
 

  
 

Постижение:  

Културно наследство в миграция. Модели на консолидация и 

институционализация на българските общности в чужбина 
 

Дата: 23.04.2020 

 

Описание (до 1500 символа):  

 

▪ Проучване на 305 формални и неформални организации на българските общности 

в 80 града в 16 страни в Европа и в САЩ, което изведе ролята на училището и 

фолклорния състав като най-значими за българското културно наследство зад 

граница. 

▪ Екипът (10 души) е представил своите резултати на различни, предимно 

международни, научни форуми (35 доклада, 27 публикации). 

▪ Публикуван е научен сборник “Cultural Heritage in Migration”, обединяващ  27 

статии на автори от различни страни, и колективна монография „Културно 

наследство в миграция. Модели на консолидация и институционализация на 

българските общности в чужбина“, която разгръща аналитично наблюденията на 

екипа. 

▪ Подготвено е научно-приложно издание „Културно наследство в миграция: добри 

практики и проблеми“, в което въз основа на опита на учените са направени 

конкретни препоръки върху политиките, практиките и законодателната рамка по 

отношение на българските емигранти. 

▪ Резултатите от проекта получиха сериозен обществен отглас чрез експонираната 

изложба „Културно наследство на българите в миграция“ в София, Русе, Пловдив 

и Стара Загора и Гент и англоезична версия – в Тарту (с допълнително външно 

финансиране). Създаден и презентиран е документалният филм „Пъзелът: 

културно наследство в миграция“. 

▪ Важни комуникационни канали са уебсайтът и фейсбук страницата на проекта, 

която е поле за диалог между заинтересованите страни.Резултатите от проекта са 

комуникирани с широката публика и в множество престижни изяви в националните 

медии. 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Uu0hll8Tw-8
https://www.youtube.com/watch?v=Uu0hll8Tw-8


 

  
 

Илюстративен материал (до една страница): 

 

 
 

 
 

 



 

  
 

 

 

Информация за проекта 

Номер и дата на договора ДФНИ К02/19 от 19.12.2014 г. 

Заглавие на проекта „Културно наследство в миграция. Модели на 

консолидация и институционализация на 

българските общности в чужбина“  

Научна област Хуманитарни науки 

Начало на проекта 19.12.2014 г. 

Продължителност (месеци) 36 

Базова организация 

 

Партньорски организации 

Институт за Етнология и Фолклористика с 

Етнографски музей (ИЕФЕМ-БАН) 

 

Ръководител на проекта Проф. д-р Владимир Пенчев 

Email: vladimir.penchev@iefem.bas.bg 

Лице за контакт Проф. д-р Владимир Пенчев……………….. 

Email: vladimir.penchev@iefem.bas.bg 

Интернет страница www.migrantheritage.com 

 


