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Втори NEOCRAFT бюлетин 

 
Каталогът_____________________________  
 
Като се започне от тъкачеството, премине 
се през ножарството и се стигне до обу-
щарството- списъкът с  традиционните 
занаяти, които имат дълга история по 
българските земи, и които са застрашени 
от изчезване става все по-дълъг и съвре-
менните хора са наясно с това. Имено 
този факт е ясен на партньорите по про-
екта: Индекс Форсайт от България, WHKT 
от Германия, IAWM от Белгия, които пое-
ха задачата да направят пътеводител, 
който има за цел да Ви отведе на такива 
места, които имат връзка със старите и 

традиционни за страните участнички за-
наяти. Пътеводителят се базира на све-
товно известната игра геокешинг (geoca-
ching), при която през различни интернет 
портали като например geocaching.com 
или opencaching.de могат да се намерят 
координатите на определени места, на 
които под формата на търсенето на сък-
ровище могат да се намерят скрити кон-
тейнери, в които посредством въвежда-
нето на данни в дневник (logbook) може 
да се документира посещението на мяс-
тото. 
.  

 
Геокешовете___________________________ 
 
Петнадесет геокеша са описани в каталог 
направен от Индекс Форсайт, с който се 
обръща внимание на голям брой стари 
занаяти/професии традиционни за райо-
ните. Към дестинациите и традиционните 
занаяти в списъка се отнасят и такава 
като например Музея на народните худо-
жествени занаяти и приложните изкуства 
в гр. Троян.  
 
Каталогът се състои от две части: от една 
страна Индекс Форсайт идентифицира в 

България два съществуващи геокеша, 
които се свързват с традиционни занаяти 
и професии; от друга страна, особеност 
на каталога е втората му част, която се 
състои от тринадесет геокеша, които пар-
тньорството е поставило и ще продължи 
да поддържа за в бъдеще. От поставяне-
то на първите геокешове през октомври 
2013 г. имаме повече от няколко стотин 
човека, които са се запознали със съдър-
жанието и са се регистрирали в дневни-
ците им.  
. 

  
Партньорите по проекта реализираха идеята под същата форма в държавите си, като 
идентифицираха и поставиха геокешове отнасящи се за типични занаяти с дълги традиции 
в региона. В следващата фаза на проекта от трите каталога на отделните партньори учас-
тници по проекта ще се създаде един пътеводител, в който ще бъдат описани всички гео-
кешове. 
 
Проектът е реализиран с подкрепата на Европейския Съюз, като повече за него може да 
намерите на уебстраницата www.neocraft.info 

 

                                           


