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ЕВРОПЕЙСКАТА РИТУАЛНА КУХНЯ 
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Този проект се реализира с финансовата помощ на Европейската Комисия в рамките на програма 
Еразъм +, Еразъм +, КД 2 Стратегически партньорства и е с продължителност две години. 

Проектът EuRiCa цели да насърчи и допринесе за запазването на ритуалната кухня, нейните 
етнокултурни черти, както и фолклора и традициите, свързани с нея, чрез разработване на 
методология за цифровизация и създаване на цифрови презентации на ритуални рецепти, които 
да бъдат интегрирани във виртуално културно пространство на Европа и по този начин да бъдат 
достъпни в световен мащаб. Цифровизирането на ритуални рецепти и създаването на техни 
виртуални презентации изисква релевантни методи и IТ решения, които да поддържат достъпа 
до тези малко известни етнографски обекти и в същото време да осигуряват средства за тяхното 
популяризиране. Динамиката на развитие на технологиите и на културния сектор налагат нови 
изисквания по отношение на уменията, които да притежават заетите в него лица. За да отговори 
на това предизвикателство, EuRiCa ще разработи отворена и иновативна образователна 
програма, материали и електронни инструменти за обучение в това как Европейската ритуална 
кухня (като специфичен етнографски обект) може да бъде представена, популяризирана и 
запазена в глобална и дългосрочна перспектива. Освен това ще бъде предоставено практическо 
ръководство за това как да се прилага разработената методология и как да се използват 
дефинираните процедури и придобитите умения и в други области, за да се насърчи запазването 
и развитието на културното многообразие и създаването на „обща“ Европейска идентичност. 

Консорциумът включва седем организации от четири европейски страни: 

• Бургаски свободен университет, България – Координираща организация  

Ръководител на проекта е доц. д-р Янислав Желев 

• Регионален исторически музей – Бургас, България 

• Латвийски етнографски музей под открито небе, Латвия 

• Латвийски колеж по култура, Латвия 

• Център за ПОО „Speha-Fresia“, Италия 

• Университет на Портокаленсе, Португалия 

• Община Лузада, Португалия 

В рамките на проекта ще бъдат постигнати следните резултати: 

• Рамка, дефинираща общи стандарти и модели за дигитализация, представяне и опазване 

на нематериалното културно наследство; 

• Курс за обучение „Дигитализация, представяне и съхраняване на нематериално културно 

наследство“; 

• Ръководство и препоръки за дигитализация, представяне и опазване на нематериалното 

културно наследство, както и система за внедряване. 
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