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ЗАЈЕДНИЧКА ПРЕКОГРАНИЧНА КАМПАЊА ЗА ПРОМЕНУ СТАВОВА
УКЉУЧУЈУЋИ
СРАТЕГИЈУ И ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ
ФИНАЛНЕ СЕДМИЦЕ «РЕАТИВНОСТ У УСПОНУ»
(РЕЗИМЕ И ДЕТАЉНА ВЕРЗИЈА)
У циљу имплементације пројекта “Креативност у успону», реф №: 2007CB16IPO006 –
2011 – 2 – 85, који је финансиран у другом позиву ИПА Програма прекограничне
сарадње Бугарска-Србија 2007-2013. г
Заједничка прекогранична кампања за промену ставова, укључујући Стратегију
и План активности у циљу имплементације финалне седмице “Креативност у успону»
(резиме и финална верзија), је део документације пројекта «Креативност у успону»,
који је финансиран у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија
2007-2013. г. Тако припремљен документ и пројекат «креативност у успону у
потпуности одговарају циљевима и стратегији Програма за јачање територијалног
зближавања, јачања конкурентности и одрживи развој, кроз израду заједничког
прекограничног модела за сарадњу, извлачење користи од културних и стваралачких
потенцијала региона а у складу са приоритетном осом 2 «Унапређење капацитета за
заједничко планирање, решавање проблема и развој кључних региона», тачка 2.2
«Одрживи разој кроз ефикасно коришћење расположивих ресурса».
Заједничка прекогранична кампања за промену ставова, којом се завршавају
активности на пројекту «Креативност у успону», је у складу и са четири специфична
циља пројекта: 1. Јачање институционалних и културних структура у циљу повећања
атрактивности региона кроз изградњу заједничког модела сарадње фокусираних ка ка
креативним и уметничким наступима као носиоцима развоја и регионалног
просперитета.; 2. Развој економије прекограничних области у региону у циљу подршке
развоју људског капитала, посебно младих и студената у развоју сопствене
креативности и каријере младих ставаралаца; 3. Промоција традиционалне и савремене
културне и креативне индустрије, као «имовине» прекограничног региона, у смислу
туристичке атрактивности и одрживе економије; 4. Сензибилисаност институција
односно веза између уметничког изражавања и економског развоја региона, посебно у
погледау запошљавања и предузетништва у креативном сектору и повезаним секторима
попут туризма.
Истовремено, заједничка прекогранична кампања за промену ставова ј у уској
вези и узајамно се допуњује са осталим документима, припремљеним у оквиру пројекта
«Креативност у успону», пројекат који је повезан са општим културним богатством
(наслеђем) у региону Софија-Монтана-Ниш(Медијана)-Лесковац, туистичким
производом, израђеним у оквиру пројекта, «know how” пројекта за модел «креативност
у успону». Сви ови документи се имплементирају као смисао и садржај финалне
седмице пројекта и која се реализује кроз заједничку прекограничну кампању између
четири партнера (Удружење «Омладински покрет у будућност» (Монтана, Бугарска),
Градска библиотека (Софија, Бугарска), Општина Медијана (Ниш, Србија) и
Едукациони центар Лесковац (Лесковац, Србија)) за промену ставова.
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Стратегија
Реализацијом заједничке прекограничне кампање за промену ставова
“Креативност у успону», као и коначном реализацијом истоименог пројекта, биће
створен модел, на основу међународне добре праксе и методологија за процену богатог
културног наслеђа и савременог локалног креативног потенцијала и на тај начин
допринесе смањењу одлива мозгова посебно мећу младим нараштајима у
прекограничном регион; за целокупан раст и унапређење и додатни развој капацитета
циљних група (локалне власти и културне институције уз допунско учешће младих
људи); за јачање туристичке привлачности.
Реализација заједничке прекограничне кампање за промену ставова ће довести
до потпуне симбиозе између промоције стваралаштва као водећег приоритета за јачање
туристичке привлачности и велико културно-историјско богатство (наслеђе) четири
општине, учеснице у пројекту, како би се генерисао одржив и трајан производ и након
завршетка активности пројекта «Креативност у успону».
Финална седмица и активности у оквиру пројекта «Креативност у успону» треба
да генерише, кроз заједничку прекограничну кампању за промену ставова, јачање и
повећање интересовања за туристичке ресурсе у области културно-историјског наслеђа
и стваралачког потенцијала младих људи од стране бугарских, српских и других
страних туриста са посебним акцентом на нематеријалној култури; повећању
атрактивности самог региона; позитиван развој процеса који ће корисно утицати на
локалну економију, што ћ довсти до смањења незапослености, посебно младих људи и
заустављање одлива мозгова преко граница; постизање константног и равномерније
расподеле користи од туризма и повећање прихода од туризма у локалној економији.
Као генерална тежња у финалној седмици, током које ће се реализовати
заједничка прекогранична кампања за промену ставова, не само региона СофијаМонтана-Ниш(медијана)-Лесковац, већ и Бугарске и Србије у целини, потврдиће се као
атрактивне и богате државе материјалним и нематеријалним ресурсима.
Реализацијом заједничке епрекограничне кампање за промену ставова бић
обухваћене и циљне групе пројекта «Креативност у успону», као и ефекти активности
током финалне седмице биће укључене и друге групе: млади, локалне власти,
образовне и културне институције, туристичке агенције и туроператери, локални
представници туристичке делатности, труковне организације у области туризма,
државне институције и медији.
Финална седмица активности у оквиру пројекта “Креативност у успону»,
захваљујући својој свеобухватности, разноврсном програму и окренутости ка свим
циљним групама. треба да допринесе и:
• Утвђивању региона Софија-Монтан-Ниш(Медијана)-Лесковац као омладиснке,
културне и туристичке дестинације;
• Развој економије прекограничног региона у подршци људском капиталу, са
јединственом карактеристиком – запошљавање младих, кроз пизму креативности
младих људи, која ће генеристаи економске користи за њих, за регион и друштво у
целини;
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•

Популаризација омлдинског стваралаштва од најранијег узраста деце;

• По први пут, туристички производ омладинске креативности у свим њеним
областима – музика, уметност, плес, позориште, тв, биоскоп и др.

План активности
Резиме
Реализације активности током финалне седмице “Креативност у успону» ће
обухватити период од 3. до 31. октобра 2014. године. У том периоду, реализоваће се
следећи догађаји:
Република Србија
3 октобар 2014 г., Ниш
Дечије позориште „Алиса у свету огледала”
6 октобар 2014 г., Ниш
Дечија уметничка радионица „Свет кроз очи деце”
7 октобар 2014, Ниш
Спортски фестива „Медијана”
7 октобар 2014, Ниш
Отварање изложбе у оквиру пројекта и представљање свих креативних радионица.
8 октобар 2014, Ниш
Културни програм – упознавање учесника програма са знаменитостима града Ниша.
9 октобар 2014, Ниш
Изложба „Тајна острва” младог уметника Николе Миловановића
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10 октобар 2014, Ниш
Оригами радионица
10 октобар 2014, Ниш
Акустична музика – представљена од стране младог музичара Марка Марјановића.
Република Бугарска
13 октобар 2014, Монтана
Отварање изложбе у оквиру пројекта и
Филм о радионицама – приказан на видео зиду.

представљање

свих

радионица

14 октобар 2014, Монтана
Представљање креативне радионице на тему модерног плеса.
Школа плеса-часови модерног и латино плеса.

14 октобар 2014, Софија
38 школа – презентација пројекта и предстојеће изложбе и конференције «Наративна
уметност» пред предавачима и ученицима од 5. до 7. разреда.

15 октобар 2014, Софија
Градска библиотека – сусрет са представницима туристичке привреде главног града.

15 октобар 2014, Монтана
Представљање креативне радионице народног плеса
Школа плеса – часови народног плеса.
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16 октобар 2014, Монтана
Цртеж

на

тргу

–

деца

цртају

на

тему

«Прекогранично

пријатељство».

17 октобар 2014, Монтана
Графити испред омладинског дома.
Заварање изложбе и заједнички концерт полазника креативних радионица на тему
народних и модерних плесова.
18 октобар 2014, Софија
Финална конференција пројекта „Креативност у успону” - „Наративна уметност”.

21-24 октобар 2014, Софија
Градска библиотека – испостава Љуљин – представљање дела завршне уметничке
изложбе пројекта читаоцима Градске библиотеке и јавности реона
24 октобар 2014, Софија
Градска библиотека – испостава Љуљин – сусрет младих читалаца из реона и ученика
софијских школа.
20 - 25 октобар 2014, Софија
Изложба радова насталих током пројекта – у Градској библиотеци - Софија

29 октобар 2014, Софија
Бугарска национална телевизија – сусрет новинара, тв стваралаца, представника савеза
новинара са учесницима радионице «ТВ професија».
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29 октобар 2014, Софија
Савез бугаских филмских ствараоца - презнтација видео продукције са радионице «ТВ
професија».

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

Столична библиотека и

Детаљнија верзија
Догађаји током финалне седмице су вишеслојни и њихова реализације ће
допринети промоцији и јачању циљева пројекта «Креативност у успону»:

Република Србија
3 октобар 2014 г., Ниш
Дечије позориште «Алиса у свету огледала» - у згради основне школе «Чегар» кроз
еколошки перформанс и у форми мјузикла ће подстаћи утицај дечијег стваралаштва на
публику. Представу су играли ученици основне школе и има за циљ да кроз
стваралаштво, промовише здрав живот, здраву исхрану, толерантност и заштиту
животне средине.
6 октобар 2014 г., Ниш
Дечија уметничка радионица „Свет кроз очи деце” - 240 ученика Основне чколе «Коле
Рашић – Ниш, учествовало је у у уметничкој радионици «Свет кроз очи деце». Током
два сата сви учесцници ће показати своју машту пренети на папир и показати како
изгледа свет – кроз призму њиховог узраста.

7 октобар 2014, Ниш
Спортски фестивал „Медијана” – У згради Основне школе «Душан Радовић» у Нишу
догађај који укључује преко 500 учесника из 10 основних и 11 средњих школа.

7 октобар 2014, Ниш
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Отварање изложбе радова насталих током пројекта «Креативност у успону« и
представљње свих креативних радионица. На изложби ће учествовати сви млади
сввраоци из Србије (Ниш и Лесковац) и Бугарске (Софија и Монтана). Догађај који ће
промовисати пројекат, привући интересовање свих циљних група за исти, и који ће
обезбедити одрживост активности.
8 октобар 2014, Ниш
Културни програм – упознавање учесника пројекта са знаменитостима града Ниша и
на посебан начин упознавање са стваралачким потенцијалом младих и културно
историјским наслеђем Ниша. Град располаже богатим културно-историјским наслеђем.
Родно је место Константина Великог и центар императоске резиденције, у Нишу се
налазе и остаци римског тврђаве Медијана са њеним деловима зидина, вилама,
мозаицима, водоводом, термама (купатилима), житниом, сакралним објектима и
некрополом. Сведоци времена су и остаци ране средњовековне тврђаве, Ћеле кула,
подигнута од стране османлијке власти а од глава српских устаника, ренесансна
архитектура из XIX века, црква «Свете Тројице», главни храм Нишке епархије,
«Краљев двор», Бановина и др. Ниш је град богат културним догађајима које
организују ногобројне институције и организације, попут народне библиотеке,
народног позоришта, галерије, историјског архива и др.
9 октобар 2014, Ниш
Изложба „Тајна острва” младог уметника Николе Милановића. Радови који ће бити
представљени у време изложбе су инспирисани светлошћу, бојом и стилом
импресиониста.
10 октобар 2014, Ниш
Оригами радионица – У сарадњи са асоцијацијом јапанске културе "Kamide" - Ниш
реализоваће се нетрадиционалан а истовремено креативна радионица у којај ће
учествовати млади креативни људи
10 октобар 2014, Ниш
Акустична музика – представљена од стане мадог музичара Марка Марјановића. Циљ
догађаја је промоција омладинског стваралаштва, као и потврђивање Ниша као
дестинације са интереантним и специфичним културним догаћајима и
манифестацијама.

Република Бугарска
13 октобар 2014, Монтана
Отварање изложбе радова насталих токм пројекта и представљање свих креативних
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радионица – у Дому омладине у Монтани биће изложено 40 радова младих уметника из
Ниша, скулптуре и карикатуре деце из Лесковца. Аутори су деца узрста од 13 до 18.
година.
Филм - Паралелно са изложбом биће приказан и филм, који такође представља
ауторско дело настало током пројекта. Учешће Монтане, приказано кроз филм су
радионице савременог и народног плеса.
14 октобар 2014, Монтана
Представљање креативне радионице модерног плеса «Школа плеса», шасови модерног
и латино плеса ( са кореографом Луизом Стефановом). Резлтати креативне радионице у
Монтани ће бити представљени на импровизованом простору испред Дома омладине.
14 октобар 2014, Софија
38 школа – презентација пројекта «Креативност у успону» и активности пројекта –
изложба и конференција «Наративна уметност». Акценат током представљања
предавачима и ученицима од 5. до 7. разреда ће бити стављен на резултате креативних
радионица.
15 октобар 2014, Софија
Градска библиотека – сусрет представника тустичких организација из главног града.
Посебан акценат тком сусрета ће бити стављен на промоцију идеје и резултата пројекта
«Креативност у успону» кроз заједничке пословне иницијативе.
15 октобар 2014, Монтана
Представљање креативне радионице народних игара ( са кореографом Геновева
Стојанова) «Школа плеса – часови народних игара». На импровизованој отвореној
сцени, млди ствараоци ће приказати грађанима и гостима Монтане, најживописније
делове стваралачког програма који је реализован током радионица народних игара.
16 октобар 2014, Монтана
Цртеж на тргу – деца ће цртати на тему : «Прекогранично пријатељство». На тргу у
Монтани, деца укључена у активности пројекта «Креативост у успону» ће кроз цртеже
представити свје виђење прекограничног пријатељства.
17 октобар 2014, Монтана
Графити испредДома омладине.
Затварање изложбе и заједнички концерт креативних радионица у области народних
игара и модерног плеса, реализовани у оквиру пројекта «Креативност у успону».
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18 октобар 2014, Софија
Финална конференција пројекта «Креативност у успону» - «Наративна уметност» –
Финална конференција пројекта ће бити фокусирана како на промоцију њених циљева
тако и на приоритете Стратегије за развој културе Софије (2013-2023. г) – за ефикасну
сарадњу између локалне власти, општинских културних институција, образовних
институција, НВО у области уметности и формирање нових активних регионалних
културних политика. Конференција ће бити део целокупне стратегије и део низа
активности у подршци кандидатури Софије за европску престоницу културе 2019.
године.
21-24 октобар 2014, Софија
Градска библиотека – испостава Љуљин – представљање дела уметничке изложбе
пројекта читаоцима Градске библиотеке – испоставе Љуљин и јавности реона. На тај
начин ће се и промовисати пројекат «Креативност у успону» у једном од најгушће
насељених квартова, не само у престоници већ и у целог Бугарској.
24 октобар 2014, Софија
градска библиотека – испостава Љуљин – сусрет младих читалаца из реона и ученика
софијских школа. на сусрету ће бити представљени и радови учесника креативних
радионица Градске библиотеке, створени током реализације пројекта «Креативност у
успону». Руководиоци радионица ће упознати младе људе са креативним тежњама
шихових вршњака – учесника у креативним радионицама.

20 - 25 октобар 2014, Софија
Изложба у оквиру пројекта «Креативност у успону» у Градској библиотеци – Софија.
29 октобар 2014, Софија
Бугарска национална телевизија (БНТ) – сусрет новинара, телевизијских стваралаца,
представника новинарске асоцијације БНТ са учесницима радионице «ТВ професија».
Тком сусрета че бити представљене реализоване ТВ репортаже.
29 октобар 2014, Софија
Савез бугарских филмских ствараоца – презентација видео продукције са радионице
«ТВ проесија», реализоване у оквиру пројекта «креативност у успону». Презентација
ће бити приказана пред ствараоцима разних филмских савеза и предавачима
националне филмске академије. (НАТФИЗ).
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31 октобар 2014, Софија
Представљање резултата три радионице градске библиотеке и учесника у њима пред
софијском културном заједницом – књижевним ствараоцима, уметницима и
наставницима уметничких академија. На тај начин ће пројекат бити промовисан пред
изутетно великим кругом представника једне од циљних група пројекта – културне и
образовне организације.
Реализацијом заједничке прекограничне кампање за промену ставова у оквирима
финалне седмице и по пројекту «Креативност у успону». биће постигнути следећи
резултати:








Обезбедиће се одрживост резултат пројекта «Креативност у успону» и након
престанка финансирања пројекта од стране ИПА Програма прекограничне
сарадње Бугарска – Србија 2007-2013. г.;
Постићи ће се активан развој културе (у свим њеним облицима) и у великој мери
ће се промовисати креативност младих;
Повећаће се раст туризма и туристичке понуде у региону Софија-МонтанаНиш(Медијана)-Лесковац;
Локалне власти, државни органи, културне и образовне институције, омладиснке
организације, туристичке организације и медији ће много виђе помовисати
културно наслеђе и омладиснко стваралаштво у региону;
Претварање региона Софија-Монтана-Ниш(Медијана)-Лесковац у пожењну
културну дестинацију на Балкану, превасходно за младе људе, као и за
ствараоце и уметнике;
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