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Представяне на 

„Моето лично културно съкровище“ 
 

 
Молим Ви за конкретни данни за нематериална културна ценност, която е близо до сърцето 
Ви и която бихте желали да представите на европейските си съседи. 
Рубрики и предложения ще намерите на уебсайта codanec.eu. 
 
Помислете и за това, как можете да се представите с Вашето лично културно съкровище на 
снимка! 
 
Моля, изпратете попълнения формуляр обратно на info@ileu.net. 
 
Следните данни са предназначени за публикуване на нашия уебсайт на проекта (codanec.eu) в 
рамките на изложби и за връзки с обществеността: 
 

Предадено от 

Име на лицето респ. групата:  

Страна на произход:  

Селище на произход:  

Регион на произход / провинция / 
федерална провинция / област (напр. 
градски квартал) / или др. подобни: 

 

Етнос:  

Собствен уебсайт (ако е наличен с 
надпис (заглавие):  

 
 
Следните описания имат за цел да предадат първо впечатление за личното културно 
наследство и да бъдат представени в еднаква форма на уебсайта. Затова ви молим, да се 
придържате към приблизително 700 знака! Моля, напишете своя текст на майчиния си език и 
на английски (при нужда ще получите от нас помощ за това). По-подробни описания, причини и 
документи могат да бъдат предадени като втора стъпка (вижте за тази цел формуляр В на 
уебсайта). 
 

Название на моето 
лично културно 
съкровище 

 

 

mailto:info@ileu.net
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Описание на избраното от Вас „Културно съкровище“ и Вашата лична връзка с него (около 
700 знака) 

 

 

 
 

Намерение за предаване нататък, т.е. защо е важно за мен / нас, да предадем на други 
това културно съкровище (около 700 знака) 

 

 

 
 

Превод на Английски: Описание на избраното от Вас „Културно съкровище“ и Вашата 
лична връзка с него (около 700 знака) 

 

 

 
 

Превод на Английски: Описание на важността на предаването нататък: защо е важно за мен 
/ нас, да предадем на други това културно съкровище (около 700 знака) 

 

 

 
 
Ние се нуждаем от цифрово изображение със съответното качество, което е подходящо за 
качване на нашия уебсайт (качество / резолюция на изображението мин. 1920x1440 (1080p). 
 

Ваша снимка или на групата от лица с избраното от Вас нематериално културно съкровище 
респ. Ваша снимка и снимка с изобразяване на културното съкровище, напр. танц, занаят и т.н. 

Изображение (моля снимката да се 
приложи като отделен jpg или png файл) 

Запаметете снимката под следното име: 

CODANEC_страна_селище_име_снимка_№ 

 

Заглавие респ. описание на снимката  

Име на фотографа   

Необходимо е съгласие от Вас и изобразените лица за ползването на снимката, затова 
попълнете моля приложения формуляр (формуляр C). 
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Ако искате да приложите кратко видео (макс. 3 минути), което представя Вашето културно 
съкровище, много бихме се радвали. Моля запаметете под следното заглавие: 
CODANEC_страна_селище_име_видео 

Заглавие респ. описание на видеото  

Име на лицето, което е направило 
видеото  

Необходимо е съгласие от Вас и изобразените лица за ползването на видеото, затова 
попълнете моля приложения формуляр (формуляр C). 

  
 
Моля отбележете с кръстче, към коя категория принадлежи вашето културно съкровище. 
Подкатегории и спецификации ще намерите на уебсайта http://codanec.eu/categories/. 
 
 

Категория (моля сложете кръстче) Спецификация респ. подкатегория (напр. народен 
танц): 

☐ танц 
 
 

☐ музика  

☐ изобразителни изкуства   

☐ празници, традиции, обичаи  

☐ занаятчийско културно 
наследство, занаятчийско изкуство 

 
 

☐ регионална култура на хранене и 
пиене 

 
 

☐ връзки с природата и околната 
среда 

 
 

☐ език и литература  

☐ стари комуникационни техники  

☐ фотография, фотоизкуство  

☐ обществено участие  

☐ история  

☐ игри  

☐ стойности  

☐ други  
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С попълването и подписа на този формуляр Вие се съгласявате, че ILEU e.V. може да публикува 
направените от Вас данни, снимки и документи. Публикуването става на нашия уебсайт на 
проекта (codanec.eu) в рамките на свързани с проекта CODANEC изложби и за работа с 
обществеността. Допълнително Вие ни уверявате, че правата за текста и снимките са у Вас и 
Вие ни давате правото за тяхното ползване. Ние не поемаме отговорност за съдържанието на 
отделните материали. 
 
С Вашите лични данни ние ще боравим много деликатно и ще ги използваме само в рамките на 
ОРЗД (Общ регламент за защита на данните), затова следните лични данни ще се използват 
само за връзка от ILEU e.V. с Вас и няма да се публикуват. 
 

Лични данни (тези данни не се публикуват, само за установяване на контакт!): 

Име / лице за контакт:  

Адрес:  

Страна:  

И-мейл:  

Телефон:  
 

Благодарим Ви за Вашия материал и се радваме на многообразие от лични културни 
съкровища от целия Дунавски регион. 

Моля, изпратете ни попълнения формуляр на info@ileu.net и назовете файла както следва: 

CODANEC_A_страна_селище_име_език (напр. DE / EN / BG / RO) 

Моля не забравяйте подписа! 

 

Селище, дата: _________________________          Подпис:_________________________________ 

 


