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"Истражи, проучи, свима  
препоручи!"  назив је првог 

пројекта прекограничне сарадње у 
коме, од краја априла 2015. године, 
учествује наша школа -  Техничка 
школа из Књажевца, заједно 

са партнерском школом ПГ “Проф. 
др Асен Златаров” из Видина. 
  
Пројекат се кофинансира од 
стране Европске уније, кроз „ИПА 
Програм прекограничне сарадње 
Бугарска-Србија”.  
 
У пројекту је учествовало  
тридесеторо ученика (20 у улози 
истраживача и10 извођача), уз 
подршку десетoро наставника 
наше школе. 

ВИДИН! 

 

Ако волите и желите да путујете, дружите 
се, уживате у обиласку занимљивих градова, 
крстарите реком, истражујете пећине, 
посматрате звезде или се пењете на стене 
фантастичних облика, можемо вам дати савет 
како да све ове жеље остварите, и то чак у 
једном дану.  

Питате се: где треба отпутовати да би се 
све ово  доживело?! До учешћа у пројекту, ни ми 
нисмо знали да нам је такво место било на 
дохват руке, удаљено само пар часова вожње  
од Књажевца:  град Видин у суседној Бугарској и 
његова околина. 

Наше упознавање Видина започело је 
једним дводневним, августовским  путовањем,  
које је у нама одмах пробудило жељу да га боље 
упознамо. Почели смо да сањаримо о вожњи 
Дунавом,  замишљали поглед са високих стена, 
тајанствене праисторијске цртеже у дубинама 
пећина... Већ септембра, ново путовање 
остварило је ове наше снове и уверило нас да 
постоји много разлога због којих наше прелепо 
искуство треба поделити.  

Зато желимо да вам од срца препоручимо: 
направите излет, дводневну или вишедневну 
екскурзију,  или са породицом и друговима 
посетите, истражите и упознајте Видин, 
Белоградчик, Магуру и многа друга лепа места 
која нестрпљиво чекају на вас, са друге стране 
границе! 

ИСТРАЖИ, ПРОУЧИ,  
СВИМА ПРЕПОРУЧИ! 

Овај туристички водич настао је у оквиру пројекта „Истражи, проучи, свима 
препоручи!“, а намењен је  ученицима и наставницима основних и средњих школа 

Тимочке крајине, младима и љубитељима путовања уопште. 

 

Више информација о пројекту и 
учесницима можете пронаћи на: 

 https://spreadthewordsrb.wordpress.com/ 

 www.facebook.com/ED.spread.the.word 

 http://vidividin.weebly.com/ 

 http://istrazivaciiizvodjaciknj.weebly.com/ 

 

http://istrazivaciiizvodjaciknj.weebly.com/10581077109310851080109510821072-10961082108610831072.html
http://istrazivaciiizvodjaciknj.weebly.com/10581077109310851080109510821072-10961082108610831072.html
http://istrazivaciiizvodjaciknj.weebly.com/10581077109310851080109510821072-10961082108610831072.html
https://spreadthewordsrb.wordpress.com/
http://www.facebook.com/ED.spread.the.word
http://vidividin.weebly.com/
http://istrazivaciiizvodjaciknj.weebly.com/
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 Препоручујемо! 
 

 Посетите Видин и уживајте у шетњи 
градом, одмарајте се, истражујте 
његову културу, историју, обичаје... 

 Пратите и посетите бројне 
културне манифестације које се у 
Видину одржавају током године: 
фолклорни фестивале „Бъдник“,  
„Алботин“ и „От Тимок до Искър – 
по стъпките на траките”, 
средњовековни фестивал 
„Бъдинъ“, фестивал “The Bridge”, 
међународни фолклорни фестивал 
"Танци край Дунава", Димитровдан 
– Дан града Видина... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Град Видин се налази на северозападу Бугарске,  као  вековна раскрсница 
европских путева и вечна стража на Дунаву. До Видина се брзо стиже, будући да 
се налази на самој граници са Србијом, па нећете бити уморни од пута и можете 
одмах кренути у истраживање града. Људи у Видину су веома пријатни,  а град 

нуди многе занимљиве садржаје, повољан смештај и бројне кафиће за дружење и 
одмор у току обиласка. Сналажење у Видину је лако, јер су нам језици слични, а 

укуси и интересовања скоро исти. 

 

The city of Vidin is located in the northwest of Bulgaria, serving 
for centuries as a crossroad of European routes and watching 

guard over the Danube. You can easily get to Vidin since it is 
close to the border with Serbia; with no road-trip fatigue, you 
can immediately start touring the city. The local people are 

warm and pleasant, while the city itself can offer various 
attractions, affordable accommodation and quite a number of 
cafes to make a break and relax during the sightseeing tour. 

You can easily communicate in Vidin as our languages are 
similar, with our tastes and interests almost the same.  

 

ВИДИН! 

Да ли сте знали? 
 

 Видин је настао  као 
келтско насеље 
Дунонија.   

 Римљани су на 
истом месту  
саградили град 
Бонониа. 

 Када су  се Словени 
доселили у  ову 
област, град су 
назвали Бадин или 
Бдин,  одакле потиче 
 и данашње име 
града - Видин.  

ВИДИН 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The lovers of history, culture and art will enjoy touring Vidin. Visits 
to the museums of Konak and Krstolika Kasarna will present you 
with the rich past of the city.  
A walk along Danube Park will take you to the landmark of Vidin, 
the medieval fortress - Baba Vida. There is the old Turkish post 
office, the old public bath which has been turned into a modern 
hotel, the art gallery Nikola Petrov, as well as many other 
amazing monuments.  
In the downtown there is the Vida drama theatre and the Vidin 
state philharmonic orchestra.  

ВИДИН! Ако сте љубитељ историје, културе и уметности, уживаћете у обиласку 
Видина. Обиласком музеја „Конак“ и „Крстолика касарна“ упознаћете се са богатом 

прошлошћу града. Шетња Дунавским парком одвешће вас до симбола Видина, 
средњовековне тврђаве Баба Вида. У парку се налази и стара турска пошта, 

некадашње градско купатило претворено у модерни хотел, уметничка галерија 
„Никола Петров“, као и многобројни интересантни споменици. У центру града 

налази се и драмски театар „Вида“ и Видинска филхармонија. 

 
 Препоручујемо! 
 

 Посетите музеј „Конак“ и у 
њему пронађите 
фотографије икона из Цркве 
Пресвете Богородице у 
Доњој Каменици. 

 Обиђите, заправо сиђите у 
јединствену Цркву „Светог 
Пантелејмона“. 

 Посетите уметничку 
галерију, одморите се у 
Дунавском парку, на клупи 
или у кафићу,  а затим 
крените ка Баба Види! 

 

Да ли сте знали? 
 

 У Видину је један део 
града назван „Троугао 
толеранције“, јер се на 
раздаљини од само 
стотинак метара налазе 
православна Црква 
Светог Николе, џамија 
Османа Пазвантоглуа и 
јеврејска синагога.  

 На врху џамије Османа 
Пазвантоглуа је, уместо 
полумесеца, симбол који 
личи на срце. 

 

ВИДИН 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Danube is a natural border between the two countries - Bulgaria and Romania. There is a big 
bridge Vidin- Calafat. The city of Vidin itself is situated along the south bank of the Danube, where one 
can find a wonderful Danube Park ideal for strolling around, hanging out, relaxing and sport activities. 
The park is almost like a true botanical garden, abounding not only in the greenery, but also in 
fascinating monuments, playgrounds and cafes with open spaces.  

ВИДИН! 

Да ли сте знали? 
 

 На Дунаву постоји и велики број 
бродова од којих су неки 
претворени у ресторане, а некима 
се може пловити. 

 Крај Дунава се налази и Видинска 
туристичка лука у коју свраћају 
крузери који крстаре Дунавом. 

 Шеталиште уз Дунав дуго је 
неколико километара. 

 Парк у себи крије многе споменике 
из историје Бугарске, од којих је 
најимпозантнији Споменик 
слободе, 24 метра висок. 

 Уз шеталиште се налази 
Туристички информативни центар 
ученика ПГ „Проф. др Асен 
Златаров“, која има и 
електромобил за вожњу парком. 

 Препоручујемо! 
 

 Не пропустите 
крстарење Дунавом до 
моста Видин – 
Калафат.  

 Уживајте у шетњи, 
џогингу, вожњи 
ролерима и бициклом у 
парку.  

 Покажите своју 
спретност  у скејт парку 
или теретани на 
отвореном. 

 Опробајте се на 
„банџи-џамп“ полигону. 

 Сунчајте се на градској 
плажи уживајући у 
плаветнилу Дунава. 

Дунав представља природну границу између две државе - Бугарске и 
Румуније. На Дунаву се налази и велики мост који спаја два града - Видин у 

Бугарској и Калафат у Румунији. Сам град Видин се простире уз јужну обалу 
Дунава, крај кога се налази прелеп Дунавски парк, идеалан за шетње, дружење, 

одмор или спортске активности. Парк је попут праве ботаничке баште, препун 
разноликог зеленила, али и игралишта и кафића са летњим баштама. 

ДУНАВ 



Да ли сте знали? 
 

 Баба Вида је једини у целости 
сачуван средњовековни замак у 
Бугарској.  

 Тврђава је  окружена ровом  који 
се некада пунио водом из Дунава, 
преко кога води покретни мост. 

 У оквиру зидина тврђаве постојао 
је и затвор, па се и данас могу 
видети одаје са сликовитим 
експонатима и реквизитима. 

 У самој тврђави налази се и летња 
позорница где се током лета 
одржавају различите културне 
манифестације. 

 Као добро очувано утврђење често 
је коришћено у филмској 
индустрији. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Препоручујемо! 

 Посетите Баба Виду за 
време фестивала, 
позоришне представе, 
концерта...    

 Уђите у мрачне тамнице 
на првом нивоу. 

 Попните се уским 
ходницима на горњи ниво  
и обиђите две куле које су 
доступне посетиоцима. 

 Осмислите школски час у 
аутентичном амбијенту 
прошлих времена, путујте 
кроз време и организујте 
радионице на бедемима, 
на клупама или 
травњацима у приобаљу, 
као што смо ми чинили. 

Најпознатији историјски споменик и туристичка знаменитост Видина је 
средњевековна тврђава Баба Вида. Баба Вида  представља симбол Видина и 

посетиоцима пружа могућност да завире у  далеку прошлост Бугарске. Са 
тврђаве се пружа предиван поглед на Дунав и његове обале са бугарске и румунске 
стране, на речна острва и зелене шуме, као и на мост Видин – Калафат. Данас је 

тврђава реконструисана и служи као музеј.  

The most famous historical monument and tourist attraction of Vidin is the Baba Vida fortress, dating 
back from the medieval times. It is the landmark of Vidin offering tourists the opportunity to have an 
insight into the distant past of Bulgaria. One can enjoy the spectacular view over the Danube with its 
Bulgarian and Romanian banks, river islands and green woods, as well as the Vidin-Calafat Bridge. 
The fortress, which has been rebuilt recently, is now a museum.  

 

БАБА ВИДА 



Да ли сте знали? 
 

 Белоградчик  надгледа 
и штити моћна тврђава 
Кале, коју можете 
посетити сваког дана.  

 Тврђаву Кале су још у 
3. веку направили 
Римљани, да би је 
касније доградили 
Бугари и Турци. Данас 
је једно од 
најочуванијих утврђења 
у Бугарској. 

 На брдашцету 
недалеко од тврђаве 
налази се астрономска 
опсерваторија, коју 
такође вреди посетити. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Градић Белоградчик је смештен у живописном пределу у близини границе са 
Србијом, 50 km удаљен од Видина. Овај мали, али прелепи град лежи на брдовитим 
падинама Старе планине, на надморској висини од 550 m и окружен је црвенкастим 
стенама невероватних облика.Због својих природних лепота, често је у програму 

посете туриста који крузером крстаре Дунавом и обилазе регион Видина. 

 

The town of Belogradchik is situated in the picturesque 
landscape in the vicinity of the border with Serbia, 50 km to the 
south of Vidin. This small, but no less beautiful, town lies on 
the hilly slopes of the Stara Planina at the altitude of 550m. It is 
surrounded by amazingly shaped reddish rocks. 
Owing to its natural beauty, it is often visited by the tourists 
cruising the Danube who make a break here to visit the area of 
Vidin. 

БЕЛОГРАДЧИК 

 Појас белоградчишких 
стена је дуг скоро 30 
km, а стене су 
настајале током 
периода од преко 200 
милиона година. 

 Стене око 
Белоградчика су 
најнеобичнијих облика 
те носе и такве 
називе: Мадона, Ева и 
Адам, Хајдук Вељко, 
Медвед и многе друге.  

 Своју рђаво-црвену 
боју дугују присуству 
оксида гвожђа у 
камену пешчару од 
којих су сачињене. 



 Препоручујемо! 
 

 Попните се на бедеме тврђаве Кале и уживајте у прелепом погледу на град Белоградчик 
на северу, односно на венац Старе планине на југу и југозападу. 

 Посетите астрономску опсерваторију и баците поглед моћним телескопом на ноћно или 
дневно небо, планете или звезде! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- The range of Belogradchik rocks, 
almost 30 km in length, has been 
shaped for over 200 million years.  
- The rocks surrounding the town of 
Belogradchik vary in shapes and forms 
and have been named accordingly: 
Madonna, Eve and Adam, Hajduk 
Veljko, the Bear and the like.  
- Their rusty-red colour comes from the 
iron-oxide which can be found in 
sandstone of which the rocks are made. 

БЕЛОГРАДЧИК 

 Обиђите део комплекса белоградчишких стена стазом  и 
степеницама унутар саме тврђаве или стазом кроз четинаре  
са јужне стране тврђаве. 

 Забележите фотографије са  тврђаве и атрактивних стена – 
завидеће вам сви пријатељи на  друштвеним мрежама! :) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Да ли сте знали? 
 

 Дужина пећине Магура 
је око 2500 m. 

 Температура у њој је 
сталних 120С, стога се 
једна од пећинских 
дворана користи за 
чување пенушавих вина.  

 Поједине дворане у 
пећини су гигантских 
димензија. 

 Геолози тврде да је 
Магура стара преко 15 
милиона година.  

 Пећина нуди богату 
збирку разноликих 
пећинских облика. 

 Праисторијски пећински 
цртежи у Магури, стари 
7000 година, једни су од 
најзагонетнијих у 
Европи. 

 Препоручујемо! 
 

 Ходајте широким пећинским 
каналима  Магуре, испуњеним 
необичним сталактитима, 
сталагмитима, раскошним 
стубовима, пећинским „млеком“... 

 Посетите део пећине са више од 
стотину праисторијских цртежа: 
нестварних слика лова, плеса 
мушкараца и жена, животиња и 
небеских тела... 

 Жонглирајте са лажним пећинским 
камењем! 

 Уживајте у прелепом погледу на 
језеро Рабиша, на излазу из пећине, 
а потом се возићем одвезите  до 
улаза у пећину! 

 Не пропустите посетити још једну 
пећинску лепотицу у близини 
Белоградчика – пећину Венецу. 
Пећина је кратка и осветљена 
различитим бојама, што пећинском 
накиту даје невероватан изглед! 

 

Магура је једна од најпознатијих бугарских пећина. Налази се у близини града 
Белоградчика, поред села Рабиша.  До пећине се долази путем од града Видина, 

али и директно са бугарске границе и прелаза Вршка чука. Осветљена је и 
отворена за туристе сваког дана, а да бисте се безбедно кретали по њој 
уређена је 1400 m дуга стаза са степеницима, обезбеђена гелендерима. 

Magura is one of the most popular Bulgarian caves. It is located near the town of Belogradchik, next to 
Rabisha village. The length of the cave is around 2500m. The temperature is constant – 12

0
C. Some 

of the cave chambers are gigantic in size. Geologists claim that the Magura cave is more than 15 
million years old.The cave is rich in different cave ornaments. The prehistoric cave paintings in Magura 
are one of the most mysterious in Europe and are around 7000 years old. 

МАГУРА 


