
 
 

 

 

ბოლიაროვო: საერთაშორისო ფორუმი სოციალური მდგრადობისა და 
ევროპის სოფლის კულტურული მემკვიდრეობისათვის 

 

#EuSAVE: მე-7 და დასკვნითი ღონისძიება ბულგარეთში, ბოლიაროვოში 

30 აგვისტოდან 3 სექტემბრის ჩათვლით ALDA დაესწრო #EUSave პროექტის მე-7 და 
ბოლო საერთაშორისო ღონისძიებას - ,,ევროკავშირის მოქალაქეთა აქცია ჭკვიანი 
ისტორიული სოფლებისთვის’’. ღონისძიების მასპინძელი იყო #EuSAVE პროექტის 
ბულგარელი პარტნიორი, ბულგარეთის სამხრეთით მდებარე პატარა ქალაქი 
ბოლიაროვოს მუნიციპალიტეტი. ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ ხორვატიის, 
იტალიის, ლატვიის, ჩრდილოეთ მაკედონიის, პორტუგალიისა და ესპანეთის 
დელეგაციები, რომლებიც წარმოადგენენ ორმოცი (40) პატარა სოფლის 
მუნიციპალიტეტს ათასზე (1000) ნაკლები მოსახლეობით. 

პროექტის მე-6 საერთაშორისო ღონისძიების შემდეგ, სამშაბათს, 30 აგვისტოს, 
ბოლიაროვის მუნიციპალიტეტის მერმა ბატონმა ხრისტო ხრისტოვმა პარტნიორებს 
მისასალმებელი ვახშამით  უმასპინძლა იამბოლში; შესაბამისად ეს იყო   ღონისძიების 
„საერთაშორისო ფორუმი ევროპის სოფლის სოციალური მდგრადობისა და 
კულტურული მემკვიდრეობისთვის“ დასაწყისი. 
 

მეორე დღეს გაიმართა ტრანსნაციონალური კონფერენცია  ბოლიაროვოს Chitalishte 
“Vazrazhdane” -ში  , სადაც ყველა პარტნიორს საშუალება ჰქონდა  დამსწრე 
საზოგადოებისთვის წარედგინა თავისი ისტორია, გამოცდილება და შთაბეჭდილებები 
პროექტის შესახებ, რომელიც დაიწყო 2019 წლის იანვარში და დასრულდება 2022 წლის 
დეკემბერში. გამოსვლებს წინ უძღოდა ადგილობრივი ტრადიციული ცეკვის ჯგუფის 
მუსიკალური წარმოდგენები, რასაც მოჰყვა კონფერენცია შემდეგ თემებზე: 
• ბოლიაროვოს ისტორიული მემკვიდრეობა (დოქტორი სტეფან ბაკარჯიევი), 
• კულტურული იდენტობის ხელშეწყობა (ბატონი სტანჩო სტავრევი) და 
•ევროპული პროექტები ადგილობრივი თემებისთვის იამბოლის რეგიონში (ქალბატონი 
ტატიანა ბალაკჩიევა). 
 

„ეს პროექტი საშუალებას გვაძლევს, პირველ რიგში, გავამდიდროთ ჩვენი გამოცდილება 
ევროპული პროექტების შემუშავებაში და მეორეც, წარმოვაჩინოთ და შევადაროთ ჩვენი 

კულტურული ტრადიციები“ - ხისტო ხისტოვი, ბოლიაროვოს მერი. 
 

ამ კონტექსტში, ალესია ლეგამ და ნიკოლა ზორდანმა ALDA Skopje-დან შეაჯამეს 
ALDA-ს როლი პროექტში და ზოგადად ბალკანეთის რეგიონში. პრესკონფერენცია 
მიმდებარე შენობაში გაიმართა, სადაც  მერმა ხისტოვმა აღნიშნა - „ეს პროექტი 

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


საშუალებას გვაძლევს, პირველ რიგში, გავამდიდრდეთ ჩვენი გამოცდილება ევროპული 
პროექტების შემუშავებაში და მეორეც, ვაჩვენოთ და შევადაროთ ჩვენი კულტურული 
ტრადიციები’’. 

დღის მეორე ნახევარში ჯგუფმა გამოიყენა შესაძლებლობა დაეთვალიერებინა ქალაქი, 
მისი კულტურული მემკვიდრეობა და გარემო.  მოინახულეს სოფელ მალკო შარკოვოს 
მახლობლად პატარა ხელოვნური ტბა,  რომელიც ალტერნატიული და ეკოლოგიურად 
სუფთა ტურიზმის ადგილად გადაკეთდა. 

ხუთშაბათს, 1 სექტემბერს, პროექტის პარტნიორებმა მოინახულეს ეროვნული 
არქეოლოგიური მუზეუმი "კაბილე" და კომპანია “ვილა იამბოლი”, რომელიც 
აწარმოებს ბულგარეთის ერთ-ერთ საუკეთესო ხარისხის ღვინოს. შემდეგ 
ეწვივნენ  კულტურულ ცენტრს “ბეზისტენას”იამბოლში,  ქალაქის ერთ-ერთ უძველეს 
შენობას და ისტორიულ მუზეუმს.  გვიან საღამოს გაიმართა ტრანსნაციონალური 
საკოორდინაციო შეხვედრა. 

ბოლოს, პარტნიორებს საშუალება მიეცათ სტუმრებოდნენ სოზოპოლს, შავ ზღვაზე 
მდებარე უძველესს ქალაქს, სადაც მათ შეეძლოთ შეეფასებინათ ადგილის ისტორიული 
სიმდიდრე და მისი სანაპირო ზოლის სილამაზე. პატარა სოფელ სტეფან კარაძოვოში 
მოეწყო ინტერკულტურული ვახშამი, რომლის დროსაც გაისმა ტრადიციული 
ბულგარული მუსიკა და შესრულდა ხალხური ცეკვები. 

პროექტის ყველაზე მნიშვნელოვანი შედეგი იყო ევროპული ჭკვიანური ისტორიული 
სოფლების ქსელის შექმნა, რომელიც შეძლებდა გაეერთიანებინა ევროპის სხვადასხვა 
ქალაქების გამოცდილება და თემები.  

მართლაც, ამ მუნიციპალიტეტებისთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია  ჰქონდეთ 
სადისკუსიო სივრცე, სადაც მათ შეეძლებათ გააზიარონ საუკეთესო პრაქტიკა და 
მოაგვარონ მსგავსი პრობლემები.  ამ პროექტის მეშვეობით გაირკვა, რომ არსებობს 
კავშირი კულტურულ მემკვიდრეობასა და ტრადიციას შორის და რომ პირველის 
შენარჩუნება იცავს მეორეს. ამგვარი გაცვლა ყოველთვის აცნობს მონაწილეებს 
ევროკავშირის არაჩვეულებრივი კულტურული მრავალფეროვნების შესახებ. 

*** 

დამატებითი ინფორმაცია პროექტის  #EuSAVE  შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ 
ვებსაიტზე, ასევე პროექტის Facebook და Instagram გვერდებზე: სტატია ვიმიანცოს 
გვერდზე – პროექტის EuSAVE Facebook  გვერდი 

 ღონისძიებას უერთდებიან დელეგაციები: 

ხორვატია –Lokalna akcjiska grupa Zagorje-Sutla,  

იტალია–Unione dei Comuni della Grecia Salentina,  

ლატვია–Dagda local municipality,  

https://www.vimianzo.gal/eusave/info.php?idioma=en&sec=380
https://www.vimianzo.gal/eusave/info.php?idioma=en&sec=380
https://www.facebook.com/EuSAVE/
https://www.zagorje-sutla.eu/
https://www.unionegreciasalentina.le.it/
http://www.dagda.lv/sakums.html


ჩრდილოეთ მაკედონია–Municipality of Berovo,  

პორტუგალია –Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo,  
ესპანეთი(პროექტის ლიდერი) –Concello de Vimianzo,  

 

https://berovo.gov.mk/?fbclid=IwAR0KDOHE6-MJ22G3wIoi2315WWVRwGN3HbpJNqi2fDAK-og2NSk7hP6Zn1w
https://www.cimaa.pt/
https://www.vimianzo.gal/

