
	  

	  
Вкусовете на Дунава 

 

Хляб    вино   билки 
 
 

 
 
През януари 2016 г., след тримесечна пилотна фаза, 
членовете на Дунавска мрежа започнаха работа по 
проекта 
 
„Вкусовете на Дунава: хляб, вино, билки“, 
 
който е отворен за участието на граждански 
организации, активни в областта на образованието, 
културата, социалните и екологичните дейности, 
университети, колежи и училища. В момента 
участниците в проекта са от 11 държави.  
 
 
Ние желаем да свържем новия проект с успехите от 
предишния проект „Желаният Дунав“ и огромната 
мотивация на участващите в него организации и 
частни лица, за да заздравим приятелските връзки по 
Дунава чрез съвместни дейности. 
 
 В първата част на проекта, която ще продължи една 
година, до юли 2016, фокусът ще бъде върху темата 
„Хляб“. 
Партньорите изграждат групи в своите страни на 
местно и регионално ниво, и провеждат разнообразни 
дейности като печене на хляб, проучване на различни 
начини на употреба на хляба, религиозни и културни 
традиции, създаване на градина с билки, писане на 
стихове, участие във фотографски конкурси. 
 
Резултатите че помогнат да се вникне в различните 
аспекти на всекидневната култура. 
Вижте нашия уебсайт: 
www.tastes-of-danube.eu 

	  
	  

	  
 
 
Споделете хляба си с вашите съседи по Дунава 
 
На 10 юли 2016 г. ние желаем да опитаме нещо ново – 
Обща закуска на моста Хердбрюке на река Дунав в гр. 
Улм, Германия, мост, който свързва градовете Улм и 
Ной-Улм, провинциите Баден-Вюртемберг, Бавария и 
Германия с други крайдунавски държави.  
 
Ние жeлaм да се срещнем с граждани от различни 
възрасти, етнически групи и държави, за да говорим за 
нашето ежедневие, нашите култури, нашите интереси 
и преживявания. Това ще покаже, че ние искаме да 
опознаем нашите съседи по течението на река Дунав, 
че  желаем да живеем заедно, различни и единни, в 
една мирна и толерантна Европа.  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
Началото е в 10.30 часа с кратка молитва за мир. 
За всяка маса с хора ще има група-спонсори, която ще 
осигури различни видове хляб и домашно приготвени 
смеси за мазане, тестени изделия, вода/сок за 
гостите. 
Организатори: 
Институтът за виртуално и реално обучение  на 
възрастни	   (ILEU e.V ) към Университета в гр. Улм, 
Германия в  сътрудничество с Дунавското бюро на гр. 
Улм и гр. Ной-Улм, Дунавската мрежа за Европа 
(ДАНЕТ) и Музея на хляба.	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
Основното тесто за хляб ще се обогати с различни 
съставки и ще бъде трайно, за да можем да го 
споделяме 
многократно с групи и с отдели хора, които също да 
изпекат своя хляб.  
На уебсайта на проекта ще бъдат качвани снимки от 
събитията и рецепти. По този начин ще виждаме колко 
хора ще оценят идеята за споделяне на хляб като 
символичен акт. 

 
 
 
 



	  
Печене на хляб в Семейния образователен център в 

Улм, при посещението на някои партньори от 
Дунавските страни. 

 
 
 

Търсим хора, които искат да: 
- вземат участие в дейността „Дунавския хляб на път“; 
- помогнат в организирането на „Закуска на Дунава“; 
- станат спонсори на една маса и да предлагат дребни 
деликатеси; 
- помогнат с дарение, за да може определени 
партньори от крайдунавските страни да пътуват до гр. 
Улм (иначе те не биха могли да участват) 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Пещ за билки в         Грозде от Молдова 
селскостопанс 
кото училище във Вършец,  
Сърбия	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  
Присъединете се към нас! 

 
Повече информация може ще получите в офиса на 

ILEU e.V към Университета в гр. Улм, Олгащрасе 109, 
89073 Улм, Германия, Тел.: 

0731-5026691 
 

Главен координатор: 
Кармен Щаделхофер, Президент 

на ILEU e.V/ Дунавска мрежа за Европа (DANET) e.V	  

	  
	  

	  Проектът се подкрепя от: 
	  

	  
 
Търсим още поддръжници:	  

	  

	  


