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Обща информация за проекта 

 Название: Устойчиво опазване и популяризиране на 
културното наследство в стил ар нуво в Дунавския регион 

 
 Акроним: Art Nouveau 

 
 Продължителност: 1 януари 2017 г. – 30 юни 2019 г. 

 
 Финансиране: Европейски фонд за регионално развитие,  
Програма за транснационално сътрудничество „Дунав” 2014-
2020, приоритетна ос 2 „Околна среда и културно ангажиран 
Дунавски регион” + фонд „Инструменти за присъединителна 
помощ ” + национално финансиране  
 



  

 Art Nouveau фр. – ‘ново изкуство’ 
 
 

В изящните и приложни изкуства, в архитектурата и интериора 
 

Края на XIX – началото на XX в. в големите европейски градове 
(и в Америка) 
 
 Синонимни названия: 
 

 Jugendstil  
 

 Liberty 
 

 Secession 
 

 Modernismo 
 

Стилът ар нуво 



  Стилът ар нуво 



  

Елегантност, изисканост, 
 

 Стилизация, 
 

 Човека (жената) и природата, 
 

 Легендарни/фолклорни мотиви, 
 

 Едноизмерни мотиви vs. обемни изображния, 
 

 Камшична линия, плетенични елементи,  
 

 Разчупване на формата,  
 

 Флорални мотиви vs. геометричност,  
 

 Ръчна изработка  

Особености на стила ар нуво 



Обща информация за проекта 

 Учасници: 10 партньорски организации от 7 държави 
 

ОСНОВНИ 
 

АВСТРИЯ: Mузей за приложни и съвременни изкуства, Виена 
 
БЪЛГАРИЯ: Фондация НАБИС  
 
ХЪРВАТИЯ: Музей за приложни изкуства, Загреб 
 
УНГАРИЯ: Музей за приложни изкуства, Будапеща 
      Фондация „Туризъм в Сегед и региона” 

 



Австрия, България, Хърватия, Унгария 



Особености в архитектурата 

Асиметрия, игра с формата 
 
Арки и извити линии 

 
Флорална декорация  

 
Геометрични форми 

 
Мозайки, стъклопис, орнаментика 

 
Японски (национални) мотиви 
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 Учасници: 10 партньорски организации от 7 държави 
 

ОСНОВНИ 
 

РУМЪНИЯ: Кметство на гр. Орадея  
        Национален институт за историческо наследство  
 
СЪРБИЯ: Кметството на гр. Суботица  
    Национален институт за опазване на паметниците  
        на културата 
 
СЛОВЕНИЯ: Институт по градоустройство на Словения 

 



Сърбия, Румъния, Словения 
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 Учасници: 10 партньорски организации от 7 държави 
 
 

АСОЦИИРАНИ 
 

БЕЛГИЯ: Мрежа за ар нуво  
 
РУМЪНИЯ: Министерство на регионалното развитие, 
публичната администрация и европейските фондове  
        ИКОМОС Румъния  

 



Основни цели на проекта 

 Запълване на празнини в познанията за ар нуво  
  
Популяризиране  
 
 Реставрация 
 
 Развиване на потенциала на сградите 
 
 Сътрудничество 

 



Реставрация 



Основни дейности по проекта 

 Общ дигитален репозиториум – http://and.civitat.com/  
 

 

http://and.civitat.com/


Основни дейности по проекта 

 Общ дигитален репозиториум  
 
 Стратегически документ   

 
 База данни на експерти 

 
 Обучение  

 
 Интерактивно мобилно приложение 

 
 Рекламен филм  

 
 Световен ден на ар нуво 



„Вълните на ар нуво” 



„Вълните на ар нуво” 



НАБИС – екип и роли  

 От НАБИС:  

Събина Анева 

Евгени Димитров 

Екатерина Дикова 

 Външни експерти:   

Весела Попова – архитект (х2) 

Миглена Попова – фотограф  

Деница Серафимова – художник (х2) 

Пенко Скумов – фотограф 

Мила Куцарова – преводач  



НАБИС – асоц. членове   

 Стратегически документ  

Връзка с общините за попълване на анкети  

 

 Световен ден на ар нуво   

Прожектиране на информационен клип на 

информационните екрани 

Други информационни канали? 



Благодаря! 


