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Първи NEOCRAFT бюлетин 

 
История_____________________________ _   
 
Историята на традиционните занаяти 
може да бъде проследена назад във 
времето, отчасти до каменната ера, 
когато са направени първите глинени 
съдове от пра-пра-родителите на съв-
ременния човек.  
 
В днешно време ръчно се изработват от 
майсторите грънчари различни съдове 
все още от същите материали както 
преди хилядолетия, като голяма част от 
изделията има вече само декоративен 

характер. В процеса на обучение в тра-
диционното грънчарство все още се 
използват техники и елементи със сто-
летна история. 
 
Едновременно с това тази професия, 
както и множество други традиционни 
занаяти като например тъкачество, 
обущарство и много други са пред из-
чезване след като в периода на разцве-
та си са били от голямо значение за 
икономическото развитие на регионите 
в страната.  

 
Проекта_______________________________ 
 
Целта на проекта NEOCRAFT е да за-
пази и разпространи познанието за тези 
традиционни занаяти като се създаде 
един пътеводител от партньорите учас-
тници от страните Белгия, България и 
Германия, който отвежда до места къ-
дето са се упражнявали и/или все още 
се развиват традиционните занаяти или 
до места, които имат отношение към 
традиционните занаяти. Пътеводителят 

се базира на световно известната игра 
геокешинг (geocaching), при която през 
различни интернет портали като напри-
мер geocaching.com или opencaching.de 
могат да се намерят координатите на 
определени места, на които под фор-
мата на търсенето на съкровище могат 
да се намерят скрити контейнери в кои-
то посредством въвеждането на данни 
в един дневник (logbook) може да се 
документира посещението на мястото. 

 
В тази връзка екипът на NEOCRAFT направи интервюта с експерти в областта на за-
наятите относно това как те виждат бъдещето на тези традиционни професии. Мнени-
ята са много различни: според някои старите и традиционни професии са заплашени 
от изчезване, докато други смятат че някои от тях ще продължат да съществуват, тъй 
като в някои области като реставрацията например ще се търси майсторската ръка  на 
дърворезбаря, каменоделеца, златаря и иконописеца. 
 
Проекта е реализиран с подкрепата на Европейския Съюз, като повече за проекта мо-
же да намерите на уебстраницата www.neocraft.info 
 

                                                    


