ИНТЕРРЕГ-ИПП трансгранична програма България - Македония

ПРОГРАМА
ТРАНСГРАНИЧЕН ФОРУМ НА ТЕМА
"КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН - УНИКАЛЕН РЕСУРС ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИ И КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ"
Място на провеждане: Конферентната зала на Интерхотел Сандански, гр. Сандански
Дата на провеждане: 21-22 декември 2017г.
1 Ден: 21.12.2017 (четвъртък)
12:00 – 13:30
13:30 – 14:00

Пристигане на участниците и настаняване в хотел ПЕРУН, гр. Сандански
Регистрация на участниците и кафе за добре дишли в конферентната зала на
Интерхотел Сандански, гр. Сандански

14:00 - 14:05

Откриване на Форума
Модератор: г-н Живко Иванов

14:05 – 14:20

Представяне на проект RURAL REVIVAL – ВЪЗРАЖДАНЕ НА СЕЛАТА
Лектор: Калина Хицова-Аврамова – координатор на проект RURAL REVIVAL

14:20 – 15:00

Представяне на традиционните архитектурни стилове в област Благоевград.
Представяне на макет – възстановка на възрожденска къща чрез 3D технология на
принтиране.
Лектор: Мариела Богданова

15:00 - 15:45

КАФЕ ПАУЗА И КЕТЪРИНГ

15:45 – 16:25

Традиционното народно облекло по поречието на река Струма като част от
балканското културно пространство
Лектор: д-р Камелия Грънчарова

16:25 – 16:40

Представяне на местни занаятчийски сдружения и традиционни занаяти в
трансграничиня регион на България – иконопис, живопис, дърворезба,
феропластика, златарство;
Лектор: Борислав Божинов

ИНТЕРРЕГ-ИПП трансгранична програма България - Македония
16:40 – 17:30

Представяне на културното наследство, традиции, обичаи и изчезващи селища в
трансграничния регион чрез основните продукти, разработени в рамките на
проекта:
 Тематични туристически продукти – маршрути из изчезващи селски райони;
 Рекламни филми, показващи богатото и разнообразно културно наследство
на региона;
 Луксозен каталог с изчезващи села от трансграничния район на България и
Македония, с техни традиции, облекла и архитектура;
 Електронна библиотека на 24 подбрани села от двата погранични региона със
запазена автентична култура, архитектура и обичаи;
Лектор: Кристиян Ковачев

17:30 – 18:00

Представяне на софтуер за оценка на туристическите обекти, разработен в рамките
на проект RURAL REVIVAL

18:00 – 18:30

Дискусия и закриване на ден първи от форума

19:30 – 23:30

Вечеря за всички участници

2 Ден : 22.12.2017 (Петък)
10:00

Организирано отпътуване към Зографската къща в с. Лиляново

10:30 – 13:00

Посещение на Зографската къща в с. Лиляново
-

Представяне на художествени творби от членове на занаятчийско сдружение
ЗОГРАФИ – иконопис, живопис, графика, дърворезба, феропластика и др.

Кафе пауза с дегустация на вино и други местни продукти
-

Представяне на характерните занаяти в региoна чрез дейността на сдружение
ЗОГРАФИ и сдружение АРТ САНДАНСКИ 97

Лектор: Борислав Божинов – Председател на сдружение ЗОГРАФИ
12:30 – 13:30

Обяд и изпращане на участниците

