
 

 

 
Ф О Р М У Л Я Р 

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС “АГОРА 2013” 
за читалищна инициатива 

реализирана през 2013 година 
 
Информация за кандидата 
Читалище Народно читалище "Съвременник-1986" 
Адрес гр. Пловдив, жк Тракия, бл 141 
 
Информация за инициативата 
Име на 
инициативата/ 
проекта 

Проект „Зона на креативността” (юли - септември 2013 г.) 
 

Опишете 
инициативата в 
резюме,  
като посочите как 
общността и 
партньорите 
участваха  в нея и 
какви са ползите от 
реализирането й 
(до 2 500 знака с 
интервали)  

„Зона на креативността“ е проект на  НЧ ”Съвременник – 1986” и 
отразява виждането на читалището за съвременен дизайн  в 
градското междублоково пространство за децентрализация на 
културния живот.  
 
Целта на проекта е създаване на нова, привлекателна градска зона на 
открито за провеждане на иновативни културни събития, достъпна и 
притегателна за всички възрастови и социални групи. Дейностите на 
проекта са в две основни направления: 
1. Създаване на културна инфраструктура – началото бе инсталиране 
на нестандартно оборудване от дървени скари и пънчета за сцена и 
места за сядане. В зоната монтирахме свободна еко библиотека с 
издълбани рафтове в дънер с табела "Вземи или остави книга". Важен 
акцент е изрисуваната с графити фасада на библиотеката с 
авангардни рафтове с книги.  
 
2. Второто направление са дейности за представяне на различни 
видове изкуства в зоната. Стартирахме през месец август с открита 
читалня  за четене на книги на хартиен и електронен носител. През 
месец септември проведохме поредицата културни събития: хепънинг 
– концерт с участието на любителски и професионални артисти; 
дискусионна среща на тема „Иновативни културни събития в 
градската междублокова зона”; откриване на изложбата „Любов и 
светлина”; провеждане на свободни уъркшопове с 8 работилници с 
практическа, музикална и дискусионна насоченост; литературна вечер 
с “Квант и Приятели” на тема “Маратон от бъдещето”; творческа вечер 
и презентация на книгата "Димитър Атанасов: Литературна Анкета" от 
Милена Видралска. 
 
Това бе началото от поредицата културни събития. Провокираният 
интерес на участници и публика стимулира генерирането на нови 
идеи за съвместно разработване на инициативи. Създадената нова 
културна инфраструктура продължава да бъде привлекателна зона за 
достъп до изкуство и култура на различни възрастови и социални 
групи. Читателите на библиотеката могат свободно да ползват 
таблетите чрез WiFi достъп до интернет и да четат електронни книги и 
списания. Инсталираната еко библиотека  в зоната се поддържа с 



 

 

книги на свободен достъп "Вземи или остави книга". Най-успешните 
уъркшопове след приключване на проекта продължават работа в 
платени форми на занимания през творческия сезон.  
 
Създаденото партньорство между читалището, частния сектор, 
районната администрация и общността, реализира нови съвместни 
инициативи за изява на творци и изпълнители в областта на 
изкуството и културата. 

Опишете 
конкретната роля 
на читалището в 
инициативата 
(до 500 знака) 
 

Инициативата, идейният замисъл, написването на проекта и неговата 
реализация са на екипа на читалището: Кремена Каранейчева - 
ръководител проект; Мария Стоева - финансов отговорник; Любка 
Костадинова - отговорник културни иновации;  Велислава Михайлова 
– координатор.  
 
Проектът “Зона на креативността” се реализира на територията на гр. 
Пловдив, район “Тракия”, бл.140  пред библиотеката на НЧ 
”Съвременник – 1986”. 
 

Посочете от кого е 
била подкрепена 
инициативата 
(Напр. оперативна 
програма, програми 
на ЕС, фондации, 
дарения, община, 
самата общност и 
др.)  
(до 1000 знака) 

Проектът е на читалище „Съвременник-1986” и е спечелен по 
направление „Творческият Пловдив в европейски измерения” на 
Общинска фондация “Пловдив 2019”, конкурсна сесия 2013 г. 
Организацията партньор “Скай Бийч” ЕООД  участва със собствено 
финансиране, в допълнение към получената безвъзмездната 
финансова помощ от Общинска фондация „Пловдив 2019”. 
 
При изпълнение на оперативните дейности инициативата се ползва с 
любезното съдействие от Район Тракия - Община Пловдив, ОП 
„Градини и паркове”, ОП „Чистота” и доброволци от общността. 
 

 /Име и фамилия/  


