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Дигитална културна съкровищница „Север +“: документиране, запазване и
предоставяне на широк обществен достъп до културното наследство в
библиотеки, музеи, архиви и галерии в северна и централна България
Проект на Регионална библиотека „П.Р.Славейков“, гр. Велико Търново, в
партньорство с Център Амалипе
Проектът предвижда документиране и запазване на културното наследство,
включително и на ромското културно наследство, създаване на Дигитален център
”Култура и история” и мрежа за предоставяне на интелектуален достъп до него в
културните институции и организации: библиотеки, музеи, галерии и местни архивни
сбирки на партньори от Северна и Централна България. Чрез съвременния център за
цифровизация ще се обединят усилията на сродни културни институции в опазването и
цифровизирането на културното и документално наследство.
В рамките на проекта Център Амалипе организира сред училищата, включени по
Програмата „Всеки ученик ще бъде отличник“

КОНКУРС „ЛИЦЕТО НА РОМИТЕ – ПРЕДИ И СЕГА“
за издирване, събиране и документиране на устни разкази, снимки, архивни
материали, свидетелства, факти и други източници за развитието и приноса на
ромската история и култура
към общнонационалната българска истори, култура и литературно богатство.
Не са малко ромските автори, които дават своя принос за развитието на
общонационалната ни култура, но не са познати на широката общественост.
Краеведските изследвания са неизчерпаем източник за бита, традициите и историите на
дадено място и в най-голяма степен биха могли да покажат, че ромите са част от
българската история и култура и са участвали в нейното формиране през вековете,
наред с всички останали етноси, живеещи на територията на България. Като
доказателство за това могат да бъдат събрани снимки, сказания и легенди, обичаи,
приказки, песни, както и разкази на живи свидетели от различните ромски групи. Това
могат да направят групите по СИП/ИКД, заниманията по интереси в ПИГ или други
групи ученици, използващи в обучението си елементи от „Фолклор на етносите –
Ромски фолклор“.
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Конкурсът трябва да протече през няколко етапа:
1. Издирване, събиране и документиране на устни разкази, снимки, архивни
материали, свидетелства, факти и други източници за развитието и приноса на
ромската история и култура. Материалите в електронен вариант изпратете на
festival.amalipe@gmail.com Срок: 25.03.2016 г.
a. Регистрирайте се в библиотеката във вашия град: там може да ползвате
наличните архиви и книги.
b. Потърсете информация в Държавния архив във вашата област (вижте
допълнителна информация в приложените указания)
c. Съберете снимки от стари хора, приятели, роднини в населените места, в
които живеете или направете нови снимки.Запишете историите към тези
снимки
d. Запишете истории, разкази и спомени на хората около вас за историята,
празниците, традициите, нещата, които са се случили в миналото, които
все още помним и не бихме искали да губим
e. Издирете живите роднини на ромски автори, поети, художници, учители,
участници във войните и други хора, които са уважавани от своите
съграждани: направите интервюта с тях, техни близки или познати и
разкажете тяхната история.
2. Организиране на местни изложби със събраните материали във връзка с 8 април.
Срок: 17 април 2016 г. Направете много снимки от събитието и най-важното
НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА СЕ ЗАБАВЛЯВАТЕ! Изпратете ни информация и я
споделете в нашата ФБ група Amalipe – Veliko Turnovo
3. Изпращане на материали от организираните изложби до офиса на Център
Амалипе (адрес: гр.Велико Търново, ул. “Самуил“ 4) и подготовката им за
организирането на голяма Национална изложба „ЛИЦЕТО НА РОМИТЕ –
ПРЕДИ И СЕГА“, която ще бъде изложена преди и по време на Детския
ромски фестивал „Отворено сърце“, 3 – 5 юни 2016 г.. Срок: 30 април 2016 г.

На трите училища/ групи, събрали и изпратили най-богатата изложба
ще бъдат покрити разходите за участие във Фестивала!
Ще бъде изготвена и специална брошура, презентираща ромската колекция, а
преподаватели в училищата, с които Център Амалипе работи по програмата „Фолклор
на етносите – Ромски фолклор” ще бъдат обучени да ползват дигиталната библиотека в
часовете по ромски фолклор.

PROGRAMME BG 08
“Cultural Heritage and Contemporary Arts”

