ИЗЛОЖБА В ОБЕМ –
ВЪЗПРИЯТИЕ ЧРЕЗ
ДОПИР
Сдружение за опазване
ЕДНА ПРИРОДА
Сдружение с нестопанска цел в
обществена полза

Животните на Черно
море

ЦЕЛ
Проектът „Животните на Черно
море“ на Сдружение за опазване
ЕДНА ПРИРОДА в партньорство
с Регионален исторически музей
Бургас е насочен към
разработване и осъществяване
на интерактивна изложба за
незрящи, показваща найинтересните и запомнящи се
черноморски обитатели. Тази
група от хора е напълно
пренебрегната в работата на
музеите, при създаването на
изложби и организирането на
събития.
Чрез създаването на пътуваща
изложба ще се даде възможност
на хора (зрящи и незрящи) от
цяла България да се докоснат до
част от черноморските
обитатели и да научат
интересни факти за тяхната
биология.

Акценти






Черно море и неговите обитатели
е любима тема на малки и големи,
но трудно обозрима.
Незрящите хора могат да чуят
различните животни, но не могат
да видят красотата, цветовете и
разнообразието на формите и
размерите им.
Галериите и музеите както в
България така и в целия свят са
„длъжници“ на хората с
увреждания, тъй като
експозициите и изложбите им не
са пригодени за специалните им
нужди.

Сдружение за опазване „ЕДНА
ПРИРОДА“ се състои от
инициативни млади хора;
Организацията разполага с
необходимия човешки ресурс за
изпълнение на проектното
предложение: специалисти в
областите - опазване на
културното и природното
наследство, информационни
технологии, логистика.

КАКВО ЩЕ ВЛЕЗЕ В
ИЗЛОЖБАТА












3D макети в естествен размер на 15 вида емблематични риби за
българските води на Черно море: калкан, морски език, черноморска
акула, чернокоп, зарган, паламуд, попче, цаца, барбун, морска
лястовица, скорпид, морска лисица и др.
3D макет в естествен размер на най-малкия вид черноморски делфин
– муткура.
Черупки на черноморски мекотели – миди (пектен, дяволски нокът,
патела, донакс, анадара, черна мида, кардиум и др.), охлюви (рапан,
наса и др.), морски жълъд.
Изсушени морски кончета, морски игли, раци.
Пера от водолюбиви птици, тъй като когато се препарират, кожите на
птиците и другите животни се мажат с отровни вещества, те не могат
да се използват в изложба, която се възприема чрез допир.
Звукова система, която възпроизвежда характерни за видовете звук и
кратка информация за тях.
Текстове на брайловата азбука (име и кратка информация за
видовете).
Макет на гнездо и яйца на средиземноморска жълтокрака чайка или
както всички я знаем – гларус.

Организация и процес
1

• Предпроектно проучване и организация, набиране на финансиране

2

• Събиране на информацията и материали – 2-3 месеца

3

• Създаване на експозиционен план – 1 месец

4

• Създаване на 3D макети и звукова система – 4 месец
• Набор на информацията на браилова азбука – 1 месец

5

6

• Представяне на изложбата и пътуване в различни градове

Време за изпълнение: 12 месеца

Необходими ресурси и бюджет











3D макети (пластмаса или
фибростъкло)
Черупки от миди, охлюви и
др.
Пера за пипане
Гнездо (Яйца)
Звукова система
Записи на звуци
Текстове
Набор на текстовете на
брайловата азбука
Рекламни материали
Опаковачни материали

Приблизителен общ
бюджет:
10 175,00 лв

ПРЕДИМСТВА
Мобилност – ще гостува на различни
меса из цяла България – музеи,
посетителски центрове на парковете,
центрове за незрящи хора.
Многофункционалност – публиката
може да бъде както от хора с
увреждания, така и от всеки желаещ
да я разгледа. Особено подходяща ще
бъде за деца, тъй като експонатите в
изложбата ще могат да се пипат.
Безопасност – макетите ще са
направени от лек безопасен материал,
който не е опасен за здравето на
хората при допир за разлика от
препарираните животни, които са
напоени с отрова.
Възможност за надграждане и
разширяване на колекцията.

ПАРТНЬОРИ




Регионален исторически музей
Бургас – домакин на мероприятия
по проекта и откриване,
Съюз на слепите в България –
консултанти, набор на брайлова
азбука, рецепиенти

Цели:

Сътрудничество и съдействие с
държавни и общински органи,
институции и структури, научни,
стопански и други институции,
организации и граждани при
осъществяване, изготвяне,
подкрепа, реализиране и участие
в програми и проекти в областта
на новите технологии,
екологията, туризма, науката и
образованието.

БУЛСТАТ: 176852829
Адрес: гр.Бургас, ул.Струма 31
Контакти:
тел. 0896809038
office@onenat.org
www.onenat.org
Набирателна сметка:

Уникредит Булбанк АД,
IBAN:BG84UNCR70001522267379
BIC: UNCRBGSF

За Нас
Сдружение за
опазване
ЕДНА ПРИРОДА

Сдружение с нестопанска цел в
обществена полза

