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П

роектът SKIVRE допринася към темата
“Споделено наследството” по случай
“Европейската година на културното наследство 2018” чрез разработване на схема за обучение за производставо и маркетинг на висококачествени ръчно изработени
продукти на европейските манастири. Манастирското
наследство представлява важна част от европейското
наследство, споделяно от всички европейски държави-членки главно в селските райони. Манастирите са
служили не само за предаването на християнската
вяра, но са били и икономически горещи точки за обмена на стоки и услуги.
Днес съществуват различни “бизнес“ модели за манастирите - някои все още са организирани и водени от
техен специален ред с основен акцент върху църковните задължения. По-голямата част от тях са (съ-) финансирани от държавните органи на регионално или
осъществяват известна търговска дейност. Всъщност
тези манастири функционират като фирми: те наемат
административен, технически и управленски персонал, плащат данъци и осигурителни вноски. В манастирите, управлявани от обществени или частни оператори, има персонал за поддържане на сградите,
отваряне за посетители и производство на продукти
за продажба. Голяма част от тях предимно се намират
в селските райони. Те свързват културното наследство с икономиката.

Манастирските продукти
като източник на доходи
Производството на манастирски продукти е огромна
икономическа възможност за много манастири да печелят приходи. То подпомага създаването на заетост
за местните жители в селските райони, за развитие на
местния туризъм, промишленост и икономика. Производството на манастирски продукти, като ръчно
изработени натурални сапуни и лосиони, текстилни
изделия, храни и напитки (хляб, мармалад, вино, бира,
ликьор и др.) или религиозни предмети, е средство за
генерериране на доходи и принос към запазване на
манастирското наследство. Без производството и
продажбата на тези продукти манастирите не могат
да оцелеят. Знанията за тяхното производството е
част от нематериалното културно наследство на ЕС.
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SKIVRE …
 подобрява нивото на уменията за развитие и маркетинг на манастирските продукти, като обръща
особено внимание към тяхната значимост за трудовия пазар в селските райони
 генерерира възможности за заетост на жителите в
селските райони
 повишава опита в европейско сътрудничество за
разработване на продукти, дизайн и продажби
 повишава знанията за манастирските продукти и
за техните маркетингови стратегии в (поне) пет европейски страни.
 укрепва капацитета за производство на висококачествени и иновативни продукти
 създава новаторски форми за практическо обучение в особено чувствителен сектор на бизнеса
 създава бизнес среда, която приема достойнството
на свещените места
 отключва икономическия потенциал на автентичните манастирски продукти по социално приет
начин
 повишава осведомеността за възможностите на изкуствата и занаятите от миналото да генерират на
нов бизнес
 използва дигитални среdства в обучението и маркетинга на манастирски продукти.

© Lilian Grootswagers/FRH

4

Мултидисциплинарен
опит за SKIVRE
Партньорството
включва
мултидисциплинарен
европейски екип, който представлява целевите групи
и експертизата, необходими за развитие на
обучението:
1 media k GmbH | ГЕРМАНИЯ (координатор)
		www.media-k.eu
2 Future for Religious Heritage | БЕЛГИЯ
		www.frh-europe.org
3 GUNET | ГЪРЦИЯ
		www.gunet.gr
4 ИНИ-НОВАЦИЯ | БЪЛГАРИЯ
		www.ini-novation.com
5 Манастир Bronnbach | ГЕРМАНИЯ
		www.kloster-bronnbach.de
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Дейности и резултати
SKIVRE се фокусира върху най-интерактивния подход
за обучение, който е насочен към монаситe, монахините и самия персонал в манастирите с ангажираност
и отговореност. Всички дейности са устремени към
придобиване на необходимите умения за привличане
на приходи за запазване на места за религиозно
наследство:
 Разработване на многоезична схема за обучение за
повишаване на професионализма в производството и маркетинга на манастирски продукти, включваща фаза на тестване и развитие на бизнеса
 Разработване на платформа за дигитално
обучение
 ъздаване на Ръководство за стопанисване на манастирски продукти, включващо насоки за професионално производство и маркетинг в магазини
или от търговци на дребно
 Публикуване на исторически занаяти на манастирите и техния потенциал за социално предприемачество за гражданите в селските райони
SKIVRE запълва празнина в обучението насочено към
европейските манастири, работейки здраво в запазването им. Обучението открива нови пазари и подобрява достъпа до съществуващите пазари. Персоналът в манастирите ще повиши познанията си и
уменията си. Европейските граждани получават
по-добър достъп до висококачествени манастирски
продукти, свързани с тяхоното собствено историческо наследство.
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Контакти:
Анжела Иванова, ИНИ–Новация България
  + 359 88512887  
  angela.ivanova@Ini-novation.com
  www.skivre.eu     www.facebook.com/skivre     #skivre,
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