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Платформа АГОРА

Активни Граждански 
Общности за Развитие 

и Алтернатива

Кои сме ние

Членовете на Платформата са: 
 физически лица – експерти в сферата на 

общностното развитие, гражданското 
участие и медиите 

 4 сдружения на читалища: 

Асоциация „Съвременни читалища” осъщест-
вява дейности в сферата на образователно-
то, информационното и комуникационното 
развитие на местните общности.  

„Плевенски Обществен фонд – ЧИТАЛИЩА” 
работи за въвеждане на граждански инстру-
менти за развитие чрез читалищата, взаи-
модействие с местната власт и институ-
циите, разширяване дейностите на селски-
те читалища като центрове за общностно 
развитие. 

„Читалищна асоциация за развитие – Юг” 
подпомага развитието и утвърждаването 
на духовните ценности, гражданското об-
щество, образованието и културата чрез 
читалищата в Централна южна България.  

Сдружение „Обединени читалища” осигуря-
ва благоприятни възможности за устойчиво 
развитие на местните общности чрез чи-
талищата. 

Управителен съвет:

Емилия Лисичкова, Председател 

д-р Румян Сечков, Фондация „С.Е.Г.А.”

Доц. д-р Веселин Янчев, СУ „Климент Охридски”

Саша Трайчева, филолог и преводач 

Данаил Цонков, консултант по маркетинг

Дамян Минков, Фондация „Артист” 

Стоян Анадолиев, Академия за образователни 
иновации



Конкурс АГОРА 
отличава практики, проекти и инициати-
ви на читалища, стимулиращи участие на 
гражданите в решаване на проблеми на общ-
ността. Конкурсът стартира през 2009 г. и 
се провежда ежегодно. 

www.facebook.com/konkurs.agora и 
http://konkurs-agora.com

Как постигаме целите си

Подходът „АГОРА” 

е модел за стимулиране на гражданското 
участие за решаване на местни проблеми 
чрез читалищата с използване на техните 
ресурси и възможности. 

Програма „Граждански инициативи АГОРА” 

подкрепя граждански инициативи за решава-
нето на местни проблеми с активното учас-
тие на общността.

Програма „Споделен опит”

създава среда за взаимодействие, споделяне 
и общуване на читалищата за повишаване 
на капацитета им за развитие.

Програма „Младежки дейности“

подкрепя младежката активност за приобща-
ване към глобалните, европейските и нацио-
нални ценности и приоритети за развитие. 

Годишна среща на Платформа АГОРА: 

редовни годишни срещи на членовете и 
участ ващите в Платформата 110 читали-
ща за обсъждане на общи стратегически на-
соки за развитие на Платформата. 

Платформа АГОРА работи активно за засил-
ване ролята на читалището като граждан-
ска организация и център за общностно раз-
витие с културни, образователни, информа-
ционни, социални и граждански функции.

Какви са нашите цели

 Да стимулира и подпомага изграждане-
то на активни граждански общности за 
местно развитие.

 Да катализира развитието на социалния 
капитал в страната като насърчава съ-
трудничеството и засилва взаимовръзки-
те в общността.

 Да разработва и въвежда нови политики 
и подходи за развитие на активни граж-
дански общности, целящи повишаване на 
качеството на живот.

 Да съдейства за изграждане на общностен 
капацитет за набиране, увеличаване и 
споделяне на ресурси за каузи в общест-
вен интерес.

Кой ни подкрепя:

Фондация „Чарлс Стюарт Мот“

Фондация „Америка за България” 

Балкански тръст за демокрация

Програма „Младежта в действие” 
на Европейския съюз


