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Вкусове по Дунава: хляб, вино, билки 
 
Нов проект „Вкусове по Дунава: хляб, вино, билки“: Търсят се участници! 
Като проект – последовател на проекта Желаният Дунав, спечелил две 

Европейски награди, Организацията “Danube-Networkers” в Улм започва нов 

проект със своите партньори през септември 2015. “Вкусове по Дунава: хляб, 

вино, билки” е името на проекта, в който да се включат активно организации на 

гражданското общество, училища, индивидуални участници и групи в Германия и 

всички други Дунавски страни. Всяка заинтересована група, институция или човек 

се поканват да представят своите идеи за дейности по проекта. 

 
Хляб, Вино и билки 
Ще бъдат организирани и извършени дейности, свързани с хляб, вини и билки 

като всекидневни продукти и луксозни храни, които се срещат във всички страни 

по река Дунав. Различните дейности ще дадат възможност не само да получим 

знания за използването и значението на тези храни днес, но и да проучим тяхната 

социална и културна история в различните страни. Спомени и преживявания от 

индивидуалния и професионалния живот на участниците ще изпълнят темата със 

живот, както и съвместното творческо планиране и печене на хляб, или, 

например, обсъждане на възможностите за споделяне на храна. 

 
Повече от храна 
Например, какво е значението на старинния ритуал да се подарява хляб и сол 

когато се посреща ново семейство в техния дом? Дали този или други подобни 

ритуали се срещат и в други страни? Защото хлябът, виното и билките са повече 

от храна: те са символи на културна общност или разделност, свидетелства за 

живота днес и в миналото, те  създават празниците, преживяванията и спомените 

и са важни обекти в нашите разкази. Те са символи на любовта и грижата, но 

понякога са и инструменти на властта и насилието, особено когато на хората не 

им достига хлябът по време на война или заради спекулации с храната от страна 

на глобалния капитализъм. 
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Проект за всички поколения, етнически групи, социални и образователни  
нива 
Както предишния проект, този Дунавски проект има за цел да мотивира хора от 

всички поколения, етнически групи, социални и образователни нива да участват. 

Акцентът е не само да се разширят общите знания, и да се научи повече за 

традициите и ценностите, които са общи за всички страни. Акцентът е също да се 

обменят опит и срещи на живо, както и по интернет, чрез снимки, Скайп и 

видеоматериали. Участниците ще имат възможност да се опознаят както в 

рамките на съответните страни, така и през границите. Освен това, те ще получат 

възможност да създадат нещо в екип – преживяване, което ще изпълни с живот 

идеята за Европейска идентичност. 

Проектът има за цел широко включване, затова каним всички от сърце и ги 

уверяваме, че ще намерят място в нашите сърца. Специално каним за участие 

хора в неравностойно положение и без знание на английски език, които могат да 

участват в творчески дейности за ръчна изработка на предмети. 

 
Общи дейности и Дунавския фестивал 2016 
Проектът е свързан с процес и продукти и живее с участниците. Асоциация ДАНЕТ 

търси идеи и предложения за тяхната реализация. 

Първото голямо събитие в рамките на проекта ще бъде Международния фестивал 

в Улм/Нов Улм 2016. Проектът ще предложи много възможности   за активност  на 

всеки участник в неговия роден град или област. Всички  дейности ще бъдат 

споделени в Интернет мрежа и представени на другите участници, за да може да 

се осъществи обмен на мнения. Както в проекта „Желания Дунав“, фестивалът ще 

бъде идеална рамка за срещи, презентации, дискусии и разговори. 

 

Изследвания, разкази, филми, градинарство: правете това, което искате 
„Вкусове по Дунава“ е проект с фокус върху работата в екип и ученето чрез 

действия. Всички, които искат да правят изследвания, да участват в обсъждания, 

да разговарят с експерти, или да изнасят лекции ще имат възможност за това. 
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Уебсайтът на проекта кани всички участници да обменят мнения и дава 

платформа за разпространяване на материали и указателни текстове, които 

подкрепят дейностите. Всички могат да допълват проекта на своя собствен език 

чрез снимка или видеоклип. Общите текстове ще бъдат преведени на английски 

език. Има и творчески възможности за участие, например, печене на хляб в екип, 

съставяне и обмен на рецепти, събиране и приготвяне на били и много други. 

Възможно най-много дейности трябва да се илюстрират със снимки и видео 

материали,  за да може всеки по Дунава да следва дейностите на другите, тъй 

като няма друг общ език за всички участници, освен езикът на снимките.  

 
Търсене на идеи и участници 
Проектът е в момент на подготовка. Темата „Вино, хляб и билки“ ще бъде 

разделена на подгрупи. До Дунавския фестивал 2016 година, груповите дейности 

ще бъдат съсредоточени върху подтемата „хляб“. Но другите две теми също ще 

бъдат обект на внимание, тъй като Дунавският фестивал не е края на проекта. За 

да се включат хора от всички поколения, етнически групи, социални и 

образователни нива,  

“Danube-Networkers” канят училища от всякакви видове и образователни, 

културни, социални и природозащитни институции да станат наши партньори по 

проекта. Заинтересовани групи възрастни хора, организации от гражданското 

общество и местни групи  по Дунава са добре дошли в проекта. Няма ограничения 

за собствени идеи и предложения! 

 
Много активни хора могат да станат символ за Дунавски регион на основата 
на приятелството 
Проектът може да бъде осъществен само с голям брой участници. Заедно, те 

могат да станат видим символ за това, което ги вълнува – мирен и спокоен 

Дунавски регион в един „Европейски дом“, който е създаден в резултат на 

задружна работа и усетен като обща идентичност. В проекта “Вкусове по Дунава“ 

хлябът не означава само хляб. Той представлява едно споделяне, едно 

приятелство и една отговорност за мирното бъдеще на всички нас. 
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За повече информаця, моля свържете се със:  
Кармен Щаделхофер, ILEU e.V. 

Carmen.stadelhofer@uni-ulm.de 

www.tastes-of-danube.eu 

 


