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ПЛАН ЗА ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙНОСТИ „ТВОРЧЕСТВО ВЪВ ВЪЗХОД”
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
Планът за последващи дейности „Творчество във възход”, 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”.
Планът за последващи дейности, с изпълнението на който ще се осигури
устойчивост на дейностите, реализирани в рамките на 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, планът за последващи дейности е в много тясна взаимовръзка и
изпълението му идейно се надгражда от останалите 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”, съвместната ТГС
Кампания за промяна на нагласите, вкл. Стратегия и План за дейности за изпълнение на
финална седмица „Творчество във възход”. Всички тези документи се имплементират
като смисъл и съдържание от четирите партньора (Сдружение „Младежки порив в
бъдещето” (Монтана, България), Столична библиотека (София, България), Община
Медияна (Ниш, Сърбия) и Образователен център-Лесковац (Лесковац, Сърбия) за да
може целите, идейте и резултатите на проект „Творчество във възход” не само да са
устойчиви и след приключването на финансирането на проекта от Програмата за
1
HTTP://WWW.IPACBC-BGRS.EU
ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИПП БЪЛГАРИЯ-СЪРБИЯ CCI NUMBER 2007CB16IPO006

Project “CROSS BORDER CREATIVITY ON THE RISE”

Number of project: 2007CB16IPO006 – 2011 – 2 – 85
financed by Bulgaria - Serbia IPA Cross-Border Programme
CCI Number 2007CB16IPO006

трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ
България-Сърбия 2007-2013 г., но и непрекъсното да се обогатяват, допълват и
разширяват резлултатите и така да се надхвърли трансграничния ефект на проекта и
той да се утвърди като модел, който може да ес реализира и в другите европейски
региони.
Този уникален модел, изграден на основата на международни добри практики и
методологии и опитът и резултатите от проект „Творечство във възход”, ще утвърди
практиката да ценим богатото културно наследство и съвременния местен творчески
потенциал и така да допринесем за ограничаване на изтичането на мозъци сред помладите 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.
Планът за последващи дейности ще доведе до пълно постигане на симбиоза
между промотирането на творчеството като водещ акцент за засилване на
туристическата привлекателност и голямото културно-историческо богатство
(наследство) на четирите общини, участващи в проекта, за да продължи генерирането
на устойчив и траен продукт и след приключването на дейностите по проект
„Творчество във възход” е да се даде възможност и на други бенефициенти да
наблюдават и селд това приложат практически модела „Творчество във възход”.
Планът за последващи дейности „Тврочество във възход” трябва да гарантира
утвърждаването 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.
Планът за последващи дейности ще обхване целевите групи на проект
„Творчество във възход”, като ефекта от дейностите, включени в него, 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.
План за последващи дейности
Изпълнението на плана за последващи дейности „Творчество във възход” ще
обхване периода ноември 2014 – ноември 2019 г. Времево дейностите могат да бъдат
удължени и след месец ноември 2019 година, както поради благоприятния ефект върху
развитието на икономиката, туризма, културата и творческата креативност и
ангажираност на младите хора, така и пореди надграждане на проект „Творчество във
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във възход”. Също така предвидените дейности няма да са константни, а непрекъсното
ще се разширяват и дообогатяват, за да се акумулира все по-голям и цялостен ефект.
За да се постигнат така предвидените намерения партньорите по проекта:
(Сдружение „Младежки порив в бъдещето” (Монтана, България), Столична библиотека
(София, България), Община Медияна (Ниш, Сърбия) и Образователен център-Лесковац
(Лесковац, Сърбия) подписаха меморандум за продължаване на сътрудничеството
между организациите. Водещият партньор по проект „Творчество във възход” сдружение „Младежки порив за бъдещето” – Монтана подписа отделен меморандум за
сътрудничество в икономическо и културно отношение с община Медияна – Ниш,
Сърбия. Четирите организации-бенефиценти по проекта постигнаха съгласие и за
неговото проектно надграждане чрез кандидатстване по Програмата за трансгранично
сътрудничество България-Сърбия 2014-2020 г.
Конкретно в периода ноември 2014 – ноември 2019 г. партньорите по проекта
предвиждат да проведат:
-

Фолклорни фестивали, в които ще се разменят участия на състави от двете страни и в четирите града, Монтана, София, Ниш и Лесковац;

-

Участия на представители на културните и младежки организации от Монтана,
София, Ниш и Лесковац в културни изяви (изложби, пленери, фестове, артработилници, концерти, открити сцени и др.), с което да се придаде международен
характер на изявата и да се мултиплицира ефекта от дейностите, реализирани в
рамките на проект „Творчество във възход”;

-

Обмен на електронни издания и възможност за дигитализиране на печатни издания,
с участието на млади хора в тези процеси, между Столична библиотека, София,
България и Народна библиотека, Ниш, Сърбия;

-

Картините, изготвени от младите хора в рамките на творческите работилници,
изградени по проект „Творчество във възход” ще участват през 2015 г. в специална
пътуваща изложба в България и Сърбия;

-

Образователен център-Лесковац и сдружение „Младежки порив за бъдещето” –
Монтана ще извършват ежегоден обмен на младежи (не по-малко от три пъти
годишно), в рамките на творческите инициативи – последващи дейности по проект
„Творчество във възход”, за да се гарантира повишаването на младежката
креативност и мултиплициращия ефект от дейностите на проект „Творчество във
възход”;

-

Ежегодно осъществяване на срещи с представители на туристическия бранш и
местните власти, за да се постигне все по-пълно имплементиране на туристическия
продукт „Тврочество във възход”;

-

Продължаваща проактивна работа с медиите (чрез поне един път годишно
провеждане на пресконференция с тях или пускане на прессъобщение), както и с
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широката общественост (чрез блога на проект „Творчество във възход”, сайтовете
на партньорите по проект и страниците им в социалните мрежи).
Посочените направления ще се реализират чрез следните събития:
- Ежегодно месец Март, Лесковац – Традиционен фестивал на китарата, в който
участват ученици от основните и средни училища в Сърбия и чужбина, както и
известни изпълнители на китара. Чудесна възможност за изява на младите хора и
истинско «творчество във възход» за тях, защото се учат и се докосват до изкуството на
виртуозите;
- Ежегодно месец Март, София – Международен конкурс „Млади виртуози” –
любителите на класиката от цял свят могат да се насладят на възможностите на
младите дарования – участници в конкурса;
- Ежегодно месец Май, Монтана – Международен конкурс за детска рисунка “Тъпан
бие, хоро се вие”;
- Ежегодно месец Май, Ниш – Международна колония за арт фотография „Сичево”;
- Ежегодно месец Май, Монтана – Празници на духовите оркестри “Дико Илиев” – една
от визитните картички на културната програма на Монтана – възможност за
чуждестранните туристи да се насладят на богатите български фолклорни традиции;
- Ежегодно месец Юни, Лесковац – „Дум Друм Фест” – единствения на Балканите
фестивал за барабани и ударни инструменти. Целта на фестивала е да насърчи младите
хора, както черз срещи, така и чрез демонстриране на умения;
- Ежегодно месец Юни, Лесковац – Балкански фестивал на младите карикатуристи –
традиционна проява, провеждана от дълги години, която дава възможност на младите
творци от балканските държави да се изявят, както и прави проявата, част от маршрута
на туристическия продукт „Творчество във възход” и проектът, свързан с общото
културно богатство (наследство);
- Ежегодно месец Юни, Монтана - Международен фолклорен фестивал – Монтана;
- Ежегодно месец Юли, Ниш – Международен фолклорен фестивал;
- Ежегодно месец Юли-Август, община Медияна, Ниш – «Медияна фест» - концертни
програми във всичик стилове - от опера, през поп и рок, до народна музика, както и
много забава за децата.
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- Ежегодно месец Август, Лесковац – Фестивал на месото, скарата и грила
«Ротшилиада». Провежда се в последната седмица на месец август и се посещава от
близо 300 000 души, предимно млади хора. Едно от най-големите туристически
събития в Сърбия и най-големия от този тип фестивал в тази част на Европа.
Съпроводен е с богата културна програма – концерти, модни ревюта, карнавали,
конкурси;
- Ежегодно месец Август, София – Фестивал «София Диша» - проява, посветена на
опазването на околната среда, с участието на много млади хора;
- Ежегодно месец Септември, София – Международен фестивал-биенале за уличен и
куклен театър «Панаир на куклите» - проява с несъстезателен характер, чудесна
възможност за младите творци, особено след като от 2010 г. насам се залага на
кукленото изкуство, демонстрирано на открити пространства (градинки, паркове,
площади);
- Ежегодно 17 септември, София – Ден на София. На празника на българската столица
партньорът по проект „Творчество във възход” – Столична библиотека традиционно
организира изложби или други културни прояви. В тях ще се включват и много млади
хора, поканени по линия на партньорските оргнанизации по проект „Творчество във
възход”;
- Ежегодно месец Октомври, Община Медияна, Ниш – „Медияна Балкан рок фестивал”
– проявата е музикален фестивал - конкурс за млади и по-малко известни рок банди.
Победителят във фестивала печели голямата награда - студиен запис на албум;
- Ежегодно месец Октомври, Монтана – „Радичкови дни”, посветени на творчеството
на най-големия познавач на българския северозапад Йордан Радичков;
- Ежегодно месец Октомври/Ноември, Ниш – „НИМУС” – класически музикален
фестивал с международна известност, провеждащ се повече от три десетилетия;
- Ежегодно месец Декември, София – Софийски международен литературен фестивал –
място, където си дават среща творци от цял свят, възможност за промотиране и
утвърждаване на културно-историческото богатство на българската столица.
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