
 
 

 

Բոլյարովո. Եվրոպական գյուղական շրջանների սոցիալական 

կայունության և մշակութային ժառանգության միջազգային ֆորում 

#EuSAVE. 7-րդ և վերջին միջոցառումը Բուլյարովո քաղաքում 

Օգոստոսի 30-ից մինչև սեպտեմբերի 3-ը ALDA-ն մասնակցեց #EUSave ծրագրի 7-րդ և 

վերջին միջազգային միջոցառմանը` ԵՄ Քաղաքացիների գործողություն հանուն խելացի 

պատմական գյուղերի: Միջոցառման հաղորդավարն էր #EuSAVE ծրագրի բուլղարացի 

գործընկերը՝ Բուլղարիայի հարավում գտնվող փոքրիկ քաղաք Բոլյարովոյի 

քաղաքապետարանը։ Միջոցառմանը մասնակցում էին Խորվաթիայի, Իտալիայի, 

Լատվիայի, Հյուսիսային Մակեդոնիայի, Պորտուգալիայի և Իսպանիայի 

պատվիրակությունները, որոնք ներկայացնում էին 10000-ից պակաս բնակիչ ունեցող 40 

փոքր գյուղական համայնքներ: 

Ծրագրի 6-րդ միջազգային միջոցառումից հետո երեքշաբթի օրը՝ օգոստոսի 30-ին, 

Բոլյարովոյի քաղաքապետ պարոն Խրիստո Խրիստովը գործընկերներին ողջունեց 

Յամբոլում ընթրիքի ժամանակ՝ «Եվրոպական գյուղական տարածքների սոցիալական 

կայունության և մշակութային ժառանգության միջազգային ֆորում» խորագրով՝ սկսելով 

այս  միջոցառումը։ 

Հաջորդ օրը Բոլյարովոյի Չիտալիշտե «Վազրաժդանեում» տեղի ունեցավ անդրազգային 

կոնֆերանս, որտեղ բոլոր գործընկերները հնարավորություն ունեցան հանրությանը 

ներկայացնել իրենց նախապատմությունը, փորձառությունները և տպավորությունները 

ծրագրի վերաբերյալ, որը սկսվել է 2019 թվականի հունվարին և կավարտվի 2022 

թվականի դեկտեմբերին: Ելույթներին նախորդեցին տեղի ավանդական պարի խմբի 

երաժշտական կատարումները, որին հաջորդեց գիտաժողովը. 

• Բոլյարովոյի պատմական ժառանգությունը (բ.գ.թ. Ստեֆան Բակարդջիև), 

• մշակութային ինքնության խթանումը (պարոն Ստանչո Ստավրև), և 

• Եվրոպական ծրագրերը Յամբոլի շրջանի տեղական համայնքների համար (տիկին 

Տատյանա Բալակչիևա): 

 

https://www.alda-europe.eu/progetto/eusave/
https://bolyarovo.bg/bg
https://bolyarovo.bg/bg
https://www.alda-europe.eu/library/eusave-international-concello-vimianzo/


«Այս ծրագիրը մեզ թույլ է տալիս առաջին հերթին հարստացնել մեր փորձը եվրոպական 

նախագծերի մշակման գործում, և երկրորդ՝ ցույց տալ ու համեմատել մեր մշակութային 

ավանդույթները», - Բոլյարովոյի քաղաքապետ Խրիստո Խրիստով 

Այս համատեքստում Ալեսիա Լեգան և Նիկոլա Զորդանը ALDA Skopje-ից ամփոփեցին 

ALDA-ի դերը ծագրում և ընդհանրապես Բալկանյան տարածաշրջանում: Մոտակա 

շենքում  տեղի ունեցավ մամուլի ասուլիս։ Ինչպես այդ առիթով նշել է քաղաքապետ 

Խրիստովը. 

«Այս ծրագիրը մեզ թույլ է տալիս առաջին հերթին հարստացնել մեր փորձը եվրոպական 

նախագծերի մշակման ոլորտում, և երկրորդ՝ ցույց տալ և համեմատել մեր մշակութային 

ավանդույթները»: 

Կեսօրին խումբն օգտվեց առիթից՝ այցելելու քաղաքը, նրա մշակութային 

ժառանգությունը և շրջակա բնությունը: Մալկո Շարկովո գյուղի մոտ գտնվող 

արհեստական փոքրիկ լիճը վերածվել է այլընտրանքային և էկոլոգիապես մաքուր 

զբոսաշրջության վայրի։ 

Հինգշաբթի օրը՝ սեպտեմբերի 1-ին, գործընկերներն այցելեցին «Կաբիլե» ազգային 

հնագիտական թանգարան և «Վիլա Յամբոլ» ընկերություն, որն արտադրում է 

Բուլղարիայի լավագույն գինիներից մեկը: Այնուհետև խումբը տեղափոխվեց 

«Բեզիստենա» մշակութային կենտրոն՝ քաղաքի ամենահին շենքերից մեկը և, անշուշտ, 

Յամբոլի ներկայանալի Պատմության թանգարանը։ Ուշ երեկոյան տեղի ունեցավ նաև 

անդրազգային համակարգման հանդիպումը։ 

Վերջապես, գործընկերները հնարավորություն ունեցան այցելել Սոզոպոլ՝ Սև ծովի 

հնագույն քաղաք, որտեղ նրանք կարող էին գնահատել նրա պատմության 

հարստությունը և ափամերձի գեղեցկությունը: Փոքրիկ Ստեֆան Կարաջովո գյուղում 

կազմակերպվել է միջմշակութային ընթրիք, որի ընթացքում հնչել է բուլղարական 

ավանդական երաժշտություն և հնչել ժողովրդական պարեր։ 

Ծրագրի ամենակարևոր արդյունքը եվրոպական խելացի պատմական գյուղերի ցանցի 

ստեղծումն էր, որը կարող է միավորել Եվրոպայի տարբեր քաղաքների փորձն ու 

խնդիրները: 

Իրոք, այս քաղաքապետարանների համար կարևոր է ունենալ քննարկումների տարածք, 

որտեղ նրանք կարող են կիսվել լավագույն փորձով և լուծել նմանատիպ խնդիրներ: Այս 

ծագրի միջոցով պարզ դարձավ, որ կապ կա մշակութային ժառանգության և ավանդույթի 

միջև, և որ առաջինի պահպանումը պաշտպանում է երկրորդին: Ավելին, նման 

փոխանակումները մասնակիցներին միշտ իրազեկ են դարձնում ԵՄ-ի արտասովոր 

մշակութային բազմազանության վերաբերյալ: 

*** 

#EuSAVE նախագծի մասին լրացուցիչ տեղեկություններ կարելի է գտնել կայքում, ինչպես 

նաև ծրագրի Facebook և Instagram էջերում. Հոդված Vimianzo էջում – EuSAVE Facebook-ում: 

https://www.vimianzo.gal/eusave/info.php?idioma=en&sec=380


Միջոցառմանը ներկա պատվիրակություններ. 

–Lokalna akcjiska grupa Zagorje-Sutla, Խորվաթիա 

– Unione dei Comuni della Grecia Salentina, Իտալիա 

– Դաղդայի տեղական քաղաքապետարան, Լատվիա 

-  Բերովոյի քաղաքապետարան, Հյուսիսային Մակեդոնիա 

– Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo, Պորտուգալիա 

– Concello de Vimianzo, Իսպանիա (ծրագրի ղեկավար) 

https://www.zagorje-sutla.eu/
https://www.unionegreciasalentina.le.it/
http://www.dagda.lv/sakums.html
https://berovo.gov.mk/?fbclid=IwAR0KDOHE6-MJ22G3wIoi2315WWVRwGN3HbpJNqi2fDAK-og2NSk7hP6Zn1w
https://www.cimaa.pt/
https://www.vimianzo.gal/
https://www.vimianzo.gal/eusave/info.php?idioma=en&sec=380

