
„Писмените Съкровища на Долен 

Дунав“ –проект по програма 

Интеррег VA “Румъния-България“ 

XXXI Национална научна конференция на ББИА “Библиотеките – предизвикателства и трансформация в 
COVID среда”, Бургас, 14-15 октомври 2021 г. 



Проектни партньори 

 Водещ партньор - Фондация Глобални библиотеки –България 

 Biblioteca Județeană ”Alexandru și Aristia Aman”-Крайова Румъния 

 Регионална библиотека „Любен Каравелов“ –Русе 

 Бюджет – общо евро 486 028.75 

 Разпределен между партньорите съответно – евро 95 701.13; 191 820.97 

и  198 506.65 



Проблеми адресирани чрез проекта 

1. Ниско ниво на популяризиране на писаното нематериално културно наследство и по 
този начин потенциални местни и международни посетители не са наясно с потенциала 
на областта за литературен туризъм; 

2. Липса на съгласувани трансгранични политики за развитие на литературния туризъм и 
работеща мрежа от заинтересовани страни; 

3. Липса на интегрирана туристическа информация и добре развити атрактивни 
литературни туристически продукти, услуги, маршрути и програмни пакети; 

4. Писмените съкровища са разделени между три различни вида институции: 
библиотеки, музеи и архиви. Липсва достатъчно добро сътрудничество между тях за 
представяне и популяризиране на общото писмено нематериално културно наследство. 

5. Има голям риск от загуба на голяма част от по-старото писмено наследство, тъй като 
по-голямата част от него не е дигитализирана 

6. Много от експонатите на писмено наследство все още са в частни колекции от местни 
хора и историци и не могат да бъдат представени на широка публика. 

7. В района на  Долен Дунав има твърде малко нощувки 



Основна цел на проекта 

Общата цел на проекта е насърчаване на съвместното опазване, 

защита, популяризиране и развитие на писаното нематериално културно 

наследство на региона чрез диверсификация на туристическите услуги и 

развитието на литературния туризъм, като основен фактор за използване 

и използване на общи предимства и потенциали и преодоляване на 

несъответствията. 



Конкретни цели на проекта 

1. Създаване на интегриран туристически продукт Долна Дунавска трансгранична 

дестинация за литературен туризъм (Долен Дунав CBDLT) и насърчаване на 

актуализиран общ положителен имидж на трансграничния регион. 

2. Създаване на трансгранична мрежа, обединяваща всички заинтересовани 

страни и повишаване на нейния капацитет за съвместно стратегическо 

планиране, управление и устойчиво развитие на CBDLT на Долен Дунав 



Предизвикателства пред проекта 

 Ангажиране на голям брой и разнородни заинтресовани страни 

 Множество тръжни процедури 

 Сложни взаимовръзки между отделните дейности и партньори 

 Ниско ниво на разпознаване на литературния туризъм, като възможност 

за популяризиране на дестинацията 



Основни резултати от дейностите по 

проекта 

1) Разработен е интегриран туристически продукт - Долна Дунавска 
трансгранична дестинация за литературен туризъм (литературен сайт – 
litdanube.eu);  

2) В библиотеките в Русе и Крайова са създадени два пилотни модерни и 
иновативни за целия регион центрове, базирани на най-новите цифрови 
технологии; 

3) Разработени са 5 туристически пакета с  5 туристически маршрута, с акцент 
върху литературата от трансграничния регион;  

4) Проведени са 2 международни литературни фестивала; 

5) Разработена е интегрирана стратегия за развитие на долен Дунав с активното 
участие на заинтересовани страни от региона; 

6) Изградена е за трансгранична мрежа на заинтересованите страни и е 
разработен Стратегически план; 

7) Разработена е иновативна маркетингова стратегия за международно 
популяризиране на новия имидж на Долен Дунав. 

 









Повече информация за Проекта 

 Сайт за литературен туризъм http://litdanube.eu/bg 

 

 Сайт на Проекта - https://twtld.com/web/ 

 

http://litdanube.eu/bg
https://twtld.com/web/
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      Благодаря за вниманието 

 
 

 

 

 

 

 

Спаска Тарандова 

Изпълнителен директор 

Фондация Глобални библиотеки България 

Email: strandova@glbulgaria.net 

www.glbulgaria.net 

mailto:strandova@glbulgaria.net

