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СЪВМЕСТНА ТГС КАМПАНИЯ ЗА ПРОМЯНА НА НАГЛАСИТЕ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО СТРАТЕГИЯ И ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ФИНАЛНА СЕДМИЦА „ТВОРЧЕСТВО ВЪВ ВЪЗХОД” (РЕЗЮМЕ И
ПОДРОБНА ВЕРСИЯ)
В изпълнение на Проект «Творчество във възход», реф №: 2007CB16IPO006 – 2011 – 2
– 85, финансиран по Втора покана по Програмата за трансгранично сътрудничество по
ИПП България–Сърбия
Съвместната ТГС Кампания за промяна на нагласите, вкл. Стратегия и План за
дейности за изпълнение на финална седмица „Творчество във възход” (Резюме и
подробна версия), е част от документите по проект „Творчество във възход”,
финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за
предприсъединителна помощ България-Сърбия 2007-2013 г. Така изготвеният документ
и проект „Творчество във възход”, изцяло отговарят на целите и стратегията на
Програмата за засилване териториалното сближаване, конкурентоспособност и
устойчиво развитие, чрез създаване на съвместен трансграничен модел за
сътрудничество, за извличане положителна полза от културните и творчески ресурси на
района, съгласно приоритетната ос 2 “Подобряване на капацитета за съвместно
планиране, решаване на проблеми и развитие и ключов район”, точка 2.2 “Устойчиво
развитие чрез ефективно използване на регионалните ресурси”.
Съвместната ТГС Кампания за промяна на нагласите, с която се финализират
дейностите по проект „Творчество във възход”, ще отговаря и на четирите специфични
цели на проекта: 1. Укрепване на институционални и културни структури за
повишаване на привлекателността на региона чрез създаване на съвместен модел за
сътрудничество фокусирани върху творчеството и артистичните изяви като носители на
развитие и на регионалното благополучие; 2. Развитие на икономиката на
трансграничните зони региона в подкрепа на човешкия капитал, по-специално на
младежта и студентите в разработването на своята креативност и млади творци в
кариерата си; 3. Насърчаване на традиционна и съвременна културна и творческа
индустрия като актив за трансграничния регион , и от гледна точка на туристическата
атрактивност и устойчива икономика; 4. Чувствителност на институциите относно
връзката между художественото изразяване и икономическото развитие на района,
особено по отношение на заетостта и предприемачеството в творческия сектор и
свързаните сектори като туризма.
Същевременно, съвместната ТГС Кампания за промяна на нагласите е в много
тясна взаимовръзка и взаимна допълняемост с остналите документи, изготвени по
проект „Творчество във възход”: проект свързан с общото културно богатство
(наследство) на района София-Монтана-Ниш(Медияна)-Лесковац, туристическия
продукт, разработен по проекта, ноу-хау проекта за модела „Творчество във възход”.
Всички тези документи се имплементират като смисъл и съдържание във финалната
седмица от проекта, в която се реализират чрез съвместната ТГС кампания между
четирите партньора (Сдружение „Младежки порив в бъдещето” (Монтана, България),
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Столична библиотека (София, България), Община Медияна (Ниш, Сърбия) и
Образователен център-Лесковац (Лесковац, Сърбия) за промяна на нагласите.

Стратегия
С реализирането на съвместната ТГС Кампания за промяна на нагласите
„Творчество във възход”, както и с цялостното изпълнение на едноименния проект, ще
се създаде модел, въз основа на международни добри практики и методологии, да
ценим богатото културно наследство и съвременния местен творчески потенциал и така
да допринесем за ограничаване на изтичането на мозъци сред по-младите поколения в
трансграничния регион; за цялостния растеж и укрепване и доразвиване на капацитета
на целевите групи (местни власти и културни организации, в допълнение към младите
хора); за засилване на туристическата привлекателност.
Провеждането на съвместната ТГС Кампания за промяна на нагласите ще доведе
до пълно постигане на симбиоза между промотирането на творчеството като водещ
акцент за засилване на туристическата привлекателност и голямото културноисторическо богатство (наследство) на четирите общини, участващи в проекта, за да се
генерира устойчив и траен продукт и след приключването на дейностите по проект
„Творчество във възход”.
Финалната седмица на дейностите по проект „Творчество във възход” трябва да
генерира, чрез съвместната ТГС кампания за промяна на нагласите, утвърждаване на
повишения интерес към туристическите ресурси в сферата на културно-историческото
наследство и творческия потенциал на младите хора от български, сръбски и
чуждестранни туристи с акцент върху нематериалната култура; повишаване
атрактивността на самия район; положително развитие на процеса на благоприятно
въздействие върху местната икономика, който способства намаляването на
безработицата основно сред по-младите хора и изитчането на мозъци зад граница;
постигане на константност за по-равномерното разпределение на ползите от туризма и
увеличаване на приходите от туризъм в местната икономика.
Като генерална тенденция от финалната седмица, в която ще се проведе
съвместната ТГС кампания за промяна на нагласите, не само района София-МонтанаНиш(Медияна)-Лесковац, но и като цяло България и Сърбия, ще се утвърдят като
интересни, атрактивни и богати на материални и нематериални кулутрни ресурси
държави.
Реализирането на съвместната ТГС кампания за промяна на нагласите ще
обхване целевите групи на проект „Творчество във възход”, като ефекта от дейностите
във финалната седмица, ще се разпространи и върху други общности: младежи, местни
власти, образователни и културни институции, туристически агенции и туристически
оператори, местни представители на туристическия бизнес, браншови организации в
сферата на туризма, държавни институции, медии.
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Финалната седмица на дейностите по проект „Творчество във възход”, със
своята всеобхватност, разнообразна програма и насоченост към всички целеви групи,
трьбва да спомогне и за:
•
Утвърждаване на района на София-Монтана-Ниш(Медияна)-Лесковац като
младежка, културна и туристическа дестинация;
• Развитие на икономиката на трансграничния район в подкрепа на човешкия капитал,
с уникална особеност – младежката заетост, но през призмата на креативността на
младите хора, която генерира икономически ползи за тях, региона и обществото като
цяло;
•

Популяризиране на младежкото творчество от най-ранна възраст на децата;

• За пръв път обвързване в единен творчески продукт на младежката креативност във
всичките й направления – музика, арт, танци, театър, тв, кино и др.

План за дейности
Резюме
Изпълнението на дейностите във финална седмица „Творчество във възход” ще
обхване периода 3-25 октомври 2014 г. В този период ще се проведат следните събития:
Република Сърбия
3 октомври 2014 г., Ниш
Детски театър „Алиса в огледалния свят”
6 октомври 2014 г., Ниш
Детска арт работилница „Светът през очите на децата”

7 октомври 2014, Ниш
Спортфест „Медияна”
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7 октомври 2014, Ниш
Откриване на изложбата по проекта и представяне на всички творчески ателиета

8 октомври 2014, Ниш
Културна програма - запознаване на участниците в проекта със забележителностите на
град Ниш

9 октомври 2014, Ниш
Изложба „Тайните острови” на младия художник Никола Милованович

10 октомври 2014, Ниш
Оригами работилница

10 октомври 2014, Ниш
Акустична музика – представена от младия музикант Марко Мариянович

Република България
13 октомври 2014, Монтана
Откриване на изложба по проекта и представяне на всички творчески ателиета.
Филм за ателиетата по проекта – прожектиран на видео стена.

14 октомври 2014, Монтана
Представяне на творческата работилница по модерни танци.
Училище по танци – уроци по модерни и латино танци.
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14 октомври 2014, София
38 училище - презентиране на проекта и предстоящата обща изложба и конференция
„Говорещо изкуство” пред преподаватели и ученици от 5 -7 класове.

15 октомври 2014, София
Столична библиотека - Среща с представители на туристическия бранш от столицата.

15 октомври 2014, Монтана
Представяне на творческата работилница по народни танци
Училище по танци – уроци по народни танци

16 октомври 2014, Монтана
Рисунка на площада - деца рисуват по тема: „Трансгранично приятелство”

17 октомври 2014, Монтана
Графити пред Младежкия дом.
Закриване на изложбата и съвместен концерт на творческите работилници по народни и
модерни танци.
18 октомври 2014, София
Финална конференция по проект „Творчество във възход” - „Говорещото изкуство”.

21-24 октомври 2014, София
Столична библиотека – филиал Люлин - Представяне на част от общата художествена
изложба на проекта пред читатели на Столична библиотека – филиал Люлин и
обществеността на района.
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24октомври 2014, София
Столична библиотека – филиал Люлин - Среща с млади читатели от района и ученици
от софийски училища.
20 - 25 октомври 2014, София
Изложба по проекта - в Столична библиотека – София

29 октомври 2014, София
БНТ – Среща на журналисти,
телевизионни дейци, представители
журналистическите гилдии в БНТ с участниците в ателието” ТВ професии”.

на

29 октомври 2014, София
Съюз на българските филмови дейци
работилницата ” ТВ професии”.

- презентация на видео продукцията на

31 октомври 2014, София
Представяне на продукцията на трите работилници на
участниците в тях пред софийската културна общественост.

Столична библиотека и

Подробна версия
Събитията във финалната седмица са многопластови и реализирането им ще
популяризира и утвърди всички цели на проект „Творчество във възход”:

Република Сърбия
3 октомври 2014 г., Ниш
Детски театър „Алиса в огледалния свят” – в сградата на Основно училище "Чегар"
чрез екологично представяне на мюзикъла ще се постигне въздействие на детското
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творчество върху аудиторията. Спектакълът е създаден от учениците от начален курс и
цели да внуши, чрез творчество, по-здравословен начин на живот, здравословно
хранене, толерантност и опазване на околната среда.
6 октомври 2014 г., Ниш
Детска арт работилница „Светът през очите на децата” - 240 ученици от Основно
училище „Коле Рашич” -Ниш ще иматда участват в арт работилница "Светът през
очите на децата". В продължение на два часа всички участници ще дадат воля на
въображението си на хартия и ще покажат как изглежда светът – през призмата на
тяхната възраст.

7 октомври 2014, Ниш
Спортфест „Медияна” - В сградата на Основно училище "Душан Радович" в Ниш, в
събитието ще се вкючат над 500 участника от 10 начални и 11 средни училища.

7 октомври 2014, Ниш
Откриване на изложба по проект „Творчество във възход” и представяне на всички
творчески ателиета. В изложбата ще участват всички млади творци от Сърбия (Ниш и
Лесковац) и България (София и Монтана). Проява, която ще популяризира проекта, ще
осигури възможност за привличане на интереса на всички целеви групи към него, както
и ще гарантира устойчивост на дейностите.

8 октомври 2014, Ниш
Културна програма - запознаване на участниците в проекта със забележителностите на
град Ниш и по нози начин съчетаване на творческия потнециал на младежите с
културно-историческото наследство на Ниш. Градът разполага с богато културноисторическо наследство. Родно място на император Константин Велики и център на
императорска резиденция, в Ниш са разположени и останките на римската крепост
Медияна, с нейните крепостни стени, вили, мозайки, водопровод, терми (бани),
житница, сакрални обекти и некропол. Свидетели на времето са останките на
ранносредновековната крепост, Челе кула, издигната от османските власти от главите
на въстаналите поборници, възрожденската архитектура от XIX век, църкавата „Света
Троица” – главен храм на Нишката епархия, „Кралския двор”, Бановината и др. Ниш е
град богат на културни прояви, като за това спомагат многобройните институции и
организации, като народната библиотека, народния театър, галерията, историческия
архив и др.
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9 октомври 2014, Ниш
Изложба „Тайните острови” на младия художник Никола Милованович. Творбите,
които ще бъдат представени по време на тази изложба, са вдъхновени от светлината,
цветът и стилът на рисуване на импресионистите.

10 октомври 2014, Ниш
Оригами работилница - В сътрудничество с Асоциацията на японската култура
"Kamide"-Ниш ще се проведе един по-нетрадиционен, но същевременно творчески
ангажиращ младите хора уъркшоп.

10 октомври 2014, Ниш
Акустична музика – представена от младия музикант Марко Мариянович. Целта на
събитието е както да популяризира младежкото творчество, така и да утвърди Ниш
като дестинация на интересни и специфични културни търсения и изяви.

Република България
13 октомври 2014, Монтана
Откриване на изложба по проекта и представяне на всички творчески ателиета – В
Младежкия дом в Монтана ще бъдат експонирани 40 живописни творби на млади
художници от Ниш, глинени пластики и комиски на деца от Лесковац. Те са сътворени
от деца на възраст от 13 до 18 години.
Филм - Паралелно с изложбата ще бъде показан и филм, представящ творческите
ателиета по проекта. Участието на Монтана, показано във филма, е с ателиетата за
модерни и народни танци.

14 октомври 2014, Монтана
Представяне на творческата работилница по модерни танци „Училище по танци” уроци по модерни и латино танци (с хореограф Луиза Стефанова). Творческите
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работилници на децата от Монтана ще бъдат представени на импровизирана открита
сцена пред младежкия дом.

14 октомври 2014, София
38 училище - презентиране на проект „Творчество във възход” и дейностите по проекта
- обща изложба и конференция „Говорещо изкуство”. Акцент в представянето пред
преподаватели и ученици от 5 -7 класове ще е и дейността на творческите
работилници.

15 октомври 2014, София
Столична библиотека - Среща с представители на туристическия бранш от столицата.
Водещ акцент в срещата ще е популяризиране на идеите и резултатите от проект
„Творчество във възход” чрез съвместни инициативи с бизнеса.

15 октомври 2014, Монтана
Представяне на творческата работилница по народни танци (с хореограф Геновева
Стоянова) „Училище по танци – уроци по народни танци”. На импровизираната
открита сцена младите творци ще покажат на гражданите и гостите на Монтана найколоритното от от творческата си програма, реализирана в рамките на работилницата
им по народни танци.

16 октомври 2014, Монтана
Рисунка на площада - деца рисуват по тема: „Трансгранично приятелство”. На
площада в Монтана, децата, включени в дейностите по проект „Творчество във
възход”, ще пресъздадат в рисунки виждането си за трансграничното приятелство.

17 октомври 2014, Монтана
Графити пред Младежкия дом.
Закриване на изложбата и съвместен концерт на творческите работилници по народни и
модерни танци, изградени по проект „Творчество във възход”.
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18 октомври 2014, София
Финална конференция по проект „Творчество във възход” - „Говорещото изкуство” – С
финалната конференция по проекта ще се акцентира, както на популяризирането на
целите му, така и на приоритетите на Стратегията за развитие на културата в София
(2013-2023 г.) - за ефективно взаимодействие между местна власт, общинските
културни институти, образователните институции и НПО в областта на изкуството и
формирането на нови действени регионални културни политики. Конференцията ще е и
един от сегментите в цялостната стратегия и поредица от дейности в подкрепа на
кандидатурата на София за европейска столица на културата през 2019 г.

21-24 октомври 2014, София
Столична библиотека – филиал Люлин - Представяне на част от общата художествена
изложба на проекта пред читатели на Столична библиотека – филиал Люлин и
обществеността на района. Така ще се постигне популяризиране на проект „Творчество
във възход” в един от най-големите жилищни квартали не само в столицата, но и в цяла
България.
24октомври 2014, София
Столична библиотека – филиал Люлин - Среща с млади читатели от района и ученици
от софийски училища. На срещата ще бъдат представени творбите на участниците в
творческите работилници на Столична библиотека, изградени по проект „Творчество
във възход”. Ръководителите на работилниците ще запознаят младите хора с
творческите търсения на техните връстници – участници в творческите работилници.

20 - 25 октомври 2014, София
Изложбата по проекта - в Столична библиотека – София.

29 октомври 2014, София
БНТ – Среща на журналисти,
телевизионни дейци, представители
журналистическите гилдии в БНТ с участниците в ателието” ТВ професии”. На
срещата ще бъдт представени и обсъдени тв репортажи.

на

29 октомври 2014, София
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Съюз на българските филмови дейци - презентация на видео продукцията на
работилницата ” ТВ професии”, изградена по проект „Творчество във възход”.
Представянето ще се осъществи пред
творци от различни филмови гилдии и
преподаватели в НАТФИЗ.

31 октомври 2014, София
Представяне на продукцията на трите работилници на Столична библиотека и
участниците в тях пред софийската културна общественост - литературни творци,
художници, преподаватели в художествени вузове. Така проект „Творчество във
възход” ще бъде популяризиран пред максимално широк кръг от представители на една
от целевите групи по проекта – кулутурни и образователни организации.

С реализацията на съвместната ТГС Кампания за промяна на нагласите, в рамките
на финална седмица по проект „Творчество във възход”, ще бъдат постигнати следните
резултати:








Ще се гарантира устойчивост на дейностите по проект „Творчество във възход”
и след приключване на финансирането на проекта от Програмата за
трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ
България-Сърбия 2007-2013 г.;
Ще се постигне активно развитие на културата (във всичките й форми), както и
ще се насърчи неимоверно младежката креативност;
Ще се стигне до повишаване на ръста на туризма и туристическото предлагане в
района София-Монтана-Ниш(Медияна)-Лесковац;
Местните власти, държавните органи, културните и образователни институции,
младежките организации, туристическия бизнес и медиите ще бъдат много
повече ангажирани с популяризиране и промотиране на културното наследство
и младежкото творчество в региона;
Превръщане
на
района
София-Монтана-Ниш(Медияна)-Лесковац
в
предпочитана културна дестинация на Балканите, най-вече за младите хора,
както и творците и хората на изкуството;
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