на
по-задълбочени знания за
културното наследство на
Гърция. 

О-в Крит, ферибот от Пиреус,
община Хераклион, автобуси
02, 03, 21

http://odysseus.culture.gr/h/3/
eh351.jsp?obj_id=2507

http://odysseus.culture.gr/h/3/eh
351.jsp?obj_id=2369

археологическа зона
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 Атина

Музеят на Вергина се намира в южната част на река Халиакмон, в
„земята на Македония“, както е описано от Херодот, в подножието на
Пиерия, древната „македонска планина“, се намира Айгай, първият град
на Македония, земята с много кози. Айгай е град, образуван от отделни
села, „отворена“ градска агломерация с централно ядро   и множество
селища с различни размери, развиващи се около него.В средата на 7
век пр. н. е. цар на македонците става Пердика I, дориец от Аргос,
потомък, според традицията, на семейството на Херкулес. Айгай става
люлката на Теменидите, династията, която ще управлява Македония в
продължение на 3,5 века и ще даде на човечеството Филип II и неговия
син Александър Велики.

Организацията на музея е
дефинирана по този начин, че от
една страна се очертава
историята на Македония, а от
друга се представят древни
паметници, за да се предоставят
на местните жители, туристи и
изследователи голямо
количество елементи. 

Вергина се намира на 8 км
югоизточно от град Вероя.
Има редовен градски
транспорт между Вергина и
Вероя. Вероя е редовно
свързана със Солун с пътна и
ж.п. Мрежа, свързана е и с
Атина.

музей

Вергина

Музей на Вергина

През Средновековието
религиозният елемент е
очевиден в множеството
цивилизации. Много страни,
особено тези, които се
приближават до християнството
(православно или католическо),
имат и музеи на византийското
изкуство, които понякога могат
да бъдат наречени Национални
исторически музеи на
религиозните музеи. 

"Византийският и християнски музей, който се намира в Атина, е един
от националните музеи на Гърция. Неговите области на
компетентност са съсредоточени, но не се ограничават до
религиозните артефакти от раннохристиянския, византийския,
средновековния, поствизантийския и по-късния период, които той
излага, но също така придобива, получава, съхранява, консервира,
регистрира, документира, изследва, изучава, публикува и повишава
осведомеността за тях. Музеят разполага с над 25 000 артефакта.
Артефактите датират от периода между III и XX в. сл. н. е., а произходът
им обхваща целия гръцки свят, както и регионите, в които елинизмът
е процъфтявал. 

Византийският и християнският
музей се основава на общата
тема за културното наследство на
много европейски страни,
особено на религиозното.
Посещението в този музей дава
възможност на хората да видят
как изкуството се съчетава с
религията, как културата се
усъвършенства през годините,
как материали, които са били за
обща употреба, сега са експонати
в музея.

Музеят на Вергина е музей,
базиран на уникален предмет от
културното наследство на
Гърция, материал, открит в
района на Македония.
Посещението в този музей
подобрява познанията по
разглеждания предмет, дава
възможност за мисловно
пътуване в друг древен свят и
повишава съзнанието за
миналото. 

Лесно достъпен с автобуси.

https://www.aigai.gr/www.aigai.
gr/en.html

https://www.byzantinemuseum.g
r/en/

музей
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Атина

Монемвасия е един от най-важните средновековни градове-крепости
на Гърция. Той е и един от най-красивите замъци в света. Участниците
могат да наблюдават прекрасната византийска архитектура и да
разберат културата, свързана с мястото и историческото му значение за
региона. 

Градът и крепостта са основани
през 583 г., по време на
управлението на византийския
император Мавриций, от хора,
търсещи убежище от славянското
и аварското нашествие в Гърция.
Историята на нахлуването и
окупацията на Пелопонес е
записана в средновековната
хроника на Монемвасия.
Градските стени и много
византийски църкви са останали
от средновековния период. 

Menomvasia 230 70/
Автобусите от Атина до
Монемвасия тръгват от
автогара Kifissos KTEL. За да
стигнат до автогара Kifissos
KTEL, пътниците трябва да
вземат автобус 051 от
Омоноя или автобус X93 от
летището в Атина./ Езици:
Английски, гръцки

исторически обект

5+

Пелопонеска Лакония

Замък Монемвасия

Като цяло нумизматичната
национална колекция е една от
най-богатите в света, заедно с
колекциите на Британския музей
в Лондон, Националната
библиотека в Париж, Ермитажа в
Санкт Петербург, музея Боде в
Берлин и Американския монетен
двор в Ню Йорк.

Археологията се разпространява в цяла Европа и неотдавнашното
създаване на съвременната гръцка държава създава условия за
опазване на националното културно наследство. Така от самото
начало историята на музея е пряко свързана с историята на
съвременната гръцка държава, социалните условия и културните
направления на всяка епоха. 

Хора от всички възрасти могат
да посетят Нумизматичния
музей и да го преживеят чрез
широка гама от предлагани
дейности. Академични и
културни конференции,
постоянни и текущи изложби,
училищни програми, както и
презентации на книги и лекции
предлагат на хората вълнуващи
преживявания. 

Замъкът повишава
осведомеността на посетителите
за миналото, като се има
предвид, че повечето удобства
там са запазени в
първоначалното си състояние.
Следователно, човек може да го
счита за пътуване във времето с
всички пазари, околни къщи и
съоръжения, които
демонстрират търговското
значение на замъка във
времето. Развива признателност
към културното наследство и
взаимосвързаността на
европейското минало. 

Iliou Melathron, ул.
Панепистимиу 12, централно
положение, обществен
транспорт е наличен (метро-
автобуси)/ достъпност за хора
с увреждания/ подготвен
персонал/ инфраструктура,
персонал, мерки за
безопасност-да, езици:
английски, гръцки

https://www.kastra.eu/castleen
.php?kastro=monemvasia

https://www.greeka.com/pelop
onnese/monemvasia/

http://www.nummus.gr/

музей
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Атина

Кулата Наксос е изключителен паметник от 17-ти век и се намира храм
на ученето и културата, изпълняващ първоначалното си
предназначение до наши дни. Освен че паметникът е само по себе си
преживяване, фестивалът предлага няколко музикални, театрални и
културни преживявания. 

Основната цел на фестивала е да
покаже и поддържа паметник на
забележителностите, да надгради
социалния и културния живот на
острова, да подкрепи културния
туризъм и да защити по-широката
природна среда. Той изпълнява
гореспоменатите цели с
множество дейности като
музикални представления, филми,
художествени изложби и театър,
от множество култури, за да
обогати напълно културното
изживяване на своите
посетители. 

Кулата на Базеос: паметник от
17ти век на територията на о-
в Наксос. На 12км от път
Chora Naxos-Agiassos/
обществен транспорт е
наличен (метро-автобуси)/
достъпност за хора с
увреждания/ подготвен
персонал/ инфраструктура,
персонал, мерки за
безопасност-да, езици:
английски, гръцки

културен фестивал

5+

остров Наксос

Наксос фестивал при
кулата на Базеос

Националната галерия винаги е
място за дискусии между народите,
място, където могат да се
провеждат дипломатически срещи
и основа, която държавата
използва за популяризиране на
гръцкото културно съдържание и
материали. 

Националната галерия е най-подходящото място за някой, който иска
да открие историята на Гърция чрез изкуството. Там посетителите
могат да намерят произведения на изкуството, които описват
еволюцията на гръцкото изкуство, процеса и усъвършенстването, но
също така и влиянието от другите страни. 

Ентусиазмът, изучаването на
история чрез изкуство,
мотивацията и актуализирането
на културното наследство на
Гърция са част от
характеристиките на
посещението в Националната
галерия. Критичното и
иновативно мислене може да се
постигнат, ако хората се опитат
да съчетаят изкуството с
историята. Съдържанието на
изложбата е толкова значимо,
че познанията по
разглежданата тема се
увеличават съществено 

Разнообразието от дейности
насърчава развитието на
критичните и междуличностните
умения по отношение на
местонахождението и
междукултурните знания, които
посетителят придобива. Може да
се предвиди и по-високо
отражение на разнообразието
поради гореспоменатите
причини. Освен това фестивалът
е продължение на миналото, тъй
като кулата е била културен
център от векове, което прави
традицията да продължи да
подкрепя обмена на знания.

ул. Василеос Константину 50,
централно положение,
обществен транспорт е
наличен (метро-автобуси)/
достъпност за хора с
увреждания/ подготвен
персонал/ инфраструктура,
персонал, мерки за
безопасност-да, езици:
английски, гръцки

https://www.bazeostower.gr/in
dex.html

https://www.nationalgallery.gr/en
#slide1

музей

Национална галерия
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Атина

Колекцията се фокусира върху модерното и съвременно изкуство на
гръцки и чуждестранни художници, включително редки творби на
майстори на европейския авангард като Сезан, Ван Гог, Гоген, Моне,
Дега, Бонар, Пикасо, Брак, Балтус, както и произведения на изтъкнати
модерни гръцки художници, включително Партенис, Бузианис, Василеу,
Хаджикириакос-Гика, Царухис, Моралис, Тецис и др. 

Тази комбинация от художници и
материал, която води началото си
тук, в Гърция, но също и в най-
известните столици на Европа и
включва най-известните и
значими художници в света, е
наистина страхотна възможност
за обсъждане на междукултурното
влияние на изкуството. Фондация
Василий и Елиза е резултат от
дипломатическите отношения и
популяризирането на Гърция от
тези лица, които допринесоха
много за културното ниво на тази
страна. 

ул. Ератостенус 13, централно
положение, обществен
транспорт е наличен (метро-
автобуси)/ достъпност за хора
с увреждания/ подготвен
персонал/ инфраструктура,
персонал, мерки за
безопасност-да, езици:
английски, гръцки

Музей

Атина / Андрос

Фондация Базил & Елиз
Гуландрис

Чрез цялостната си дейност
музеят иска да популяризира
ролята и помощта на Гърция в
развитието на съвременното
олимпийско движение. 

Музеят възражда историята на Олимпийските игри през
архитектурната призма на модернизма и минимализма на
интериорните дизайн и декорация. Надпреварата започва в
древността. Въз основа на богата колекция от физически, дигитални и
интерактивни експонати, музеят разказва историята на олимпийското
движение, от неговото раждане до съвременните бляскави събития. 

Олимпийският музей в Атина се
стреми да бъде център на
олимпийското образование,
отбелязва основната връзка
между културата и спорта. Чрез
уникално пътешествие през
увлекателната история на
Олимпийските игри, той
споделя принципите на
олимпизма на младите
поколения, запознава ги със
спортистите, героите на
олимпийското движение, и ги
насърчава да се занимават със
спорт. 

Огромният брой произведения
на изкуството, които са изложени
във фондация Basil & Elise
Goulandris, са дарения на
известни европейски художници,
колекционери и президенти на
фондации. Правейки обиколка
до етажите на музея, посетителят
първо осъзнава влиянието на
европейските страни върху
гръцките художници и след това,
използвайки критично мислене,
е лесно да разбере как
дипломатическите отношения
на двойката Гуландрис са били
от полза за съдържанието на
модерно и съвременно изкуство
в Гърция.

Бул Кифисиас 37 A , Galden
Hall, обществен транспорт е
наличен (метро-автобуси)/
достъпност за хора с
увреждания/ подготвен
персонал/ инфраструктура,
персонал, мерки за
безопасност-да, езици:
английски, гръцки

https://goulandris.gr/en/

https://goulandris.gr/en/collect
ion/highlights

https://www.nationalgallery.gr/en
#slide1

Музей

Олимпийски музей на
Атина
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Athens

Фестивалът Little Paris of Athens е създаден от Athens Cultural Network.
Целта на тази мрежа е да събира организиране и инвестиране в
културна промоция на млади артисти в алтернативни културни
институции, за да се посочи художествената величина на Гърция,
овластяването на културната карта за фестивалите и в резултат на
културния туризъм, подкрепата на културните и социални ценности и
развитието на културната дипломация с цел създаване на
международна културна мрежа. 

Athens Cultural Network се стреми
към създаването на една
международна културна мрежа, в
която млади художници от цяла
Европа ще имат възможност да
създават и популяризират своето
изкуство. Те се опитват да
създават проекти за европейско
сътрудничество между галерии и
фестивали и насърчават
отношенията на културната
дипломация между нациите. 

обикновено в централната
част на Метаксургио,
централно положение,
обществен транспорт е
наличен (метро-автобуси)/
достъпност за хора с
увреждания/ подготвен
персонал/ инфраструктура,
персонал, мерки за
безопасност-да

фестивал / музика - визуални
изкуства - лекции

Атина / Metaxourghio /
веднъж годишно

Фестивал Малкият
Париж на Атина

Benaki Museum preserves great
cooperations with a lot museums
and artists abroad and always tries
for creating projects with
international impact. A lot of times,
exchanges of exhibits take place
and the presence of Benaki
Museum abroad is obvious.
Additionally, there a lot of
museums that have the same
character with this museum, in
Greece and in other european
countries.

The Benaki Museum of Greek Culture is housed in one of the most
beautiful neoclassical-style buildings in Athens, near the National Garden
and the Hellenic Parliament. It was converted into a museum in order to
shelter the collections of Antonis Benakis and was donated to the Greek
nation by himself and his three sisters, Alexandra, Penelope and Argine.
Following its most recent refurbishment (1989–2000), the building houses
a unique exhibition on Greek culture arranged diachronically from
prehistory to the 20th century. A modest edifice was the original core of
the building complex.

Benaki Museum offers to people a
breathtaking cultural experience.
There are many different
approaches of art such as
prehistoric, ancient greek and
roman art, byzantine art, historic
heirlooms, post-byzantine and
neo-hellenic art, collection of
paintings, drawings and prints and
also a library with a great archive of
ancient, byzantine and modern
content. 

Концерти, театрални
представления, изложби на
съвременно изкуство, лекции,
проекти за улично изкуство,
улични представления и много
други неща, базирани на
конкретна тема, предоставят на
хората много различни
елементи на изкуството,
повишават критичното мислене
и допринасят за борбата срещу
декриминацията поради
наличието на различни култури
в съдържанието на фестивала
като цяло.

Buses: 022, 060, 203, 204, 204Β
211, 214, 220, 221, 224, 235,
608, 622, 815, Α5, Ε14, Χ14, X95,
13 METRO lines 2, 3 (SYNTAGMA
& EVAGELISMOS stations)

https://mikroparisi.eu/

https://www.benaki.org/index.ph
p?lang=en

Museum

Benaki Museum
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Солун

НМСИ придобива, пази и съхранява, документира, изследва и излага
произведения на съвременното гръцко и международно изкуство.
Постоянната цел на музея е да популяризира образователното ниво в
областта на изкуствата и обществото за повишаване на обществената
осведоменост относно съвременната култура, в съчетание с развитието
на научни изследвания и специализация в музеологията, историята и
теорията на съвременното изкуство.

В края на Ренесанса, когато се
определя академичният и
фундаментален характер на
изкуството, художниците, които
представят иновативен и
новаторски материал, са фокусна
точка за създаването на
движение. Това наричаме днес
съвременно изкуство.
Художниците и движенията си
влияят взаимно във всички
страни. В резултат на това Музеят
за съвременно изкуство събира и
излага основно произведения на
гръцки художници, повлияни от
международните тенденции. 

Бул. Калироис&Амврозиу
Фраци, централно
положение, обществен
транспорт е наличен (метро-
автобуси)/ достъпност за хора
с увреждания/ подготвен
персонал/ инфраструктура,
персонал, мерки за
безопасност-да, езици:
английски, гръцки

Музей

Атина

Национален музей на
съвременното изкуство

Основаването му беше водено
от устойчивата, споделена
амбиция за създаване на
синергии и поставяне на общи
цели за популяризиране на
съвременната гръцка култура не
само на местно и национално,
но и на международно ниво. В
резултат на това тя си
сътрудничи и работи в мрежи с
важни културни институции в
Гърция и в чужбина и показва
произведенията на гръцки и
международни художници. 

Музеят е роден от сливането на четири базирани в Солун музея/
заведения за изкуство (Държавен музей за съвременно изкуство,
Македонският музей за съвременно изкуство, Солунския музей на
фотографията и Центъра за съвременно изкуство в Солун) и
базирания в Атина музей Алекс Милона. По този начин това е единна,
голяма интегрирана публична институция, която показва модерно и
съвременно изкуство, фотография, скулптура и експериментални
изкуства. 

Широката гама от изложено
модерно и съвременно изкуство
насърчава културното
образование на публиката,
правейки изкуството достъпно
за всички социални групи и
възрасти. 

Посещаването на този музей
дава на всеки мотивация да
мисли за съвременната история.
Освен това хората се
вдъхновяват от изложбата, за да
повишат осведомеността за
съвременното изкуство, да
правят по-нататъшни
изследвания и да търсят факти.
Голяма част от експонатите имат
политически характер и дават
възможност на посетителите да
съчетаят художествените
елементи с историческите. 

5 различни музеи-5 различни
локации, централно
положение, обществен
транспорт е наличен (метро-
автобуси)/ достъпност за хора
с увреждания/ подготвен
персонал/ инфраструктура,
персонал, мерки за
безопасност-да, езици:
английски, гръцки

https://www.emst.gr/

https://www.momus.gr/en/

Музей

MOMUS - Столична
организация на музеите
на визуалните изкуства в
Солун 
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Атински кина / вендъж
годишно

Фестивалът в Атина и Епидавър е водещата културна организация в
Гърция и един от най-старите непрекъснато провеждащи се фестивали
в Европа. В продължение на 65 години фестивалът посреща някои от
най-великите музикални, танцови и театрални артисти на
международната и местна сцена, в сътрудничество с най-престижните
гръцки и международни организации, привличайки голяма публика от
цял свят. 

Фестивалът "Атина и Епидавър"
е проект, който се провежда
веднъж годишно, когато артисти
от цял свят представят своите
страни с участието си във
фестивала, който се провежда в
Епидавър - символ на културата
за целия свят. Основната цел на
този проект е междукултурният
диалог и обменът на културни
идеи чрез театър, музика,
визуални изкуства и танци. 

театър / музика / танци /
опера / визуални изкуства

Атина / Епидавър

Атински фестивал
Епидавър 

По време на фестивала
филмите, които ще се гледат, се
избират така, че да привлекат
хора от всички страни и всички
интереси, а също и целта на
фестивала е да създаде диалог
между гражданите на Европа,
който може да се води
едновременно на ментално и
практическо ниво. Много
европейски страни
организират филмов фестивал,
за да сближат хората и да
популяризират културния опит. 

Основната цел на Athens Open Air Festival, който продължава от юни
до края на август, е да привлече вниманието към центъра на Атина и
нейните предградия, така че жителите и посетителите да бъдат
запознати отново с този град, който обичаме да не харесваме, за да го
видят като град, който е едновременно модерен и европейски и
уникална туристическа дестинация. 

Чрез идеите на различни видове
филми хората имат възможност
да изследват други култури и
характеристики на
цивилизациите. Много филми са
представени в основните райони
на Атина, за да могат хората да
открият града и неговата култура,
но едновременно с това и
комбинацията между Атина и
други градове, които са
представени в избраните филми.
Това е начин за постигане на
междукултурен диалог по начин,
който е и развлекателен. 

Този фестивал е комбинация от
различни видове изкуство на
национално и международно
ниво. В резултат на това хората
участват в един висококачествен
междукултурен диалог, който
изисква уважение към другите
култури и черти на другите
народи и отворени хора.
Основната цел на този проект е
да се повиши осведомеността и
да се даде стимул за
разпространение на
международното сътрудничество. 

обикновено в централната
част на Атина, централно
положение, обществен
транспорт е наличен (метро-
автобуси)/ достъпност за хора
с увреждания/ подготвен
персонал/ инфраструктура,
персонал, мерки за
безопасност-да

Пиреус 260-Одеон на Херод
Атик-Античният театър на
Епидавър-Малкият театър на
Древен Епидавър, за първите
два, централно
местоположение, наличен
обществен транспорт (метро-
автобуси)/ Достъпност за
инвалиди/ Подготвеност на
персонала/ Инфраструктура,
персонал, мерки за
безопасност-да , езици:
английски, гръцки. 

http://aefestival.gr/?lang=en

https://www.aoaff.gr/home_en/

филми

Атински оупънеър
фестивал
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Кина в Атина / веднъж
годишно

62-ият международен филмов фестивал в Солун е посветен на
пълнометражните игрални и експериментални филми и всеки може да
представи свои собствени творби, за да участва. Като цяло този
фестивал се опитва да открие интересни режисьори и най-добрите
филми от цял свят в трите конкурсни секции на TIFF. TIFF също така
представя годишната гръцка продукция, почит и кинематографични
изненади и дава възможност на филмовите професионалисти да се
свържат на пазара на TIFF. 

Институцията на Международния
филмов фестивал в Солун е
проект, който продължава от
много години и се опитва да
свърже филмовата култура на
голям брой страни. Участниците
могат да бъдат хора от цял свят,
целящи да свържат всички
европейски градове и да
предложат на хората възможност
да обменят идеи, културни и
кинематографични подходи, като
в същото време имат
възможност да участват в
международен проект, който има
мощен отзвук в целия свят. 

филми

Кина в Солун / веднъж
годишно

Солунски международен
филмов фестивал

Фестивалът представя на
публиката най-новите филмови
тенденции в световен мащаб,
като и дава възможност да
гледа най-успешните
продукции на сезона преди
всеки друг. Всъщност целта им
е да предоставят подбрана
селекция от независими
продукции от цял свят. 

Филмовият фестивал е основан от Атинското филмово дружество
(организация с нестопанска цел) с намерението да подчертае по-
малко известни аспекти/жанрове на независимото кино, да запознае
публиката с някои от най-добрите продукции на годината и да се
утвърди като идеалното начало на предстоящия филмов сезон.

Фестивалът открива нови
творци и представя
международни независими
продукции на широката гръцка
публика. Той също така включва
най-еклектичните музикални
жанрове, представя артисти и
нови музикални тенденции, за да
отдаде чест на запомнящи се
или неизвестни аспекти от
историята на музиката. 

Международният филмов
фестивал в Солун е проект, който
дава възможност на всеки да
участва в събитие със
забележително въздействие по
целия свят. Този фестивал има и
характеристики на конкуренция,
но и на насърчаване на
висококачествен резултат, който
събира артисти от цял свят. Този
фестивал е повод за създаване на
нови идеи, филми и документални
филми, за прилагане на вече
съществуващи знания и за
придаване на елементи и
характеристики, които могат да се
считат за важни за културата на
всяка страна-участничка.

обикновено в централната
част на Атина, централно
положение, обществен
транспорт е наличен (метро-
автобуси)/ достъпност за хора
с увреждания/ подготвен
персонал/ инфраструктура,
персонал, мерки за
безопасност-да

обикновено в централната
част на Солун, централно
положение, обществен
транспорт е наличен (метро-
автобуси)/ достъпност за хора
с увреждания/ подготвен
персонал/ инфраструктура,
персонал, мерки за
безопасност-да

https://www.filmfestival.gr/en/f
estivals-en/tiff-en

http://en.aiff.gr/home_page/

филми

Атински международен
филмов фестивал
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Атина

Athens Digital Arts Festival е международен фестивал, който празнува
дигиталната култура чрез годишно събиране, обединяващо глобална
общност от художници и публика. Той предлага широка гама от
изложби, прожекции, изпълнения на живо, работилници и
международни трибюти, показващи произведения на изкуството, които
демонстрират отличителните характеристики на цифровата среда и
отразяват нейния език и естетика. 

Фестивалът е домакин на местни,
както и на международни артисти
и общности, което дава на
публиката възможност да общува
с различни хора и реалности. 

фестивал / визуални
изкуства

Атина

Атински фестивал на
дигиталното изкуство

Една от целите му е да свърже
местната художествена
продукция с международната
арт сцена на съвременното
изкуство. 

Атинското биенале е международно културно събитие, което се
провежда на всеки две години в Атина, състоящо се от мащабна
изложба и разнообразна програма от съпътстващи събития, като
представления, семинари, лекции и др. Това е едно от най-големите
международни арт събития на съвременната култура в Гърция. 

Той функционира като
обсерватория на колективни
въпроси и като платформа за
обозначаване на съвременната
култура на атинската метрополия,
насърчавайки експериментални
формати и различни кураторски
подходи.

Фестивалът цели да насърчи,
стимулира и промотира всички
аспекти на дигиталната
креативност чрез
разнообразното уеб творчество,
интерактивни инсталации,
анимации, дигитални
изображение, приложения и
работилници.

обикновено в централната
част на Атина, централно
положение, обществен
транспорт е наличен (метро-
автобуси)/ достъпност за хора
с увреждания/ подготвен
персонал/ инфраструктура,
персонал, мерки за
безопасност-да

обикновено в централната
част на Атина, централно
положение, обществен
транспорт е наличен (метро-
автобуси)/ достъпност за хора
с увреждания/ подготвен
персонал/ инфраструктура,
персонал, мерки за
безопасност-да

https://www.adaf.gr/

https://athensbiennale.org/en/

изложение на визуални
изкуства

Атинско биенале
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TerraVibe парк, национален
булевард Атина-Ламиа /
веднъж годишно

Атинският фестивал на науката, посветен на науката и иновациите от
2014 г. насам, е утвърдена културна забележителност в областта на
науката, технологиите, иновациите и изкуството в Гърция.
В продължение на повече от 5 дни всяка пролет жителите и училищата
в Атика и околностите имат възможност да изследват научните и
технологичните постижения по един забавен, иновативен и
интерактивен начин.

Благодарение на успеха си в
ангажирането на
обществеността с науката в
Атина, фестивалът вече избяга от
границите на гръцката столица
към различни места, като
например в Солун, Лариса, Патра
и Кипър. Фестивалът привлича
разнообразна публика от
различни възрастови групи и
държави. 

научно изложение

Атина

Атински научен
фестивал

Фестивалът Rockwave свързва
хора и артисти (особено
музиканти) от цял свят. Всяка
година участниците и
последователите на фестивала
се събират всички заедно в
Малакаса, за да изживеят това
преживяване през тези
специални дни. До ден днешен
над 300 международни и
гръцки артисти са част от
историята на фестивала
Rockwave! 

Rockwave Festival започва своето пътуване през далечната 1996 г.
Rockwave Festival е музика, танци, хедбънг, въздушна китара,
усилватели, микрофони, пот, смях, момчета, момичета, цветове,
напитки, трева, но преди всичко Rockwave Festival са моментите и
спомените, които феновете създават.
Rockwave Festival е част от YOUROPE (Официален Европейски съюз на
най-големите фестивали, с най-строги критерии за включване,
одобрен от Брюксел) и от ETEP (Европейска програма за представяне,
популяризиране и обмен на нововъзникващи артисти в страните-
членки на ЕС).

Музиката обединява хората и
това е определението за
фестивала Rockwave. През тези
дни на Малакаса участници от
цял свят се срещат помежду си, а
хора от цял свят също идват да
гледат това събитие. Това е
празник на музиката, на който
всички хора се наслаждават
заедно. 

Фестивалът свързва ежедневието
ни с науката и подчертава
важната роля на науката и
технологиите в обществото;
представя и демонстрира
висококачествени научни
изследвания, провеждани в
гръцки академични институции,
осигурява платформи за диалог,
където можем да проучим сложни
и противоречиви научни
въпроси, вдъхновява и създава
високи стандарти в областта на
научната комуникация.

С кола, мотоциклет, автобус,
влак

в централната част на Атина,
обикновено в Technopoli,
централно положение,
обществен транспорт е
наличен (метро-автобуси)/
достъпност за хора с
увреждания/ подготвен
персонал/ инфраструктура,
персонал, мерки за
безопасност-да

https://www.athens-science-
festival.gr/en/

https://www.rockwavefestival.gr/
en/

музика

Фестивал Rockwave 
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Атина

Onassis Stegi е мястото, където съвременната култура се среща с
естетиката и науката. Мястото, където смели, неспокойни, дръзки
гръцки художници намират средствата да покажат своята работа и
сцената, на която се преоговарят границите между наука, изкуство,
общество, образование, учене и политика. 

В сградата на Onassis Stegi се
провеждат театрални и
музикални продукции, филмови
прожекции, художествени и
дигитални предавания, а
международните колаборации се
насърчават непрекъснато. 

всякакви видове
изкуства

Атина

Onassis Stegi 

Още от първия си ден на
работа, той се превърна в
референтна точка в Гърция,
привличаща туристи от цял
свят, както и известни
личности и привлича
вниманието на най-
престижните медии в световен
мащаб.
Успоредно с това, в
сътрудничество с организации
като Гръцката туристическа
организация, Marketing Greece,
община Атина и други, бяха
организирани множество
посещения на пресата от
чуждестранни медии. 

Културен център на фондация „Ставрос Ниархос“ е публично
пространство, където всеки има свободен достъп и може да участва в
множество културни, образователни, спортни, екологични и
развлекателни дейности и събития. Той включва Гръцката национална
опера, Националната библиотека на Гърция, както и парка Ставрос
Ниархос, една от най-големите зелени площи в Атина, обхващаща 21
хектара. 

В SNFCC посетителите могат да
посещават културни събития и да
участват в образователни
програми. Всеки има
възможността да се наслади на
естествената красота на парка
Stavros Niarchos, да се възхищава
на брилянтната архитектура на
SNFCC и да стане част от неговия
програмен потенциал.
Има широка гама от
организирани дейности, като
опера, балет или детски
представления. Освен това има
секция за видео игри, медийна
лаборатория, зала за запис и
посетителите ще могат да
посещават представления,
семинари и други видове
събития. 

В това пространство се задават
въпроси, които подхранват ума и
духа, които запитването дава,
работейки към идеалната си
крайна цел: генериране на
действия, интервенции и идеи,
които оформят и разтърсват
обществото. 

Бул. Сингру 107-109,
централно положение,
обществен транспорт е
наличен (метро-автобуси)/
достъпност за хора с
увреждания/ подготвен
персонал/ инфраструктура,
персонал, мерки за
безопасност-да

https://www.onassis.org/onassi
s-stegi

Бул. Сингру 364, централна
локация, наличен е
обществен транспорт (метро-
автобуси)/ достъпност за хора
с увреждания/ Подготвен
екип/ инфраструктура, екип,
обезопасяване - да

https://www.snfcc.org/

Национална библиотека,
Национална опера, други
видове събития

Културен център на
фондация Ставрос
Ниархос 
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Унгария
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Будапеща

Националният музей показва реликви от унгарската история. Той също
така представя района на Източна Европа, как се е променил през
годините, когато хората са живели тук: каква техника са използвали? как
е изградено тяхното общество? как са живели ежедневието си? - и още
много интересни факти от историята на човечеството и Унгария в тази
област.

Няколко европейски нации
играят съществена роля в
унгарската история - наред с
други, Австрия, Германия,
Полша, Хърватия, Босна и
Херцеговина, Словакия,
Румъния, Сърбия, Турция. 

музей

Будапеща

Унгарски национален
музей

Архитект на готическата сграда
на Камарата на парламента,
Имре Щайндл е учил и работил
във Виена, Австрия и Париж,
Франция също. Негови сгради
се намират и в днешна
Словакия и Румъния.

Сградата на законодателния орган на Унгария, Камарата на
парламента, с право се счита за една от най-красивите сгради на
парламент в света. Избрана като обект на световното наследство като
централен елемент в панорамата на Дунав през 2011 г., сградата е не
само безценно съкровище, но и гордост на нацията. Тя осигурява дом
за законодателната власт, място за съхранение на унгарската Света
корона и работно място както за 199-те членове на парламента, така и
за близо 600 души, които им помагат. В момента в сградата се
помещават и кабинетите на министър-председателя и помощния му
персонал. 

Посетителите не само получават
информация за унгарската
история и политика, но също така
могат да се развият своята
дисциплина, откритост, уважение
към многообразието и
демократично съзнание. 

Получавайки общ преглед на
унгарската история, посетителите
могат да развият системно
мислене, критично мислене,
откритост, уважение към
многообразието, междукултурно
разбиране и информационна
грамотност. 

Разположен в центъра на
Будапеща, районът е добре
обслужван от обществен
транспорт. Помощта се
предоставя срещу
допълнително заплащане (с
изключение на хора с
увреждания). Обиколки с
екскурзовод и услугата аудио
гид се предлагат на 4 езика
(унгарски, английски, немски
и френски). Осигурена е
професионална помощ за
инвалиди.

https://mnm.hu/en

Местоположение в центъра
на Будапеща, районът е добре
обслужван от обществен
транспорт. Домът на
парламента е достъпен за
хора с увреждания.
Посещения, водени от
обучени водачи, които
говорят много езици. 

https://www.parlament.hu/en/w
eb/visitors/home

изложба/архитектура

6+

6+

Посетителски център на
парламента

54

https://www.aoaff.gr/home_en/
https://www.npg.org.uk/
https://www.npg.org.uk/


Будапеща

Унгарският музей на открито е постоянна национална институция с
нестопанска цел, отворена за обществеността, работеща в услуга на
обществото и неговото развитие. Тя се заема с изследване на
народната архитектура, интериорно обзавеждане и бит, събиране на
материални и нематериални реликви от територията на унгарския език,
опазване на това наследство, разностранно публикуване на колекциите
и предоставяне на достъп на базата на участие до тези знания. 

Целта на основаването на Музея
на открито в Сентендре е да
представи народната
архитектура, вътрешна украса,
земеделие и бит в унгарския
език от 2-ра половина на 18-ти
век до 1-ва половина на 20-ти
век, чрез автентични предмети и
оригинални, преместени къщи,
подредени по стари селищни
модели. Сравним с други
европейски фолклорни музеи, но
също така представя уникалната
унгарска култура. 

фолклорен музей

Szentendre

Музей на открито
"Skanzen"

Когато паметникът е построен
първоначално, Унгария е била
част от Австро-Унгарската
империя и по този начин
последните пет места за статуи
отляво на колонадата са
запазени за членове на
управляващата династия на
Хабсбургите. Паметникът е
повреден през Втората световна
война и когато е възстановен,
Хабсбургите са заменени от
сегашните фигури. 

Площадът на героите е един от големите площади в Будапеща,
Унгария, известен със своя емблематичен комплекс от статуи,
включващ Седемте вождове на маджарите (унгарците) и други важни
унгарски национални лидери, както и Мемориалния камък на героите,
често погрешно наричан гробницата на незнайния войн. 

Откритост, респект към
многообразието, междукултурно
разбиране

Глобално гражданство,
Вътрешноличностни умения,
Критично и иновативно мислене,
Междуличностни умения. 

Местоположението е в
предградията на град
Сентендре, на около 20 км от
Будапеща. Достъпно с
автобус или крайградска
железница и местен автобус.
Предлагат се широка гама от
услуги и изследователски
дейности, семинари за
училищни групи и обиколки с
екскурзовод на английски и
международен жестомимичен
език. 

https://skanzen.hu/en/

Местоположението е в
центъра на Будапеща,
районът е добре обслужван
от обществен транспорт.
Достъпно за хора с
ограничена подвижност и с
увреден слух. Може да се
посети като част от обиколка с
екскурзовод на няколко езика.
Публично пространство. 

паметник

Площад на героите
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Дебрецен

Фестивалът на открито в Сегед е най-големият театър на открито в
Унгария и един от най-важните летни театрални фестивали в
Централна Европа. Предлага уникално жанрово разнообразие сред
европейските театрални фестивали, с програма, която включва опера,
мюзикъли, проза и симфонична музика. Неговата мисия е да
популяризира фолклорния театър, местната култура и селския туризъм. 

Фестивалът е създаден на базата
на Летния театър във Венеция.
Още от 70-те години на
фестивала се канят артисти от
чужбина. 

културен фестивал 

Szeged

Szeged фестивал на
открито

Творци от чужбина биват канени
на фестивала. 

В центъра на събитието е карнавалният парад на 20 август (честване
на основаването на унгарската държава), където цветни композиции,
направени от хиляди живи цветя, високи почти 5 метра и дълги 12
метра, дефилират по улиците на Дебрецен, придружени от унгарски и
чуждестранни танцьори и традиционни групи. Днес обаче Карнавалът
на цветята в Дебрецен се превърна в Карнавална седмица с детски
програми, концерти и театрални представления в много части на
града. 

Глобално гражданство,
Вътрешноличностни умения,
Критично и иновативно мислене,
Междуличностни умения. 

Глобално гражданство,
Вътрешноличностни умения,
Критично и иновативно мислене,
Междуличностни умения 

Местоположението е в
центъра на Сегед, град в
югоизточната част на
Унгария, на 2,5 часа пътуване
с влак от Будапеща. Няма
информация за достъпността
за хора с увреждания.
Повечето от представленията
са на унгарски език, но на
опери и концерти могат да се
насладят и хора, които не
говорят унгарски. 

https://www.szegediszabadteri.
hu/en/index/index/

Местоположението е в
центъра на Дебрецен, град в
североизточната част на
Унгария, с летище, 3 часа
пътуване с влак от Будапеща.
Няма информация за
достъпността за хора с
увреждания. Цветен карнавал
и повечето от неговите
програми са достъпни и за
хора, които не говорят
унгарски. Прилагат се високи
стандарти за безопасност. 

https://debreceniviragkarneva
l.hu/?lang=en

културен фестивал

Дебрецен карнавал на
цветята
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Токай

Научният център Csopa е първата интерактивна научна игрална зона в
Унгария, която приема своите посетители вече 21 години от всички
възрастови групи, които искат да играят, за да научат повече. Csopa
предлага целодневна програма с повече от 250 игри и инструменти,
демонстриращи различни физически явления, 4 завладяващи лекции и
експериментални демонстрации всеки ден в аудиторията на Öveges,
зрелищни 5D, 9D и кръгови филми и разнообразни програми. 

Унгария се откроява по
отношение на науките, броя на
изобретателите и носителите на
Нобелова награда като процент
от населението. Химикалката е
унгарско изобретение; Витамин
С е открит в Унгария и
изследванията на д-р Игнац
Земелвайс допринесоха
значително за намаляване на
смъртността сред родилките.
Унгария също допринесе за
европейската култура със
световноизвестната логическа
игра, наречена Rubik-cube.

изложба

Будапеща

Csopa научен център

Това е произходът на виното
Tokaji aszú, най-старото
ботритизирано вино в света. 

Винарският регион Токай е дом на някои от най-обичаните сортове
вина в Унгария. Регионът се простира върху романтичен пейзаж от
избени лабиринти, вина и склонове, сгушени в подножието на
планината Zemplén. Историята му на винопроизводство датира
повече от хиляда години. Историческите записи показват, че лозята са
били създадени в Токай още през 12 век, но има доказателства за по-
ранното въвеждане на винопроизводството в региона. Токай е
обявен за обект на световното културно наследство през 2002 г. под
името Исторически културен пейзаж на винарския регион Токай. 

Глобално гражданство,
Вътрешноличностни умения,
Критично и иновативно мислене,
Междуличностни умения 

Глобално гражданство,
Вътрешноличностни умения,
Критично и иновативно мислене,
Междуличностни умения 

Намира се в северната част
на Будапеща, добре
обслужван от обществен
транспорт. Добре подготвен
персонал за посрещане на
нуждите на хората с
увреждания; отстъпки за
инвалиди и безплатен вход за
придружаващите лица.   
 Изложбата е достъпна на
английски език.

https://www.csopa.hu/en/

Историческият винарски
регион, разположен в
Североизточна Унгария и
Югоизточна Словакия.
Неговият център, град Токай,
е на 230 км от Будапеща,
достъпен с директен влак за 3
часа. Лесно достъпен; само
ограничената мобилност
може да бъде
предизвикателство. Някои
доставчици на услуги говорят
чужд език. 

https://tokajwineregion.com/tok
aj-wine-region/

гастрономия
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Kapolcs

Hortobágyе национален парк в Източна Унгария, богат на фолклор и
културна история. Паркът, част от Алфьолд (Голямата равнина), е
определен за национален парк през 1973 г. (първият в Унгария) и
избран сред обектите на световното наследство през 1999 г. 

Hortobágy е най-голямата
защитена територия в Унгария и
най-голямото полуестествено
пасище в Европа. Унгарската
Puszta е изключителен оцелял
пример за културен пейзаж,
съставен от пасторално
общество. 

национален парк

Hortobágy

Hortobágy национален
парк

Долината на изкуствата е
първият фестивал на
изкуствата и се разраства до
най-големия досега - през 2021
г. се организира 30-ият
юбилеен фестивал. Сметаната
на унгарската културна сцена
се представя на различни
сцени или просто край огъня.

Долината на изкуствата е уникална поредица от културни събития в
живописната обстановка на Каполч и околностите му.
Неподражаема среда от дворове, кътчета на долини, улици и селски
къщи. Влизайки през портата, можете да се сблъскате с
импровизирано театрално представление, занаятчийска работилница,
печене, въртящи се народни танцьори или концерт, прегърнат в
позната атмосфера, спокойствие и цветовете на унгарската култура.
Най-големият фестивал на изкуствата в Унгария очаква гостите с ок.
500 програми, стотици артисти и десетки места за 10 дни. Домакини на
събитието са Kapolcs, Vigántpetend и Taliándörögd. 

Медийна и информационна
грамотност, толерантност,
откритост, уважение към
многообразието, междукултурно
разбирателство, самодисциплина,
ентусиазъм 

Глобално гражданство,
Вътрешноличностни умения,
Критично и иновативно мислене,
Междуличностни умения,
постоянство, самомотивация

Местоположението на
националния парк е Източна
Унгария, на 180 км от
Будапеща. Достъпно с
градски транспорт само с
трансфер. Центърът за
посетители и много от
програмите са достъпни за
хора с увреждания (хора с
намалена подвижност),
включително настаняване и
ресторанти. Предлагат се
програми и на английски и
немски език.

https://www.hortobagyinfo.hu/

Местоположението е
планината на езерото Балатон
в Западна Унгария, на 140 км
от Будапеща. Достъпно с
градски транспорт само с
трансфер. Няма информация
за достъпността за хора с
увреждания. Фестивални
услуги, настаняване, кетъринг,
високи стандарти за
безопасност. 

https://www.muveszetekvolgye.
hu/

арт фестивал
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Вишеград

Музеят на илюзиите в Будапеща предлага интригуващо визуално,
сетивно и образователно изживяване с шепа нови, неизследвани
илюзии. Можете да се насладите на колекцията от холограми, да
разгледате по-отблизо всяка оптична илюзия и внимателно да
наблюдавате всяка инсталация. Те са толкова брилянтно, игриво
напомняне, че нашите предположения за света, който възприемаме,
често не са нищо друго освен призрак от илюзии.

Всеки ъгъл на Музея на
илюзиите е придружен от
рационално и научно
обяснение, което ви позволява
да научите много необикновени
неща за нашето виждане,
нашето възприятие и
функционирането на нашия
интелект. Целта е да открием
защо очите ни възприемат
неща, които са неразбираеми за
нашия мозък. 

музей

Будапеща

Музей на илюзиите

Разглеждането на двореца
само по себе си съдържа много
преживявания за тези, които се
интересуват от история, но
освен постоянните експозиции
и прожекции, ако вземете
екскурзовод, можете лесно да
прекарате цял половин ден
между стените натози близо
700 годишен комплекс. 

Първият кралски дворец е построен при Чарлз I, след като той и
дворът му се преместват във Вишеград през 1316 г. и е разширен сто
години по-късно с много италиански разцвети. Скоро след това
спечели репутацията на един от най-добрите дворци в цяла Европа.
Този легендарен дворец е „преоткрит” едва през 30-те години на
миналия век – дворецът впечатлява със своите размери и невероятна
гледка към Дунава и околността.

Глобално гражданство,
Вътрешноличностни умения,
Критично и иновативно мислене,
Междуличностни умения 

Глобално гражданство,
Вътрешноличностни умения,
Критично и иновативно мислене,
Междуличностни умения 

Местоположението е в
центъра на Будапеща.
Достъпно с автобус и местен
автобус. Предлага се на
английски, високи стандарти
за безопасност. 

https://museumofillusions.hu/

Намира се на около 40 км от
Будапеща, на десния бряг на
река Дунав. Достъпно с
автобус, кола или влак.
Предлага се на английски,
високи стандарти за
безопасност. 

https://visitvisegrad.hu/en/sight
s/citadel

музей
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Будапеща

Болница в скалата атомен бункер е била използвана като ядрен бункер
и болница за спешна помощ по време на войната на 20-ти век. По
време на Втората световна война 10 км (6 мили) пещери и мазета в
този регион са свързани и използвани като бомбоубежище. 

Можете да посетите болничната
част, където лекарите са
лекували цивилни и войници до
юли 1945 г., след това отново по
време на революцията от 1956 г.
Направете обиколка с
екскурзовод в болницата,
научете повече за унгарската
история от 1938 г. нагоре през
Студената война и станете
свидетели на трудните условия,
при които лекарите и
медицинските сестри са
работили в тези пещери. 

исторически музей

Будапеща

Болница в скалата -
атомен бункел

Фестивалът събира всички
народи от Европа. Младежите
имат шанса да се срещнат с
други млади хора и да рисуват
заедно, да изработват заедно,
да участват в игри и да се
забавляват. 

Фестивалът обединява всички видове изкуство, танци, музика, занаяти,
фолклор и много други. Участниците могат да опитат всичко и да се
включат в дейностите. 

Глобално гражданство,
Вътрешноличностни умения,
Критично и иновативно мислене,
Междуличностни умения,
толерантност, откритост,
уважение към многообразието,
междукултурно разбиране. 

Глобално гражданство,
Вътрешноличностни умения,
Критично и иновативно мислене,
Междуличностни умения 

Местоположението е дворец
Буда, районът е добре
обслужван от обществен
транспорт. Болницата в
скалата не е достъпна за хора
с увреждания. Посещения,
водени от обучени водачи,
които говорят много езици.
Стандартите за безопасност
се приемат сериозно.
Предлагат се виртуални
обиколки. 

https://www.sziklakorhaz.eu/en
/

Sziget фестивалът е в
Будапеща, на остров. Той е
лесно достъпен с транспорт и
може да приема и хора с
увреждания. Персоналът е
подготвен за туристи от
всички страни. 

https://szigetfestival.com/hu/

фестивал
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Szentendre

Първото писмено сведение за самото село датира от 14-ти век – което
ни казва, че Hollókő вече е имал църква по това време. Към замъка е
свързана и романтична легенда, която хората все още смятат за вярна,
въпреки че замъкът Hollókő в действителност е най-вероятно построен
като част от вълната от строителство на каменни замъци в цялата
страна след монголското нашествие.
Когато посетите Hollókő, тези уникални архитектурни чудеса не са
единствените неща, от които трябва да бъдете изумени: ако пристигнем
в точния момент, можем също да придобием представа за това как
хората в унгарските села са живели в началото на 20-ти век. 

Традициите на Великден са
много силни тук, всяка година
през пролетта се провежда
фестивал с традиционни танци,
храни и напитки. 

селски музей, музей на открито

Hollókő

Hollókő селски музей

Посетителите могат да
разгледат "темата" на 70-те и
80-те, могат да видят как са
живели хората в източния
блок. Те могат да разгледат
ежедневието на обикновените
хора. Унгарските културни
черти са силно показани. 

Ретро свят от 70-те в Сентендре. Пътуване във времето през 70-те и
80-те с 30 коли, с мотоциклети и велосипеди от Източния блок. Имат
всякакви настройки от това време. Музеят представя зала с типични
играчки, друга с домакински уреди, телевизори, магнетофони,
радиоапарати, а стените са покрити с плочи от 70-те години. 

Глобално гражданство,
Вътрешноличностни умения,
Критично и иновативно мислене,
Междуличностни умения 

Глобално гражданство,
Вътрешноличностни умения,
Критично и иновативно мислене,
Междуличностни умения,
толерантност, откритост,
уважение към многообразието,
междукултурно разбиране. 

Hollókő се намира в
северната част на Унгария и е
достъпен с автобус и влак от
Будапеща. Местните са много
дружелюбни и помагат на
туристите да се придвижват.
Селото и околностите са по-
трудно достъпни за хора с
увреждания, но достъпът не е
невъзможен. 

https://visithungary.com/article
s/old-village-of-holloko-and-its-
surroundings

Местоположението е в
предградията на град
Сентендре, на около 20 км от
Будапеща. Достъпно с автобус
или крайградска железница и
местен автобус. Турове на
английски, високи стандарти
за безопасност. 

https://sites.google.com/view/re
trodesigncenter/f%C5%91oldal/
r%C3%B3lunk-about-us?
authuser=0

музей
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Mohács

Времената на 2-ра световна война, нацисткото влияние и след това
съветското влияние върху Унгария и унгарците. 

Той показва ефекта на
доминиращите нации върху
потиснатите нации. Източна
Европа през 20-ти век е силно
повлияна от други нации и
музеят представя "ужасите" на
тези времена. 

музей

Будапеща

Къща на ужасите

Това е много уникална
традиция в района, която може
да изглежда „сурова“ заради
звуците и всички костюми, но е
забавен начин да празнувате
свободата. 

Има прилики както с карнавала в Рио, така и с карнавала във Венеция,
както и с обичаите на африканците. Народна традиция да се
поздравява пролетта, като се обличаш в уникални носии и прогонваш
лошите духове. Легендата за бусо идва от 18 век. 

Глобално гражданство,
Вътрешноличностни умения,
Критично и иновативно мислене,
Междуличностни умения 

Глобално гражданство,
Вътрешноличностни умения,
Критично и иновативно мислене,
Междуличностни умения,
медийна и информационна
грамотност

Местоположение в центъра
на Будапеща, районът е
добре обслужван от
обществен транспорт. Домът
на терора е достъпен за хора
с увреждания. Посещения,
водени от обучени водачи,
които говорят много езици.
Стандартите за безопасност
се спазват сериозно. 

https://www.terrorhaza.hu/en

Местоположението е Мохач, в
южната част на Унгария.
Общественият транспорт в
града е добре подготвен,
стигането до града е
възможно с автобус от
Будапеща (3 часа). Карнавалът
се провежда от местни
жители, лесно достъпен за
хора с увреждания. Ползва се
английски език, заедно с
немски и хърватски. 

https://www.mohacsibusojaras.
hu/

карнавал

Buso карнавалl
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Будапеща

Тук се провеждат предимно
изложби на съвременно
унгарско изкуство, но пет или
шест пъти годишно се показват
и произведения на съвременни
чуждестранни художници. По-
специално, често се представят
пионерските творби на
художници от Централна и
Източна Европа. 

музей

Будапеща

Műcsarnok

Освен че представя
представления на унгарски и
международни артисти от най-
висока класа, Müpa Budapest
поръчва и спонсорира
създаването на нови
произведения на изкуството.
Тя играе важна роля в
поддържането на културни
отношения с други държави, в
прокарването на унгарските
интереси и в увеличаването на
международното признание за
унгарските изпълнители.
Дейността на организацията
играе важна роля за това все
по-голяма част от следващото
поколение да навлиза в зряла
възраст като съзнателен
потребител на култура. 

Müpa Budapest е една от най-известните културни марки на Унгария и
една от най-модерните културни институции. Той обединява много и
разнообразни дисциплини на изкуствата по уникален начин, като
осигурява дом за класическа, съвременна, популярна и световна
музика, да не говорим за джаза и операта, както и за съвременния
цирк, танци, литература и филм. 

Глобално гражданство,
Вътрешноличностни умения,
Критично и иновативно мислене,
Междуличностни умения,
толерантност, откритост,
уважение към многообразието,
междукултурно разбиране

Глобално гражданство,
Вътрешноличностни умения,
Критично и иновативно мислене,
Междуличностни умения,
толерантност, откритост,
уважение към многообразието,
междукултурно разбиране,

Местоположение в центъра
на Будапеща, районът е
добре обслужван от
обществен транспорт.
Műcsarnok е достъпен за хора
с увреждания. Посещения,
водени от обучени водачи,
които говорят много езици.
Стандартите за безопасност
се спазват сериозно.

https://www.mucsarnok.hu/

Местоположение в центъра
на Будапеща, районът е добре
обслужван от обществен
транспорт. Müpa е достъпна
за хора с увреждания.
Стандартите за безопасност
се спазват сериозно. 

https://www.mupa.hu/en

театри

Müpa & националният
театър
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Будапеща

Това е фестивал, създаден през 1987 г. и е малък фестивал, провеждан,
за да отпразнува различните форми на талант от цял свят, а участници
от различни страни идват на този фестивал, за да покажат своите
таланти и занаяти. Фестивалът се провежда през втората половина на
годината едновременно в различни части на страната. В края на
фестивала, церемонията по закриването включва парад с лодки заедно
с пеещи и танцуващи участници, за да отпразнуват края на поредния
успешен фестивал. Някои от формите на художествени представления
включват танци, пеене, театрално изкуство, както и други форми на
изкуства и занаяти. 

Фестивалът представя различни
видове народни танци, народна
музика, състави, галерии,
традиционни народни облекла и
много други. Сближаването с
народните традиции на Унгария
е врата към опознаването на
унгарската култура. 

фестивал

Ráckeve, Tököl,
Százhalombatta

Summerfest
международен
фолклорен фестивал

Музеите играят голяма роля в
културата на нациите. Те
показват историята на
страната, с видеозаписи,
реликви, важни бележки и
картини. Нощта на музеите е
чудесен начин да откриете
културното наследство на
Унгария. 

Нощта на музеите представя цялата история на Будапеща и Унгария.
Това е колекция от музеи, които младите хора могат да посещават, така
че те имат шанса да разгледат различни видове експозиции, от
интерактивни до исторически. 

Глобално гражданство,
Вътрешноличностни умения,
Критично и иновативно мислене,
Междуличностни умения,
толерантност, откритост,
уважение към многообразието,
междукултурно разбиране

Глобално гражданство,
Вътрешноличностни умения,
Критично и иновативно мислене,
Междуличностни умения,
толерантност, откритост,
уважение към многообразието,
междукултурно разбиране

Позициониран на различни
места (Friendship Cultural
Center, St. Stephen's Square, St.
Stephen's Church) в
Százhalombatta, но всички те
са лесно достъпни с
автомобил, влак и автобус.
Организаторите са добре
подготвени, защото това е
известно събитие. 

https://summerfestbatta.hu/#h
elyszinek

Местоположение в центъра
на Будапеща, районът е добре
обслужван от обществен
транспорт. Нощта на музеите
е достъпна за хора с
увреждания. Посещения,
водени от обучени водачи,
които говорят много езици.
Стандартите за безопасност
се приемат сериозно.
Предлагат се виртуални
обиколки. 

https://muzej.hu/en

музеи

6+

Нощта на музеите
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Paloznak

Фестивалът събира артисти и млади хора за няколко дни. Те могат да се
учат един от друг чрез музика, рисуване, танци. На фестивала се
предлагат много унгарски храни и напитки на вкус. 

Този фестивал е идеален за тези,
които биха искали да живеят в
артистична среда за няколко
дни. На фестивала присъстват
музика, танци и много други
хора от различни страни. 

фестивал

12+

Orfű

Риболов на Orfű

Музиката винаги е била много
важна в Европа. Има много
жанрове и това е чудесна
възможност за тези, които
обичат джаза, да се насладят на
музиката и да научат повече за
артистите, но също така и тези,
които са нови в сферата на
джаза също могат да се
включат в дейностите на
фестивала. 

Фестивалът е за джаза, така че историята на музиката може да бъде
намерена там. Международни художници представят своето изкуство
на фестивала. 

Глобално гражданство,
Вътрешноличностни умения,
Критично и иновативно мислене,
Междуличностни умения,
толерантност, откритост,
уважение към многообразието,
междукултурно разбиране

Глобално гражданство,
Вътрешноличностни умения,
Критично и иновативно мислене,
Междуличностни умения,
толерантност, откритост,
уважение към многообразието,
междукултурно разбиране

Orfű се намира в
югозападната част на
Унгария. До него може да се
стигне с влакове. Районът е
чудесен за туризъм и има
красиви гледки. Фестивалът е
подготвен за международни
посетители. На фестивала
могат да присъстват хора с
увреждания, като се вземат
предвид мерките за
безопасност. 

http://fishingonorfu.hu/

Палознак е село на езерото
Балатон. Транспортът е
възможен с влак или автобус
от Будапеща. Достъпно за
хора с увреждания.
Персоналът е готов да
посрещне туристи, има
поддръжка на английски език. 

https://jazzpiknik.hu/en/

фестивал

6+

Jazz пикник
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Будапеща

Собствениците са събрали всички джаджи, списания и артефакти,
свързани с Бийтълс. Всичко за музея е добре обмислено и подготвено.
Посетителите могат да гледат късометражни филми и кинохроники,
документиращи живота и кариерата на групата; записани интервюта с
Бийтълс, записи на техни концерти. Всеки може да разгледа
оригинални плакати на групата, публикации и облекло.

Мястото води посетителите през
историята на Бийтълс.
Изложбата е много подробна и
интерактивна. Всеки посетител
може да се наслади и да научи
нови неща за Бийтълс. 

музеи

8+

Eger

Egri Road музей на
Бийтълс 

Има световно известни хора,
които са постигнали голямо
нещо за своите нации или за
цялото общество. Това е добър
шанс да научите за тези
действия, дали младежите
могат да бъдат вдъхновени.

Музеят показва известни личности от различни исторически периоди.
Може да се научи за техните действия и живот.

Глобално гражданство,
Вътрешноличностни умения,
Критично и иновативно мислене,
Междуличностни умения,
толерантност, откритост,
уважение към многообразието,
междукултурно разбиране

Глобално гражданство,
Вътрешноличностни умения,
Критично и иновативно мислене,
Междуличностни умения,
толерантност, откритост,
уважение към многообразието,
междукултурно разбиране

Намира се в хотел Корона Егер,
на 109 км от Будапеща.
Посещения водени от
професионални водачи, които
говорят на английски и
унгарски език. Стандартите за
безопасност се приемат
сериозно. 

https://beatlesmuzeum.hu/eng/

Разположен в центъра на
Будапеща, районът е добре
обслужван от обществен
транспорт. Предоставя се
помощ. 

https://www.madametussauds.c
om/

музей

6+

Мадам Тюсо
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Gyöngyös

Замъкът представя историята на семейство Фештетич, което е било
много важно семейство в историята на Унгария от 18-ти век. Те
притежават библиотека със скъпоценни книги, а замъкът крие много
реликви от последните векове. 

Благородническите фамилии
имат огромно влияние във всяка
страна. Можем да видим
наследството на голямо
благородно семейство и техния
принос за Унгария. 

музеи

8+

Keszthely

Helikon замък

Посетителите могат да видят
как унгарците обичат да
прекарват времето си в
страната, когато искат по-
спокойна почивка. В района
има термални бани,
туристически зони, винарски
дворове, а музеят предлага
възможност да видите
ботанически предмети,
животни и много други от
природата. 

Във всяка страна има известни райони, които се курират от
гражданите. Матра има много неща, които да предложи, да види, да
опита и да се наслади. 

Глобално гражданство,
Вътрешноличностни умения,
Критично и иновативно мислене,
Междуличностни умения,
толерантност, откритост,
уважение към многообразието,
междукултурно разбиране

Глобално гражданство,
Вътрешноличностни умения,
Критично и иновативно мислене,
Междуличностни умения,
медийна и информационна
грамотност.

Keszthelyе по-голям град, до
него може лесно да се стигне с
влак от Будапеща. Персоналът
е добре подготвен за
посетители и туристи. От
мястото се вземат предвид
мерките за безопасност. 

https://www.helikonkastely.hu/

Районът на Матра е голям.
Достъпен е с автобус от
Будапеща. Посещенията се
водят от гидове, които
говорят много езици.
Стандартите за безопасност
се спазват сериозно. 

https://jazzpiknik.hu/en/

музеи

Музей Матра
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Esztergom

Виното винаги е играло важна роля в живота на унгарците.
Участниците могат да се запознаят с историята на виното, различните
видове и методи на производство. 

Всяка нация има национални
напитки. Винената култура е
различна във всяка страна, това
е добър шанс да се доближите
до този известен и много важен
аспект от традициите на
страната. 

фестивал

18+

Будапеща

Винен фест Будапеща

Религията играе много важна
роля в Унгария. Базиликата
показва историята на
унгарската религия, която е
имала влияние от много други
европейски страни. 

Базиликата е била важно религиозно място в Унгария през цялата
история. Тя все още служи като църква и е дом на много реликви от
историята на страната. 

Глобално гражданство,
Вътрешноличностни умения,
Критично и иновативно мислене,
Междуличностни умения,
толерантност, откритост,
уважение към многообразието,
междукултурно разбиране

Глобално гражданство,
Вътрешноличностни умения,
Критично и иновативно мислене,
Междуличностни умения,
медийна и информационна
грамотност.

Виненият фест е в центъра на
Будапеща, транспортът е много
лесен. Организаторите са
добре подготвени за туристи,
защото фестът е известна
туристическа атракция.

https://aborfesztival.hu/en

Esztergom е достъпен с
автобус или влак от Будапеща.
Базиликата се намира в
центъра на града, така че е
лесна за достигане. Има
продажба на билети и турове
на английски език.

https://www.bazilika-
esztergom.hu/en/history

базилика

3+

Esztergom базилика
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Испания

69



Барселона 

Тъй като това е национален парк, човек може да се научи да уважава
околната среда, флората и фауната, докато прави упражнения и
открива красив пейзаж 

Национални паркове има из
цяла Европа и са много важна
част от нашето наследство.
Хората трябва да се научат да
уважават тях и тяхното
разнообразие, тъй като те са дом
на голяма част от фауната и
флората, необходими за нашето
оцеляване. 

Национален парк

País Vasco, Navarra,
Aragón and Cataluña. 

Los Pirineos (Пиренеи)

Изложбите са на различни
художници, идващи от цял
свят. Освен това, въпреки че е
уникално, се отнася до други
музеи на модерното изкуство
на други страни в Европа. 

Целта на музея е да показва изложби на модерно изкуство. В
зависимост от наличната изложба посетителите винаги учат различни
неща, но винаги става дума за изследване и повишаване на
креативността 

критично и иновативно мислене;
глобално гражданство;
способност за откриване и
достъпване до информация, както
и анализиране и оценка на
медийно съдържание;
междуличностни умения

междуличностни умения;
глобално гражданство

Намира се в северната част на
Испания и южната част на
Франция. Единственият начин
за достъп е с кола или
междуградски автобуси. Има и
няколко влакови линии, но
малко. Както и да е, зависи коя
част от Pirineos ще се види, тъй
като за придвижване вътре е
по-добре с кола. Тъй като това е
парк, не участва персонал, а
само няколко, посветени на
осигуряването на сигурност и
контрол; не е достъпно за хора
с увреждания, въпреки че има
някои адаптирани маршрути. 

https://www.spain.info/en/discov
er-spain/pyrenees/

Намира се в град Барселона,
достъпен с градски транспорт;
Технически персонал;
Достъпно за хора с
увреждания; заема три сгради
около Plaça dels Àngels, където
се намират: основната сграда,
документационния център и
манастира на ангелите; Той
покрива всички мерки за
безопасност и езиците са
английски, испански и
каталонски (плюс аудиогидове
на други езици).

https://www.macba.cat/en

музей

MACBA
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Албасете

Както е обяснено на уебсайта му, музеят предлага необикновено
пътешествие през историята на европейската живопис от романския
период до началото на 20-ти век, допълнено от неговите великолепни
колекции от скулптура, рисунки, щампи и декоративни изкуства. 

Този музей предлага огромно
разнообразие от живопис от
художници от различни
националности в Европа, главно
испански, английски,
италиански, френски, холандски,
немски и белгийски, но също и
други като датски или
португалски. 

музей

Мадрид

Музей Прадо

Въпреки че изложбите
съдържат историята на
провинция Албасете, тя
обяснява различните периоди,
които са доста свързани с
други европейски страни.
Например, има стаи за
историята от римската епоха,
която се е случила в голяма
част от Европа, така че
знанията могат да бъдат
екстраполирани 

Музеят съдържа изложби, които показват и разказват за историческото
и културното развитие на територията на Албасете, от
праисторическите времена до XX век. Има и временни изложби. 

критично мислене ; способност за
откриване и достъпване до
информация, както и анализиране
и оценка на медийно съдържание;
междуличностни умения

критично и иновативно мислене;
глобално гражданство;
способност за откриване и
достъпване до информация, както
и анализиране и оценка на
медийно съдържание;
междуличностни умения

Намира се в Мадрид и е
достъпен с обществен
транспорт. Обучен персонал,
достъпност за хора с
увреждания, мерки за
безопасност и езици испански и
английски (плюс разнообразие
от аудиогидове на 13 езика).

https://www.museodelprado.es/
en

Намира се в Албасете,
достъпен пеша (в центъра на
града). Достъпно за хора с
увреждания. Обучен
персонал. Входът е безплатен.
Език: испански 

https://cultura.castillalamancha.
es/museos/nuestros-
museos/museo-de-albacete

музей

Музей на Албасете 
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Мадрид

Тъй като това е национален парк, човек може да се научи да уважава
околната среда, флората и фауната, докато прави упражнения и открива
красив пейзаж 

Национални паркове има из
цяла Европа и са много важна
част от нашето наследство.
Хората трябва да се научат да
уважават тях и тяхното
разнообразие, тъй като те са дом
на голяма част от фауната и
флората, необходими за нашето
оцеляване. 

Национален парк

10+

Кантабрийска планинска
верига

Picos de Europa

Всяка страна има свои
собствени музикални или
театрални жанрове, но всички
те са свързани и научаването
за един може да повлияе на
ученето на другите. 

Театро де ла Сарсуела е един от най-важните в Испания, така че е
обявен за национален паметник през 1998 г. Чрез преживяването
човек може да научи за един от най-важните и типични испански
лирически жанрове, „zarzuela“.

глобално гражданство;
междуличностни умения

междуличностни умения;
глобално гражданство

Разположена между Кантабрия,
Астурия и Леон, тази планинска
верига е достъпна с автмобил
Тъй като това е парк, не участва
персонал, а само няколко,
посветени на осигуряването на
сигурността и контрола
служители; не е достъпно за
хора с увреждания, въпреки че
има някои адаптирани
маршрути. 

https://parquenacionalpicoseuro
pa.es/english/

Намира се в Мадрид и е
достъпен пеша и с обществен
транспорт. 

https://teatrodelazarzuela.mcu.
es/en/

театър

Teatro de la Zarzuela
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Гранада

Музеят съдържа интерактивни изложби и инструменти за откриване,
изучаване и експериментиране на науката, технологиите и околната
среда.

Науката е международна.
Науката на музея надхвърля
испанските граници, така че
това, което човек научава тук е
свързано с цяла Европа и целия
свят на науката 

музей

Валенсия

Музей на науките
Валенсия

Мюсюлманската ера, макар и
да се е случила само на
Иберийския полуостров, е част
от европейската история.
Научаването за паметници
навсякъде в Европа е
изучаване на нашата
колективна история през
годините. 

Ла алхамбра е създадена през IX век като комплекс от дворци, градини
и крепост през мюсюлманската епоха в Испания - известна като Ал-
Андалус. По време на посещението можете да научите за испанската
средновековна история и кралството Насрид. 

глобално гражданство;
междуличностни умения

критично и иновативно мислене,
междуличностни умения,глобално
гражданство, медийна и
информационна грамотност като
способност за откриване и
достъпване до информация, както
и анализиране и оценка на
медийно съдържание

Намира се във Валенсия,
достъпен пеша и с обществен
транспорт. Достъпно за хора с
увреждания. Обучен персонал.
Мерки за безопасност и езици -
испански, английски,
каталонски, френски или
италиански (чрез слушалки) 

https://www.cac.es/es/museu-
de-les-ciencies/museu-de-les-
ciencies/descubre-el-
museu.html

Намира се в Гранада,
достъпен пеша и с
обществен транспорт.
Адаптиран за хора с
увреждания, но само 50% от
паметника. Обучен
персонал. Мерки за
безопасност. Аудио
ръководства на английски,
испански и френски.

https://www.alhambra-
patronato.es/

паметник

La Alhambra
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Алмагро (Сиудад Реал)

Бургоската катедрала е построена през XIII век. Тя е изпълнена във
френски готически архитектурен стил. Освен това вътре има красиви
произведения на изкуството, създадени от архитекти и скулптори от
периода. Обявен е за национален паметник през 1885 г. и за обект на
световното наследство на ЮНЕСКО през 1984 г. 

Готическата архитектура е много
разпространена в Европа през
XII - XV век. Подобни катедрали
са вдъхновили създаването на
тази и обратно. 

катедрала

Бургос

Катедралата в Бургос 

Европа е известна като
люлката на театъра, където се
смята, че е започнал.
Подпомагането на театрални
фестивали е начин не само да
научим за нашата култура, но и
да я увековечим във времето.

Както е посочено на уебсайта, „Фестивалът Алмагро е най-големият в
света център на театрално творчество и мисъл от 16-ти и 17-ти век в
испанския свят, обявен за историко-художествен обект през 1972 г.“
Чрез това преживяване човек може да научи и изживее театър,
култура и испанско наследство в продължение на 25 дни всеки юли.

глобално гражданство;
междуличностни умения

глобално гражданство;
междуличностни умения

Намира се в Бургос, достъпен
пеша.Специализиран персонал.
Адаптирана и достъпна за хора
с увреждания. Език -
обикновено испански, макар че
зависи.

http://catedraldeburgos.es/

Намира се в село Алмагро, в
Сиудад Реал. Достъпен е
пеша, тъй като се провежда
на различни места в селото.
Адаптиран към хора с
уврждания. Специализиран
персонал и език на
театралните постановки -
испански, но персоналът е
подготвен да говори и на
английски, тъй като това е
международен фестивал

https://www.festivaldealmagro.c
om/en/

театрален фестивал

Алмагро международен
театрален фестивал
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Толедо

Алкала дел Хукар е ярък образ на типично село от мюсюлманската
епоха - тесни улички, типичен мюсюлмански замък, бели къщи...- Чрез
посещението можете да научите за миналото на Испания, от
мюсюлманската епоха до последните години, както и да се насладите на
природен пейзаж, който показва важността на грижата за околната
среда за запазването й 

Въпреки че историята зад
селото е характерна за Испания,
има едно нещо, което повечето
села в Европейския съюз
споделят: феноменът на
обезлюдяване и загуба на
култура. Ето защо е толкова
важно да запазим нашите села и
чрез устойчив туризъм селата
могат да видят, че техните
икономики и население растат 

туристическо селище

Албасете

Alcalá del Júcar

Познаването на историята на
Испания означава да познаваш
историята на Европа. Въпреки
че всяка страна има конкретна
история, те могат да бъдат
свързани, така че се изисква
по-голямо разбиране на
нашето минало. 

Толедо е известен като градът на трите култури, тъй като през
средновековието евреи, мюсюлмани и католици са живели заедно в
мир. Ето защо градът е пълен с исторически паметници и култура
навсякъде, където погледнете - и затова не можахме да изберем само
паметник, който да посетим. Освен това той е бил столица на Испания
в продължение на десетилетия (до 1561 г.). Това е град за изучаване и
откриване на историята на Испания. 

критично мислене ; способност за
откриване и достъпване до
информация, както и анализиране
и оценка на медийно съдържание;
междуличностни умения

глобално гражданство;
междуличностни умения

Алкала дел Хукар е село,
разположено в провинция
Албасете, близо до границата с
Валенсия. Персонал има във
всеки един от туристическите
паметници, както и в офиса по
туризъм. Въпреки че е
достъпно, не е много
препоръчително за хора с
увреждания, тъй като е село,
разположено в планината. 

https://alcaladeljucar.net/que-
visitar/

Толедо се намира в Кастилия-
Ла Манча. Достъпно е с влак и
автобус и е в близост до
летището в Мадрид. Във
всеки местен паметник има
персонал, както и на
пешеходните обиколки.
Въпреки че по-голямата част
от улиците са пригодени за
хора с увреждания (има дори
асансьори), не е много
удобно, тъй като е град с
много хълмове и тесни
улички.

https://turismo.toledo.es/

туристически град

Толедо
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Zumaia (Guipúzcoa)

Чрез посещението на този музей посетителите могат да научат за света
на науката и технологиите по стимулиращ начин. 

Науката е международна.
Науката на музея надхвърля
испанските граници, така че
това, което човек научава тук е
свързано с цяла Европа и целия
свят на науката 

музей

Donostia / San Sebastián

Музей на науките на Сан
Себастиан

Както бе споменато по-горе,
Геопаркеа е част от
Европейската мрежа за
геопаркове и Глобалната
мрежа от геопаркове от 2010 г.,
а също така участва в
Глобалния геопарк на
ЮНЕСКО. Така че това не е
свързано само с
преживяванията в Европа, но и
в целия свят (макар че всеки
геопарк е уникален)

Не само гледките са зашеметяващи, но също така може да има много
знания, които могат да бъдат открити чрез неговата геология - както е
посочено на нейния уебсайт, геологията е истинският център на
пейзажа, който съхранява историята на някои от най-драматичните
епизоди в Най-новата история на Земята. Не е изненадващо, че
Геопаркеа е част от Европейската мрежа за геопаркове и Глобалната
мрежа от геопаркове от 2010 г. 

глобално гражданство;
междуличностни умения

критично и иновативно мислене,
междуличностни умения,глобално
гражданство, медийна и
информационна грамотност като
способност за откриване и
достъпване до информация, както
и анализиране и оценка на
медийно съдържание

Намира се в Сан Себастиан, в
Страната на баските; достъпен
с влак, обикновен, автобус и
кола. Има обучен персонал и е
подготвен да посреща хора с
увреждания. Езиците са баски,
испански, френски и английски 

https://www.eurekamuseoa.eus/
es/

Намира се на баския бряг,
между Кантабрийско море и
баските планини. Възможно е
да пристигнете с влак, автобус
или кола; и летище Билбао е
наблизо. Има възможност за
закупуване на обиколки с
технически персонал. Не се
препоръчва за хора с
увреждания, въпреки че
някои дейности може да са
достъпни. Основните езици
са испански и баски, въпреки
че някои обиколки са и на
английски, френски и немски.

https://geoparkea.eus/en/

геопарк

Geoparkea
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El Entrego (Asturias)

Както е посочено на уебсайта, Националният музей на науката и
технологиите на Каталуния е културна институция, която има за цел да
изучава, интерпретира, съхранява, насърчава и демонстрира
прилагането и развитието на научните и технически постижения,
тяхното индустриално приложение и особено тяхното участие и ефекти
в обществото, всичко това поднесено по един новаторски и ангажиращ
начин. 

Науката е международна.
Науката на музея надхвърля
испанските граници, така че
това, което човек научава тук е
свързано с цяла Европа и целия
свят на науката 

музей

Тераса (Барселона)

Музей на науката и
техниката на Каталуня

Използването на въглища като
енергиен източник е факт в
целия свят, но най-сериозно е
застъпено в Европа, където
Индустриалната революция
има по-голямо въздействие.
Чрез посещението на този
музей можете да научите не
само за това как Испания е
използвала този минерал, но
също как това се е случвало и в
Европа 

Този музей показва историята на минната индустрия в Испания, тъй
като в Астурия е имало голяма индустрия. Чрез преживяването
посетителят може да научи за минната дейност в Астурия от 18-ти век,
да открие какво представляват въглищата и как сме ги използвали, и
да научи за Индустриалната революция в Европа и технологичния
напредък, който е имало в тази област през вековете. 

критично и иновативно мислене,
междуличностни умения,глобално
гражданство, медийна и
информационна грамотност като
способност за откриване и
достъпване до информация, както
и анализиране и оценка на
медийно съдържание

критично и иновативно мислене,
междуличностни умения,глобално
гражданство, медийна и
информационна грамотност като
способност за откриване и
достъпване до информация, както
и анализиране и оценка на
медийно съдържание

Намира се в Барселона.
Възможно е да пристигнете с
влак, автобус, кола и пеша.
Технически персонал (и
обиколки). Адаптиран за хора с
увреждания. Езиците са
испански, каталонски,
английски и френски. 

https://mnactec.cat/en/home

Намира се в Ел Ентрего, в
Астурия. Достъпно е с влак,
автобус и кола. Има обучен
персонал и е пригоден за
хора с увреждания.
Основният език е испански.

http://www.mumi.es/

музей 

Музей на минното дело и
индустрията
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Анана (Álava)

Този музей, както е посочено на уебсайта му, „е иновативно
пространство, където занаятчийските морски технологии се
възстановяват и подобряват“. Чрез това посещение човек може
динамично да участва в поредица от дейности, за да научи за морското
минало на Страната на баските. 

Този музей е по някакъв начин
уникален, тъй като
популяризира познаването на
едно от най-важните наследства
на страната на баските: баското
морско наследство. 

музей-фабрика

Pasai (Guipúzcoa)

Albaola 

В цяла Европа няма подобно
нещо. То оказва влияние върху
нашата култура, тъй като се
стреми да подобри устойчивия
процес на добиване на сол,
необходим за поддържане на
нашето природно наследство.

Тези солници са едни от най-древните в света, на възраст повече от
7000 години и идващи от изчезнало море на повече от 200 милиона
години. По време на това посещение, както е информирано на
уебсайта, „посетителите от всички възрасти и групи могат да се
насладят на различни обиколки с екскурзовод и преживявания, за да
научат за историята, архитектурата, археологията и
биоразнообразието на солниците; те могат сами да произвеждат и
вкусят Añana Salt и да се възползват от терапевтичните ефекти на
солената вода. 

междуличностни умения;
критично и иновативно мислене 

междуличностни умения;
критично и иновативно мислене

Намира се в Пасаи, Сан
Себастиан, в страната на
баските. За да стигнете до
музея, е необходимо да вземете
лодка (с предварителна
уговорка). Възможно е да
стигнете до лодката с
обществен транспорт, личен
автомобил и пеша. Той е
адаптиран за хора с
увреждания. Езици са баски,
испански, английски и френски
(по предварителна заявка). 

http://www.albaola.com/en/

Намира се в Анана, близо до
Витория-Гастейс, в страната
на баските. Достъпно с
градски транспорт (автобус),
личен автомобил и пеша. С
обучен персонал и
възможност за избор между
различни обиколки. Езиците
включват баски и испански. 

https://vallesalado.com/VALLE-
SALADO-HOME

екомузей

Valle Salado de Añana
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Legazpia (Guipúzcoa)

Las médulas са една от най-важните открити златни мини на Римската
империя. Чрез това преживяване посетителите не само могат да се
запознаят с историята, флората и фауната; но и за последствията от
човешката разрушителна дейност и защо е важно да се запази
околната среда, за да се предотврати това да се случи отново 

Тази впечатляваща гледка и
среда ни учи как са били
механизмите, използвани от
Римската империя за извличане
на злато. С това посещение,
съчетано с някои получаване на
знания и информация (които
могат да бъдат придобити на
„Aula Arqueológica“ или с
обиколка), човек може да научи
за древната европейската
история

природна зона

Биерцо (León)

Médulas 

Тази дейност се опитва да
преподава за древната култура
на едно баско село.
Запазването на нашата култура
е от съществено значение за
поддържането на нашата
идентичност. Ето защо е
свързано с други културни
преживявания в Европейския
съюз, в които културният
туризъм бива използван като
инструмент за съхранение 

По време на посещението във Вале дел Йеро-Легаспи, както
съобщава уебсайтът му, посетителите могат да се почувстват сякаш
пътуват назад във времето, като се потопят в стари ковачници като
тази в Мирандаола, където фалшификаторите изпълняват уникално
спектакъл в Страната на баските , и където собствениците на ферми
ще отворят вратите на своите ферми, където можете да опитате
вкусното сирене Idiazabal и сайдер пинчос, наред с други неща. 

критично и иновативно мислене,
междуличностни умения, медийна
и информационна грамотност
като способност за откриване и
достъпване до информация, както
и анализиране и оценка на
медийно съдържание

критично и иновативно мислене,
Inter-personal skills,
междуличностни умения,
глобално гражданство

Las Médulas се намират в El
Bierzo, в Леон. Достъпно с кола
или автобус. Има
специализиран персонал в
„Aula Arqueológica“ и „Centro de
Recepción de Visitantes“, в които
може да се резервира обиколка
с екскурзовод. Има някои
маршрути, адаптирани за хора с
увреждания, а основният език е
испански. 

https://www.turismodelbierzo.es
/rutas/

Намира се в Легаспия, в
страната на баските. За да
стигнете до там, е необходима
лична кола. Има различни
дейности с обучен персонал и
те са достъпни за хора с
увреждания. Езиците са баски
и испански. 

http://lenbur.com/es/

музей-територия

Желязната долина
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Мадрид

Паркът Minero de Riotinto е обявен за актив от културен интерес през
2005 г., тъй като е уникален дори в сравнение с Марс, поради голямото
присъствие на минерали (дори бива проучван от НАСА). Посетителите
могат да научат за историята на минната дейност в парка, както и за
минералите по принцип. 

Уникално е в света, въпреки че
историята му е свързана с
Обединеното кралство, тъй като
компанията, която е придобила
правата за добив на минерали в
миналото е била английска.
Следователно това е съвместно
наследство, което свързва двете
страни и европейската култура.
Освен това е един от
финалистите на програмата
EDEN (European Destinations of
Excellence) на Европейската
комисия като предложение за
устойчив туризъм. 

миньорски парк

Уелва

Минен парк Риотинто 

Изложбите са на различни
художници, идващи от цял
свят. Освен това, въпреки че е
уникален обект, има връзки и с
други музеи на модерното
изкуство на други страни в
Европа. 

Това е музей на модерното изкуство. Има различни изложби и
колекции, както и дейности, които отвеждат посетителя в пътешествие
на творчество и въображение. 

критично и иновативно мислене;
глобално гражданство;
способност за откриване и
достъпване до информация, както
и анализиране и оценка на
медийно съдържание;
междуличностни умения

критично и иновативно мислене,
междуличностни умения,глобално
гражданство

Намира се в Уелва, Андалусия.
Единственият начин да
пристигнете е с лична кола, от
Уелва или от Севиля. Обучен
персонал, достъпен за хора с
увреждания; налични езици
испански, френски, немски и
английски (аудиогидове) 

https://parquemineroderiotinto.
es/

Намира се в Мадрид и е
достъпен с обществен
транспорт. Обучен персонал,
достъпност за хора с
увреждания, мерки за
безопасност и налични езици
испански и английски (плюс
разнообразие от аудио
ръководства на други езици) 

https://www.museoreinasofia.es
/en

музей

MМузей на модерното
изкуство Кралица София
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Тенерифе

Чрез този опит човек може да научи за модерното изкуство
посредством различните налични изложби, колекции и дейности. 

Изложбите са на различни
художници, идващи от цял свят.
Освен това, въпреки че е
уникален обект, има връзки и с
други музеи на модерното
изкуство на други страни в
Европа. 

музей

Билбао

Музей Гугенхайм

Националният парк Тейде е
награден с европейска
диплома от Съвета на Европа и
е част от мрежата Натура 2000. 

Както се съобщава на уебсайта, вулканът Тейде е най-високият вулкан
в Испания и третият по височина в света. Чрез това посещение може
да се научи за геологията, тъй като „стратовулканите Тейде-Пико-
Виехо са уникални на планетата“; а също и за флората и фауната на
острова. 

критично и иновативно
мислене,междуличностни
умения,глобално гражданство

критично и иновативно мислене;
глобално гражданство;
способност за откриване и
достъпване до информация, както
и анализиране и оценка на
медийно съдържание;
междуличностни умения

Намира се в Билбао и е
достъпен с обществен
транспорт. Обучен персонал,
достъпност за хора с
увреждания, мерки за
безопасност, езиците са
основно баски, испански и
английски; въпреки че има
брошури и на френски, немски,
италиански, каталонски и
галисийски. 

https://www.guggenheim-
bilbao.eus/en

Националният парк Тейде се
намира на Канарския остров
Тенерифе. За да стигнете до
там от Тенерифе има автобус.
Има някои маршрути,
пригодени за хора с
увреждания, има и персонал.
Езиците варират в зависимост
от обиколката, но обикновено
включват испански, английски
и немски. 

https://www.webtenerife.com/q
ue-visitar/parque-nacional-del-
teide/?tab=1

Национален парк

Национален парк Тейде 
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Mérida (Badajoz)

Тази джамия-катедрала е един от най-важните паметници, които
Испания съхранява от мюсюлманската епоха, в един от най-големите
градове на халифата. Както се съобщава на уебсайта му, „от елинизма
до барока, през халифския блясък, тази сграда ни дава пълна и
неповторима визия на историята на изкуството, богат диалог между
културите“.

Въпреки че историята на
джамията е характерна за
Испания, нейната реконструкция
като катедрала е свързана с по-
европейско наследство 

катедрала

Кордоба

Catedral y Mezquita de
Córdoba

Този театър показва част от
нашата история - Римската
империя. Следователно
представлява не само част от
европейската история, но е и
свързан с голям брой държави,
които са били част от тази
империя, като Италия или
Франция. 

Мерида е известен с това, че е един от най-важните градове на
Римската империя. Много добре запазеният Театър е едно от
доказателствата за това. Чрез това посещение човек може да научи за
нашето минало през римската епоха; и как хората са прекарвали
свободното си време в този тип театри. 

критично и иновативно мислене,
междуличностни умения,глобално
гражданство

критично и иновативно мислене,
междуличностни умения,глобално
гражданство

Разположена в стария град на
Кордоба, в Андалусия, джамията
е достъпна пеша и с такси, тъй
като личните автомобили не
могат да се движат. Има обучен
персонал и възможност за
обиколка с екскурзовод.
Езиците включват испански и
английски. Той е адаптиран за
хора с увреждания. 

https://mezquita-
catedraldecordoba.es/en/organi
za-la-visita/entradas-y-
horarios/mezquita-catedral/

Намира се в Мерида,
Естремадура. Достъпно е
пеша, с кола или с обществен
автобус. Има обучен персонал
и е пригоден за хора с
увреждания. Езиците варират
в зависимост от обиколката,
но включват испански,
английски, френски и
португалски.

http://turismomerida.org/what-
to-see/roman-theatre/

паметник

Римски театър на Мерида
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Сиудад Реал и Толедо 

С това посещение може да се научи не само за геологията, флората и
фауната, но и да се активизира креативността, тъй като тези гигантски
скали са приели формите на различни предмети, като костенурка,
пързалка, тюлен... Ето защо мястото има толкова автентично име „La
ciudad encantada“, което означава омагьосаният град. 

Природните зони са толкова
важни за европейската култура,
тъй като посещавайки ги, хората
се научават да уважават тях и
тяхното разнообразие, тъй като
те са дом на голяма част от
фауната и флората, необходими
за нашето оцеляване.

природна зона

Cuenca

Ciudad encantada de
Cuenca

Parque nacional de Cabañeros е
известен като най-голямата
средиземноморска гора в
Европа. Следователно той
представлява толкова важно
наследство на нашата култура,
тъй като там можем да видим
някои видове, които са
уникални в света. 

Тъй като е защитена природна зона, по време на посещението може
да се види много флора и фауна, която варира в зависимост от
момента на посещението и избраните маршрути. Основната фауна
включва козирога, иберийския царски орел и черния лешояд, както и
иберийския елен; и основна флора горички от черен дъб и корк дъб и
храсталаци. Също така посетителите могат да видят вкаменелости,
които датират от повече от 500 милиона години, както се съобщава на
уебсайта за туризъм в Кастилия-Ла Манча. 

междуличностни умения; глобално
гражданство

междуличностни умения;
глобално гражданство

Ciudad Encantada се намира в
Куенка, в Кастилия - Ла Манча.
До него се стига с лична кола
или такси от Куенка. Достъпен е
за хора с някои видове
увреждания, но преди тръгване
е препоръчително да се
провери – например не е
пригоден за слепи хора или със
зрителни проблеми. Има
възможност за обиколка с
обучен персонал, като всичко
се обяснява по сигнали. 

https://www.ciudadencantada.es
/en/home

Разположена в Сиудад Реал и
част от Толедо, тази огромна
(повече от 40 000 хектара)
природна зона е достъпна от
различни места с личен
автомобил. Тъй като има
много различни маршрути,
моля, проверете
информацията, за да видите
дали са подготвени за
увреждания. Езикът е
предимно испански, въпреки
че някои водачи може да
говорят английски. 

https://www.visitacabaneros.es/

защитена природна
зона

Parque nacional de
Cabañeros
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Фигуерес (Girona)

Този модернистичен паметник е проектиран от известния испански
архитект Антонио Гауди като катедралата на Барселона. Представлява
един много специфичен стил в архитектурата, който има своята
уникална индивидуалност - каталонски модернизъм. 

Модернизмът се е
разпространил в цяла Европа,
бидейки изключително известно
архитектурно движение за
последните години на XIX век,
затова този паметник
представлява общо наследство,
но взето в различен стил, тъй
като каталонският модернизъм е
в известен смисъл уникален. 

катедрала

Барселона

Базилика Саграда
Фамилия

Сюрреализмът е европейско
художествено течение през 20-
те и 30-те години на миналия
век. Въпреки че този музей
съдържа само произведения
на изкуството от Дали, той е
вдъхновен от други
европейски художници и е
повлиял други европейски
художници. 

Дали е един от най-известните художници на сюрреализма от
Испания. Този музей, който той самият е създал, съдържа някои от
най-важните му произведения на изкуството, създавайки фантастична
и странна атмосфера, в която посетителят може да разшири своята
креативност и въображение. 

критично и иновативно мислене,
междуличностни умения,глобално
гражданство, медийна и
информационна грамотност като
способност за откриване и
достъпване до информация, както
и анализиране и оценка на
медийно съдържание

междуличностни умения;
глобално гражданство

Тази катедрала се намира в
Барселона и е достъпна с
обществен транспорт, кола и
пеша. Ааптирана е за хора с
увреждания, с обучен персонал
и основните езици включват
каталонски, испански и
английски (но има аудиогидове
и на повече езици) 

https://sagradafamilia.org/en/ho
me

Намира се във Фигерес, в
Каталуния, достъпен с
обществен транспорт, личен
автомобил и пеша.
Технически персонал и
възможност за обиколка с
екскурзовод. Тъй като се
намира в руините на античен
театър, някои от
помещенията не са
пригодени за хора с
увреждания.  

https://www.salvador-
dali.org/en/museums/dali-
theatre-museum-in-figueres/

музей

Театър-музей Дали

84

https://www.aoaff.gr/home_en/
https://www.npg.org.uk/
https://www.npg.org.uk/


Италия

85



Венеция, Венето

Това е един от най-забележителните примери за изкуство и архитектура
на Велика Гърция и е една от основните атракции на Сицилия.
Долината включва останки от седем храма, всички в дорийски стил.
Долината на храмовете е включена от ЮНЕСКО в световното
наследство през ноември 1997 г.

Археологическият обект е едно
от най-важните свидетелства за
древната, класическа култура на
Сицилия. Той обединява
храмовете на богините на
боговете, както и района на
некропола и светилищата извън
стените. Той е символ на
гръцката колонизация на
острова, когато Агридженто
става един от водещите градове
на Велика Гърция през златния
век на Древна Гърция. 

Археологически обект

Агридженто, Сицилия

Долината на храмовете

Карнавалът е празничен сезон
на западните християни и
също така е проява на
европейската народна култура.
Венецианският карнавал, който
от 1400 г. поражда
италианската традиция за
носене на маски, от векове е
вдъхновение за гръцкия
театър и Commedia dell'arte. 

Карнавалът на Венеция (на италиански: Carnevale di Venezia) е
ежегоден фестивал, който се провежда във Венеция, Италия.
Карнавалът завършва с християнското празнуване на Великия пост,
четиридесет дни преди Великден, на Маслен вторник (Martedì Grasso
или Mardi Gras), ден преди Пепелната сряда. Фестивалът е световно
известен със своите красиви и орнаментирани маски. 

Глобално гражданство;
Вътрешноличностни умения;
откритост, уважение към
многообразието

Посетителите могат да придобият
исторически познания за
гръцката история и да развият
системно мислене, критично
мислене, откритост, уважение към
многообразието, междукултурно
разбиране и осъзнаване на
начините, по които се развиват
културите. 

Намира се в южната част на
Италия и в южното
крайбрежие на Сицилия;
наличен обществен
транспорт (автобуси и
влакове); Достъпност за хора
с увреждания. Обиколки с
екскурзовод на италиански
език; Предлагат се
аудиогидове на други езици.

https://www.parcovalledeitem
pli.it/

Фестивалът се провежда във
Венеция, град, състоящ се от
121 острова, поради което е
изцяло заобиколен от вода.
Венеция и нейната лагуна са
част от световното
наследство на ЮНЕСКО.
Предвид размерите си,
Венеция може да се посети
пеша по цялата дължина и
ширина, като освен това е
възможно да използвате
водния автобус, наличния
обществен транспорт или
частните гондоли. Достъпен
за хора с увреждания. Всички
мерки за безопасност са взети
предвид. 

https://www.carnevale.venezia.it
/en/

културен фестивал

Карнавал на Венеция
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Палермо, Сицилия

Базиликата е църквата-майка на Римокатолическия орден на Friars
Minor Conventual в Асизи и едно от най-важните християнски места за
поклонение в Италия. От 13-ти век в Асизи, Италия, идват поклонници,
за да почитат свети Франциск. Той е обект на световното наследство на
ЮНЕСКО от 2000 г. 

Асизи, средновековен град,
построен на хълм, е родното
място на Свети Франциск, тясно
свързан с дейността на
Францисканския орден.
Неговите шедьоври на
средновековното изкуство, като
базиликата "Сан Франческо" и
картините на Чимабуе, Пиетро
Лоренцети, Симоне Мартини и
Джото, превръщат Асизи в
основна отправна точка за
развитието на италианското и
европейското изкуство и
архитектура. 

храм

Асизи, Умбрия

Базилика на св.
Франциск от Асизи

Катедралата е един от
символите на Норманското
кралство Сицилия и неговия
арабско-нормански стил.
Характеризира се със смесица
от форми и стилове,
произтичащи от различните и
множество популации, които
през вековете са се редували в
сицилианската област. Тя е
резултат от съчетаването на
различни архитектурни и
художествени традиции:
византийска, ислямска и
западна, чието сливане даде
живот на уникален стил,
свидетелство за ползотворното
съжителство на хора от
различен произход.

Катедралата на Палермо, включена в списъка на ЮНЕСКО за световно
наследство, стои върху основите на християнска базилика от шести
век. Преобразувана в джамия под ислямско господство, през 1072 г. е
върната към християнското поклонение под господство на норманите.
Тя е символ на така наречения арабско-нормандски стил, датиращ от
епохата на Норманското кралство Сицилия.

Критично мислене; Глобално
гражданство, толерантност,
откритост, уважение към
многообразието, междукултурно
разбирателство; исторически,
художествени и религиозни
познания, значението на
религията в общността и
осведоменост за изкуството и
архитектурата. 

Критично и иновативно мислене;
Глобално гражданство,
толерантност, откритост,
уважение към
многообразието, междукултурно
разбиране; исторически,
художествени и религиозни
познания, значението на
религията в общността и
информираност за изкуството. 

Намира се в Умбрия, регион в
централна Италия. достъпен
пеша, с кола и с влак.
Достъпен за хора с
увреждания (сградата е
оборудвана с асансьор).
Предлагат се обиколки на
италиански език и аудиогид.
Обезопасен. Входът за
индивидуални посетители е
безплатен; не се изисква
билет. 

https://www.sanfrancescoassis
i.org/html/eng/

Намира се в Палермо,
достъпен пеша и с обществен
транспорт. Интериорът на
Катедралата за туристически
посещения е структуриран в
две зони, първата с вход
свободен, а втората, наречена
„Монументална зона“ с
билетен достъп. Предлагат се
обиколки на различни езици;
достъпност за хора с
увреждания. Обезопасен. 

http://www.cattedrale.palermo.i
t/

храм

Катедралата на Палермо
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Торино, Пиемонте

Помпей е археологически обект близо до Неапол, Южна Италия,
включващ руините на древен римски град, разрушен през 79 г. сл. Хр.
от изригването на Везувий. Това е единственият археологически обект
в света, който все още може да даде ясна представа за древния римски
град. Той е обект на световното наследство на ЮНЕСКО. 

Помпей е един от най-
посещаваните археологически
обекти в света, 35 процента от
града, около 500 сгради, в
момента са отворени за
обществеността. Неговата
история е свързана с всички
други археологически римски
обекти в Европа, но това, което
прави Помпей изключителен, е
уникалният му характер на
древен град, „замръзнал във
времето“. 

Археологически обект

Помпей, Кампания

Археологически местен
парк на Помпей

Това е най-старият музей,
посветен изцяло на
древноегипетската култура в
света. Счита се за втората най-
важна египтологична колекция
след Египетския музей в Кайро.

Museo Egizio е археологически музей, специализиран в египетската
археология и антропология. В него се съхранява една от най-големите
колекции от египетски антики, с повече от 30 000 артефакта.

Посетителите могат да придобият
исторически познания за
египетската история и да развият
системно мислене, критично
мислене, откритост, уважение към
многообразието, междукултурно
разбиране и осъзнаване на
начините, по които се развиват
културите. 

Посетителите могат да придобият
исторически познания за
римската история и да развият
системно мислене, критично
мислене, откритост, уважение към
многообразието, междукултурно
разбиране и осъзнаване на
начините, по които се развиват
културите. 

Разположен в Кампания, в
Южна Италия, обектът е
достъпен с автомобил или с
обществен транспорт.
Необходими са билети за
влизане в сайта. Предлагат се
обиколки с екскурзовод и се
провеждат от квалифицирани
водачи. Достъпен за хора с
увреждания. Обезопасен.

http://pompeiisites.org/en/

Намира се в Торино, в
Северна Италия. Изисква се
онлайн покупка на билети.
достъпен пеша, с кола, с
автобус или метро. Museo
Egizio предлага специфични
маршрути и работилници за
специални нужди. Музеят
предоставя 2 инвалидни
колички безплатно за
посетителите. Има
организирани турове с гид, на
различни езици. Обезопасен.

https://egizio.museitorino.it/en/

археологически музей

Египетски музей
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Рим, Лацио

Галерия Уфици (на италиански „Galleria degli Uffizi“) е един от най-
старите и известни музеи на изкуството в света. Той се помещава в
Palazzo degli Uffizi, което означава „Дворецът на офисите“. Той е
поръчан от Козимо I де Медичи и е проектиран от Джорджо Вазари.
Офисите са разделени на две части, разположени един срещу друг през
вътрешен двор. Единият край се отваря към градския площад, а другият
се отваря към река Арно. Варсари проектира нещо като екран, като фон
в древногръцки театър. Има арки, през които се открива гледка към
реката.

Музеят е една от важните
забележителности в Голямата
обиколка на Европа, която млади
европейски мъже от висшата
класа предприемат през 17-ти и
18-ти век. Съдържа най-добрата
колекция от флорентински
ренесансови произведения в
света. Освен това колекцията от
древни статуи и рисунки и
щампи е една от най-
забележимите и важни в света. 

арт музей

Флоренция, Тоскана

Галерия Уфици

Колизеумът все още е
емблематичен символ на
имперския Рим и е посочен
като едно от новите 7 чудеса
на света. Това е една от най-
популярните туристически
атракции в Рим и има връзки с
Римокатолическата църква, тъй
като всеки Разпети петък
папата води шествие с факли
"Пътят на кръста", което
започва в района около
Колизеума. 

Известен като Амфитеатърът на Флавиите, Римският Колизеум е един
от най-забележителните паметници на столицата.
Колизеумът е най-големият древен амфитеатър, построен някога, и
все още е най-големият стоящ амфитеатър в света днес, въпреки
възрастта си. Строителството му започва при император Веспасиан.
Той се превърна в икона с изключителната си архитектура, славата на
гладиаторите и зрелищата, популярността си през вековете, от
средновековната и християнска повторна употреба и идеологическите
версии, които го превърнаха в символ на империя и днес на град Рим
и света. Той е обект на световното наследство на ЮНЕСКО 

Посетителите могат да придобият
исторически познания за
римската история и да развият
системно мислене, критично
мислене, откритост, уважение към
многообразието, междукултурно
разбиране и осъзнаване на
начините, по които се развиват
културите. 

Посетителите могат да придобият
исторически познания за
историята на Възраждането и
Барока и да развият системно
мислене, критично мислене,
откритост, уважение към
многообразието, междукултурно
разбиране и осъзнаване на
начините, по които се развиват
културите. 

Намира се във Флоренция,
Италия. Необходими са
билети. достъпен пеша, с
кола, с градски транспорт.
Достъпен за хора с
увреждания. Предлагат се
обиколки с екскурзовод на
различни езици. Обезопасен. 

https://www.uffizi.it/en

Намира се в Рим, достъпен
пеша, с автомобил и с градски
транспорт. Достъпен за хора с
увреждания. Необходими са
билети; намалена тарифа за
граждани на ЕС между 18 и 25
години. Достъпен за хора с
увреждания. Предлагат се
обиколки на различни езици.
Обхванати мерки за
безопасност.

https://parcocolosseo.it/en/area
/the-colosseum/

Археологически обект

Колизеум
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Madonie (PA), sicily

Природен резерват Зингаро е великолепен участък от сицилианското
крайбрежие, който се простира по протежение на около седем
километра от непокътнатата брегова линия на залива Кастеламаре и
неговата планинска верига, сред стръмни скали и малки заливи.
Резерватът Зингаро разполага с голямо разнообразие и изобилие от
редки и ендемични растения, както и богата фауна. Силно
разнообразните екологични ниши дават голямо разнообразие, което
не е лесно да се намери в други части на острова. В резервата Зингаро
живеят, гнездят и се чифтосват най-малко 39 вида птици, главно
грабливи птици.

Резерватът Зингаро е вписан в
списъка на ЮНЕСКО за световно
наследство.
Природните резервати са из
цяла Европа и са много важна
част от нашето наследство,
където флората, фауната или
особеностите от геоложки или
друг специален интерес са
запазени и управлявани за
целите на опазването. 

природен резерват

Трапани, Сицилия

the Zingaro природен
резерват

Глобалният геопарк Мадони
ЮНЕСКО пази много богато и
рядко природно наследство. На
много малка площ, около 2
процента от повърхността на
Сицилия, расте над половината
от видовете от най-развитата
флора: около 2600 растения,
почти същия брой като
видовете, присъстващи в
Египет, Тунис и Алжир. 

Глобалният геопарк на ЮНЕСКО Мадони се намира в Сицилия, в
средата на средиземноморския регион, сред най-красивите пейзажи
от особен интерес от геоложка и геоморфологична, както и от
дидактическа гледна точка.
Разположението му в централната част на сицилианските Апенини,
геоложко-структурното му устройство и действащите в него морфо-
динамични процеси правят тази планинска група фундаментална
област за познаване и реконструкция на геоложката история на
веригата Апенини-Магрибини, а оттам и на централно
Средиземноморие. Поради тези характеристики, Мадони
представляват и продължават да представляват изключителна учебна
област, както и учебна „гимназия“ за поколения студенти по геоложки
науки и естествена история. 

Критично и иновативно мислене,
вътрешно-личностни умения,
глобално гражданство, откритост,
уважение към многообразието.
diversity

Критично и иновативно мислене,
Вътрешноличностни умения,
глобално гражданство, откритост,
уважение към многообразието 

Намира се в община Сан
Вито ло Капо, Сицилия.
достъпен с кола и с автобус.
Достъп с билети, има
намаление на билета за
младежи под 14 години.

https://www.riservanaturalezin
garo.com/

Намира се в Сицилия. Това е
регионален природен парк
със свободен вход. Достъпен
с кола. Достъпно за хора с
увреждания (обиколки с
екскурзовод, организирани от
асоциацията "Madonie a passo
lento"). Обезопасен.

https://www.parcodellemadonie
.it/

природен резерват

Madonie геопарк
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Палермо, Сицилия

Театро Масимо Виторио Емануеле е оперна зала и оперна трупа,
разположена на площад Верди в Палермо, Сицилия. Посветен е на крал
Виктор Емануил II. Архитектът Basile е вдъхновен от древната и
класическа сицилианска архитектура и по този начин екстериорът е
проектиран във високия неокласически стил, включващ елементи от
гръцките храмове в Селинунте и Агридженто. Реализирана в стил късен
Ренесанс, аудиторията е била планирана за 3000 души, но в сегашния
си формат тя побира 1381 места, със 7 нива от ложи, издигащи се около
наклонена сцена и оформени в типичния стил на подкова. 

Teatro Massimo е най-големият
театър в Италия и един от най-
големите в Европа (по време на
откриването си, със своята площ
от 7730 m², той е третата по
големина опера в Европа след
Palais Garnier в Париж и KK Hof-
Opernhaus във Виена), известен
с перфектната си акустика. 

театър

Палермо, Сицилия

Teatro Massimo
Vittorio Emanuele

В своята съвкупност те са
пример за социално-културен
синкретизъм между западната,
ислямската и византийската
култура на острова, който
поражда нови концепции за
пространство, структура и
декорация. Те също така
свидетелстват за
плодотворното съжителство на
хора с различен произход и
религия.

Арабо-нормандският Палермо и катедралните църкви на Чефалу и
Монреале са символ на епохата на Нормандското кралство Сицилия
(1130-1194 г.). 
Новите нормански владетели изграждат различни постройки в така
наречения арабско-нормански стил. Те включват най-добрите
практики на арабската и византийската архитектура в собственото си
изкуство. Важно е да се отбележи, че различен строител е построил
всеки от обектите, те са свързани помежду си поради общата им
архитектура и времеви период. Тези обекти работят за създаване на
обща идентичност сред районите, в които са построени. Това е така,
защото много хора са избрали да посещават обектите заедно, а не
само по един.

Посетителите могат да придобият
исторически познания за
историята на арабско-нормандския
период в Сицилия и да развият
системно мислене, критично
мислене, откритост, уважение към
многообразието, междукултурно
разбиране и осъзнаване на
начините, по които се развиват
културите. 

Посетителите могат да придобият
исторически знания за XIX век, за
Ренесанса и неокласическия
период, да развият системно
мислене, критично мислене,
откритост, уважение към
многообразието, междукултурно
разбиране и осъзнаване на
начините, по които се развиват
културите. 

Намира се в Палермо.
Достъпен пеша, с автомобил
и с градски транспорт.
Достъпен за хора с
увреждания. Възможно е
посещение на театъра с
обиколки с екскурзовод на
различни езици или по друг
начин е възможно да се
резервира билет за концерт,
опера и балет. Има мерки за
безопасност.

https://www.teatromassimo.it/
eng/

Асизи, средновековен град,
построен на хълм, е родното
място на Свети Франциск,
тясно свързан с дейността на
Францисканския орден.
Неговите шедьоври на
средновековното изкуство,
като базиликата "Сан
Франческо" и картините на
Чимабуе.

https://whc.unesco.org/en/list/1
487/

религиозни и граждански
структури

Арабско-нормандски
маршрут: Палермо и
катедралите на Cefalù и
Monreale
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Катания, Сицилия

Това е бивша кралска резиденция в Казерта, Южна Италия, построена
от Къщата на Бурбон-Две Сицилии като тяхна основна резиденция като
крале на Неапол. Това е най-големият дворец, издигнат в Европа през
18 век. През 1997 г. дворецът е обявен за обект на световното
наследство на ЮНЕСКО; номинацията му го описва като "лебедовата
песен на грандиозното изкуство на барока, от което е възприел всички
характеристики, необходими за създаване на илюзиите за
многопосочно пространство". 

Мащабният дворцов комплекс е
поръчан от бурбонския крал на
Неапол Чарлз III в средата на 18
век. Проектиран е от архитекта
Луиджи Ванвители и вдъхновен
от дворците във Версай и
Мадрид.
По отношение на обема,
Кралският дворец на Казерта е
най-голямата кралска
резиденция в света. 

исторически замък

Касерта, Кампания

Кралският замък
на Касерта

Връх Етна е един от най-
активните вулкани в света и е в
почти постоянно състояние на
активност. Поради своята
история на скорошна дейност
и близкото население, връх
Етна е определен за вулкан от
Десетилетието от
Организацията на
обединените нации. През юни
2013 г. е добавен в списъка на
ЮНЕСКО за световно
наследство заради своите
геоложки особености с
планетарно значение. 

Това е активен стратовулкан на източния бряг на Сицилия, Италия, в
столичния град Катания, между градовете Месина и Катания. Той се
намира над границата на конвергентната плоча между Африканската
плоча и Евразийската плоча. Това е един от най-високите активни
вулкани в Европа и най-високият връх в Италия на юг от Алпите с
текуща височина от 3357 м (11 014 фута), въпреки че това варира в
зависимост от изригванията на върха. 

Посетителите могат да имат
късмета да видят едно от
грандиозните изригвания на
вулкана и неговите огнени потоци
лава, които винаги са
предизвиквали интереса на
учените наред с любопитството на
посетители от цял свят.
Посетителите могат да придобият
емпирични и научни знания за
вулканите, да развият умения за
гражданство и екологична
осведоменост.
Туристите и любителите на спорта
могат да се разхождат или да
практикуват снежни спортове,
съвсем близо до морето. 

Посетителите могат да
придобият исторически знания
за италианската история от 18-ти
век и да развият системно
мислене, критично мислене,
откритост, уважение към
многообразието, междукултурно
разбиране и осъзнаване на
начините, по които се развиват
културите. 

Нмира се в Касерта,
Кампания. Замъкът е лесно
достъпен с обществен
транспорт и с автомобил. За
влизане в структурата са
необходими билети.
Предлагат се обиколки с
екскурзовод на всички езици.
Достъпен за хора с
увреждания.

https://reggiadicaserta.cultura.
gov.it/en/

Намира се близо до Катания.
Достъпен с кола и градски
транспорт. Не всички
пешеходни пътеки са
достъпни за хора с
увреждания. 
Всички новини за активността
на вулката се публикуват в
секцията за Катания на сайта
на INGV:
https://www.ct.ingv.it/index.php

https://www.unescoparcoetna.it
/en/etna-unesco-site/

вулкан

Връх Етна
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Италия, Региони Венето,
Трентино Алто Адидже,
Фриули Венеция Джулия 

Това е древен пътен и поклоннически маршрут, минаващ от
катедралата на град Кентърбъри в Англия, през Франция и Швейцария,
до Рим и след това до Апулия, Италия, където е имало пристанища за
качване на Светите земи. В Италия е бил известен като „Via Francigena“
(„пътят, който идва от Франция“) или „Via Romea Francigena“ („пътят за
Рим, който идва от Франция“). През средновековието е бил важен пътен
и поклоннически маршрут за желаещите да посетят Светия престол и
гробниците на апостолите Петър и Павел. 

Маршрутът пресича повече
европейски страни: Англия,
Франция, Швейцария и Италия.
Повече от 2000 километра през
най-старите улици на тези
красиви страни. Улици,
павирани с речни камъни,
износени с течение на времето,
до „павълмовете“ на Рим.

Поклоннически маршрут 

Италия

The via Francigena

Доломитите са от
международно значение за
геоморфологията, тъй като са
класическо място за развитие
на планини от доломитни
варовици. Районът представя
широк спектър от форми на
релефа, свързани с ерозията,
тектонизма и заледяването. 

Този имот съдържа международно важна комбинация от ценности на
науката за Земята. Количеството и концентрацията на много
разнообразни варовикови образувания е необикновено в глобален
контекст, докато превъзходно откритата геология дава представа за
възстановяването на морския живот през триаския период, след най-
голямото изчезване, регистрирано в историята на живота на Земята.
Възвишените, монументални и цветни пейзажи на Доломитите също
отдавна привличат множество пътешественици и история на научни и
художествени интерпретации на неговите ценности. 

Посетителите могат да придобият
научни знания за развитието на
планините и геоморфологични и
исторически знания за Земята. По
този начин се развива системно
мислене, критично мислене,
откритост и уважение към
многообразието.

Посетителите могат да
придобият исторически
познания за историята на
пресичаните места, да развият
критично мислене, откритост,
уважение към многообразието,
междукултурно разбиране и
осъзнаване на начините, по
които се развиват културите.
Освен това посетителите ще
придобият организационни
умения, умения за решаване на
проблеми, самочувствие и
умения за вземане на решения.

Маршрутът пресича
италианските региони Вале
д’Аоста, Пиемонте,
Ломбардия, Емилия-Романя,
Лигурия, Тоскана, Лацио,
Кампания, Базиликата и
Пулия, Рома и Ватикана.
Официалният маршрут на Via
Francigena е най-безопасният
и е внимателно проектиран,
за да бъде изминаван от хора
от всички възрасти. 

https://www.viefrancigene.org/
en/

Мястото на Доломитите
включва планинска верига в
северните италиански Алпи,
наброяваща 18 върха, които
се издигат на над 3000 метра
и покриват 141 903 ха.
Възможност за обиколки с
екскурзовод и походи с
природни водачи.
Възможност за поддръжка на
частни услуги за достъп за
хора с увреждания. 

https://whc.unesco.org/en/list/1
237

планини

Доломити
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Кампания

Имотът е зает за първи път през периода на палеолита и показва
доказателства за непрекъснато човешко обитаване през няколко
хилядолетия до наши дни и е хармонично интегриран в естествения
терен и екосистема.Обектът се състои от древните квартали на град
Матера и от Парка на Рупестрийските църкви, които се простират над
Мургия, варовито високопланинско плато, характеризиращо се с
дълбоки разломни пукнатини, дерета, скали и пещери. Обектът е
обитаван за първи път през епохата на палеолита до неолита, като
обитаването на естествените пещери става по-интензивно от 8 век,
когато градът започва да надхвърля границите на отбранителните
стени, датирани от римската епоха и изградени около частта на града
наречена Civita. Романска катедрала е построена на Чивита между
двамата Саси през 13-ти век.

Морфологията на територията,
характеризираща се с дълбоки
дерета и голи планински плата,
комбинирани с древни пещерни
църкви, овчарски пътеки,
маркирани с кладенци, и
укрепени селски къщи,
формират един от най-
впечатляващите пейзажи на
Средиземноморието. 

къщи, храмове, манастири

Базиликата

Саси и паркът на
рупийските църкви
на Матера

Поради дългата и сложна
литогенетична и орогенетична
история могат да се
разграничат няколко
литостратиграфски единици
под формата на напеи и/или
неправилни
последователности. Могат да
се открият мезозойски
варовици и доломити на
възраст 130 млн. години.

В Геопарка големият брой уникални и научно ценни геообекти, както и
тяхното георазнообразие потвърждават последователността на
геоложкото наследство на тази област в Южна Италия. Районът е
изграден от седиментни скали, както карбонатни, така и силицикласти.
Районът принадлежи към Южния Апенински сгъваемо-напорен пояс,
който се развива между късната креда и плейстоцена в резултат на
взаимодействието между Европейската и Африканската плочи и
разпространението на Тиренския океански басейн.
Освен това няколко ендемични животни, като вълк и видра, са
защитени от 1997 г. от програмата „Човек и биосфера“ на ЮНЕСКО. 

Посетителите могат да придобият
научни знания за природата, като
по този начин да развият системно
мислене, критично мислене,
откритост и уважение към
разнообразието.

Посетителите могат да
придобият исторически знания
за региона, да развият системно
мислене, критично мислене,
откритост, уважение към
многообразието и осъзнаване
на начините, по които се
развиват културите. 

Разположен в южната част на
италианския регион
Базиликата, паркът Саси и
Рупстирските църкви в
Матера включва комплекс от
къщи, църкви, манастири и
скитове, построени в
естествените пещери на
Мурджия.

https://www.unesco.benicultur
ali.it/en/projects/the-sassi-and-
the-park-of-the-rupestrian-
churches-of-matera/

Геопаркът се намира в
провинция Салерно,
Кампания и заема цялата
територия на Националния
парк Чиленто и Вало ди
Диано. Геопаркът се простира
от брега на Тирен до
покрайнините на планините
Лукания. 

https://en.unesco.org/global-
geoparks/cilento

национален парк

Чиленто, Вало ди Диано и
Национален геопарк
Албърни 
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Пулия

Сайтът се състои от два отделни елемента, съдържащи изключителни
останки, датиращи от гръцки и римски времена:
Некрополът на Панталика съдържа над 5000 гробници, изсечени в
скалата близо до открити каменни кариери, повечето от които датират
от 13-ти до 7-ми век пр.н.е. Останки от византийската епоха също
остават в района, по-специално основите на Анакторон (княжеския
дворец).Другата част от имота, Древна Сиракуза, включва ядрото на
основата на града като Ортигия от гърци от Коринт през 8-ми век
пр.н.е. Мястото на града, което Цицерон описва като „най-великият
гръцки град и най-красивият от всички“, запазва останки като храма на
Атина (5 век пр. н. е., по-късно преустроен да служи като катедрала),
гръцки театър, Римски амфитеатър, крепост и др. Много останки
свидетелстват за неспокойната история на Сицилия, от византийците
до Бурбоните, осеяни с арабо-мюсюлманите, норманите, Фридрих II от
династията Хоенщауфен (1197–1250), Арагоните и Кралството на двете
Сицилии. 

Панталика е един от най-
големите некрополи в Европа. В
него има над 5000 гробници,
издълбани в скалата, които
датират от различни области и
популации. Сиракуза/Панталейка
представлява забележително
свидетелство за
средиземноморските култури
през вековете. 

Археологически
обект

Сиракуза, Сицилия

Сиракуза и скалистият
некропол на Панталика 

Трулите на Алберобело
представляват традиция в
строителство от сух камък, на
няколко хиляди години,
открита в Средиземноморския
регион. Разпръснати селски
селища са съществували в
района на днешния
Алберобело преди около
хиляда години.

Трулите, варовикови жилища, открити в южния регион на Пулия, са
забележителни примери за строителство без хоросан, праисторическа
строителна техника, която все още се използва в този регион. Трулите
са направени от грубо обработени варовикови камъни, събрани от
съседни полета. Характерно е, че имат пирамидални, куполни или
конични покриви, изградени от корбелирани варовикови плочи. 

Посетителите могат да придобият
исторически познания за града и
средиземноморския район, за да
развият системно мислене,
критично мислене, откритост и
уважение към многообразието. 

Посетителите могат да
придобият исторически
познания за града и
средиземноморския район, за да
развият системно мислене,
критично мислене, откритост и
уважение към многообразието. 

Обектът Сиракуза и скалният
некропол Панталейка на
средиземноморското
крайбрежие в югоизточната
част на Сицилия се състои от
два отделни елемента -
историческия град Сиракуза и
некропола Панталейка.
Достъпни с обществен
транспорт. Предлагат се
частни обиколки с
екскурзовод на различни
езици.

https://whc.unesco.org/en/list/
1200/

Намират се в Алберобело,
Пулия. 
достъпен с обществен
транспорт. 
Частен обект. Има
организирани турове с гид, на
различни езици. Обезопасен.

http://whc.unesco.org/en/list/78
7

къщи

Трулите от Алберобело 
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Падуа, Венето

Този изключителен комплекс от сгради озарява околността от Кралския
дворец в „Командната зона“ на Торино, за да включва много селски
резиденции и ловни хижи, разработени за административни и
развлекателни цели в и около Торино от херцозите на Савой от 1562 г. 

Резиденцията на кралския дом
на Савоя е изключителен
пример за европейска
монументална архитектура и
градоустройство през XVII и XVIII
в., който използва стила,
размерите и пространството, за
да илюстрира по изключителен
начин преобладаващата
доктрина на абсолютната
монархия в материален план.

кралски дом

Торино, Пиемонте

Резиденции на Кралския
дом на Савой 

Ботаническата градина в Падуа
е първообразът на
ботаническите градини в
Европа и представлява
началото на ботаническата
наука, на научния обмен и на
разбирането за връзката между
природата и културата. Тя
представлява източник на
вдъхновение за много други
градини в Италия и в цяла
Европа и е оказала влияние
както върху архитектурния и
функционалния им дизайн.

Първата в света ботаническа градина е създадена в Падуа през 1545 г.
Тя все още запазва оригиналното си оформление – кръгъл централен
парцел, символизиращ света, заобиколен от пръстен от вода. По-
късно са добавени и други елементи, някои архитектурни
(декоративни входове и балюстради) и някои практически (помпени
инсталации и оранжерии). 

Посетителите могат да придобият
научни знания за природата и
растенията, като по този начин
развиват системно мислене,
критично мислене, откритост и
уважение към разнообразието.

Посетителите могат да
придобият исторически знания
за Савоя и италианската
история; да развият системно
мислене, критично мислене,
откритост и уважение към
разнообразието.

Резиденциите на Кралския
дом на Савой включват
голяма серия от имоти,
включително 22 дворци и
вили в и около Торино.
Единадесет от компонентите
на имота са в центъра на
Торино, а останалите 11 са
разположени около града по
радиален план. 
достъпен с обществен
транспорт.Има организирани
турове с гид, на различни
езици. Обезопасен.Достъпен
за хора с увреждания.

https://whc.unesco.org/en/list/
823

Намира се в Падуа. 
достъпен с обществен
транспорт.
Има организирани турове с
гид, на различни езици.
Обезопасен.
Достъпен за хора с
увреждания

https://en.unesco.org/global-
geoparks/cilento

ботаническа градина

Ботаническа градина на
Падуа
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Умбрия

Чинкуе Тере се споменава в документи, датиращи от 11 век. Първи са
заселени Монтеросо и Вернаца, а останалите селища се разрастват по-
късно, докато са на територията на Република Генуа. През XVI в.
жителите укрепват съществуващите крепости и изграждат нови
отбранителни кули, за да защитят района от нападенията на турците.
Чинкуе Тере преживява икономически упадък от XVII до XIX в., когато се
възстановява, когато в Ла Специя е построен арсенал и получава
железопътна връзка с Генуа. 

Ривиерата показва важен обмен на
човешки ценности в хода на
времето или в рамките на една
културна област в света, в областта
на архитектурното развитие или на
технологиите, на монументалните
изкуства, на градското и
ландшафтното планиране; тя е
забележителен пример за вид
строителство, архитектурно или
технологично цяло, или за пейзаж,
показващ важен момент от
човешката история; 

природен резерват

Лигурия

Чинкуе Тере

Водопадът Мрамор е уникален,
защото неговата височина от
165 метра го прави най-
високият в Европа. Уникален е,
защото река Велино се слива
мощно с друга голяма река
Нера. Откриването на
водопада си е събитие също
благодарение на възможността
да се потопите в оборудван
парк. 

Това е изкуствен водопад, създаден от древните римляни. Общата му
височина е 165 м (541 фута), което го прави вторият най-висок
водопад, създаден от човека в света. Източникът му е част от водите
на река Велино (останалата част от реката се влива в
водноелектрическа централа), след като преминава през езерото
Пиедилуко в близост до общността Марморе (мрамор на италиански).
Излива се в долината отдолу, образувана от река Нера. 

Околността, долината на Нера е
богата на история, култура,
природа и приятни кулинарни
изненади. Така посетителите
придобиват знания за историята и
природата на района, развиват
критично мислене и уважение към
разнообразието.

Посетителите могат да
придобият знания и опит за
средиземноморската култура и
природа, като по този начин
развият системно мислене,
критично мислене, откритост и
уважение към разнообразието.

Чинкуе Тере е крайбрежен
район в Лигурия, в
северозападната част на
Италия. Намира се в
западната част на провинция
Ла Специя и се състои от пет
села. Бреговата линия, петте
села и околните хълмове са
част от националния парк
Чинкуе Тере, обект на
ЮНЕСКО за световно
наследство. Достъпен с
обществен транспорт. (влак и
ферибот).Обезопасен.Достъп
ен за хора с увреждания

http://www.parconazionale5te
rre.it/Eindex.php

Намират се на 7,7 км от Терни,
столица на италианския
регион Умбрия. Достъпен с
обществен транспорт;
Има организирани турове с
гид, на различни езици.
Обезопасен.Достъпен за хора
с увреждания;

https://www.cascatadellemarmo
re.info/

природен резерват

Водопади Марморе
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Ното, Сицилия

Равена е седалище на Римската империя през 5-ти век и след това на
Византийска Италия до 8-ми век. Разполага с уникална колекция от
раннохристиянски мозайки и паметници, построени през 5-ти и 6-ти
век. Те демонстрират брилянтни художествени умения, включително
прекрасна смесица от гръко-римска традиция, християнска
иконография и ориенталски и западни стилове. 

Раннохристиянските паметници на
Равена нямат паралел поради
важните доказателства, които
предоставят за художествени и
религиозни взаимоотношения и
контакти във важен период от
европейската културна история.
Мозайките са сред най-добрите
оцелели образци на тази форма на
изкуство в Европа и имат повишено
значение поради смесването на
западни и източни мотиви и
техники. 

храм

Равена, Емилия Романа

Раннохристиянски
паметници на Равена

Къснобароковите градове на
Вал ди Ното представляват
кулминацията и върха на
разцвета на бароковото
изкуство в Европа.

Късните барокови градове на Вал ди Ното се състоят от компоненти
на осем града, разположени в югоизточна Сицилия. Всички те са
възстановени след 1693 г. върху или до градове, съществуващи по
време на земетресението, което се е случило през тази година. Те
представляват значително колективно начинание, успешно
осъществено на високо ниво на архитектурни и художествени
постижения. Поддържайки късния бароков стил на деня, те
изобразяват и отличителни иновации в градоустройството и
градското строителство. 

Критично мислене; Глобално
гражданство, толерантност,
откритост, уважение към
многообразието, междукултурно
разбирателство; исторически,
художествени и религиозни
познания, осведоменост за
изкуството и архитектурата.

Критично мислене; Глобално
гражданство, толерантност,
откритост, уважение към
многообразието, междукултурно
разбирателство; исторически,
художествени и религиозни
познания, значението на
религията в общността и
осведоменост за изкуството и
архитектурата. 

Намира се в Равена, в
североизточна Италия.
достъпен с обществен
транспорт.Има организирани
турове с гид, на различни
езици. Обезопасен.Достъпен
за хора с увреждания;
Вход с билети.

https://whc.unesco.org/en/list/
788

Намира се в Югоизточна
Сицилия. 
достъпен с обществен
транспорт;Има организирани
турове с гид, на различни
езици. Обезопасен. Достъпен
за хора с увреждания. 

http://whc.unesco.org/en/list/10
24

паметник

Къснобарокови градове
на Вал ди Ното 

98

https://www.aoaff.gr/home_en/
https://www.npg.org.uk/
https://www.npg.org.uk/


Пиза, Тоскана

Построен на мястото на етруско селище, Флоренция, символът на
Ренесанса, се издига до икономическо и културно превъзходство при
Медичите през 15-ти и 16-ти век. Неговите 600 години изключителна
художествена дейност могат да се видят преди всичко в катедралата от
13-ти век (Санта Мария дел Фиоре), църквата Санта Кроче, Уфици и
двореца Пити, дело на велики майстори като Джото, Брунелески,
Ботичели и Микеланджело. 

От Кватроченто насам Флоренция
оказва доминиращо влияние
върху развитието на архитектурата
и монументалните изкуства -
първо в Италия, а след това и в
цяла Европа: художествените
принципи на Ренесанса се
определят там от началото на XV в.
от Брунелески, Донатело и Масачо.
Именно във флорентинската среда
се формират и утвърждават
двамата универсални гении на
изкуството - Леонардо да Винчи и
Микеланджело.

паметник

Флоренция, Тоскана

Исторически център на
Флоренция

Паметниците на площада на
чудесата оказват влияние
върху архитектурата и
развитието на монументалното
изкуство в Европа през
различни епохи. Това е
изключителен пример за
християнска средновековна
архитектура и пример за
„пизански стил“, който повлия
на цяла Европа.

Площадът на катедралата в Пиза представлява най-добрия пример
за романския стил в Пиза чрез неговото великолепие и
съвършенство, хармонично сливане на класически,
раннохристиянски, ломбардски и източни мотиви.
Сградите, построени през XI и XIV век, поддържат стилно единство,
като поставят 4 паметника в един и същи квадрат, който е наречен:
„Площад на чудесата“. 

Критично мислене; Глобално
гражданство, толерантност,
откритост, уважение към
многообразието, междукултурно
разбирателство; исторически,
художествени и религиозни
познания, осведоменост за
изкуството и архитектурата. 

Критично мислене; Глобално
гражданство, толерантност,
откритост, уважение към
многообразието, междукултурно
разбирателство; исторически,
художествени и религиозни
познания, осведоменост за
изкуството и архитектурата.

Намира се в центъра на
Флоренция, Тоскана.
достъпен с обществен
транспорт;
Има турове с гид.
Обезопасен. 
Достъпен за хора с
увреждания. 

http://whc.unesco.org/en/list/1
74

Намира се в Пиза, Тоскана.
достъпен с градски транспорт;
Предлагат се обиколки с
екскурзовод. Покрити мерки за
безопасност. 
Достъпен за хора с увреждания. 
Вход с билет.

https://www.opapisa.it/

паметник

Площад на чудесата
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Болоня, Емилия Романа

Националният парк "Вал Гранде" е създал във Вогоня "Геолаб" -
посетителски център, посветен на геопарка и геоложките особености
на Вал Гранде. Това е пространство, оборудвано с инструменти за
наблюдение, предназначено за изучаване и преподаване на предмети,
свързани с науките за Земята. Оборудвана е и с колекция от тънки
разрези на основните скали в района и събрани минералогични и
литоложки късове. Интерактивни устройства илюстрират основните
теми, свързани с геологията на този важен алпийски сектор. 

Научната значимост на геоложките
аспекти се слива с влиянието,
което геоложката матрица винаги
е имала и продължава да има
върху човешката култура.
Геоложкото значение на този
район е свързано с процесите на
формиране на Алпите, които са
деформирали земната кора така,
че да извадят на показ най-
дълбоките ѝ части: тук се намира
един от най-впечатляващите
участъци от земната кора, в
рамките на който дори е възможно
да се види енергийната система на
изкопаем супервулкан, от най-
повърхностните скали на
калдерата до дълбочина 25 км.

природен резерват

Пиемонт

Сесия, геопарк Вал
Гранде 

Размерите на портиките в
Болоня ги правят уникални в
света и всъщност те са
номинирани за световно
наследство на ЮНЕСКО и са
част от забележителностите на
града. Покритите пешеходни
пътеки са построени между
1200 и 1900 г. и интересен
начин да научите как се е
променил този град с течение
на времето е да отидете на
пешеходна обиколка на
портиците на Болоня.

Серийният имот се състои от дванадесет съставни части, състоящи
се от ансамбли от портици и прилежащите им застроени площи,
разположени на територията на община Болоня от XII в. до наши
дни. Тези ансамбли от портици се считат за най-представителните
сред портиците на града, които обхващат обща дължина от 62 км.
Някои от портиците са изградени от дърво, други - от камък или
тухли, както и от стоманобетон, като покриват пътища, площади,
пътеки и алеи, от едната или от двете страни на улицата.

Критично мислене; Глобално
гражданство, толерантност,
откритост, уважение към
многообразието, междукултурно
разбирателство; исторически,
художествени и религиозни
познания, осведоменост за
изкуството и архитектурата 

Посетителите могат да
придобият научни знания за
природата и растенията, като по
този начин да развият системно
мислене, критично мислене,
откритост и уважение към
многообразието. 

Намира се в северозападен
Пиемонт, в район, който се
простира от езерото
Маджоре до границата с
Швейцария, до Монте Роза
на границата с Вал д'Аоста.
 Достъпен с влак или
автомобил.
Geolab е отворен при
резервация само за
училищни групи и групи
учени. Обиколки с
екскурзовод и/или
самостоятелен достъп се
организира в съответствие
със специфични
споразумения и конвенции. 

https://www.illagomaggiore.co
m/en_US/home

Намира се в центъра на Болоня,
северна Италия. 
Достъпен с обществен транспорт;
обезопасен, достъпен за хора с
увреждания.

https://whc.unesco.org/en/list/1650

паметник

Портици на Болоня 
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