Проект: BG161PO001/1.1-10/2010/037
„Шумен – живият град”
Бюджет на проекта по ДБФП: 491 298,81лева
Обща цел на проекта Засилване ролята на културата като двигател в процеса на
обновление, развитие и утвърждаване на Шумен и региона като център на
духовността и знанието чрез въвличане на най-широки социални групи в местната
културна политика.
Специфични цели:
♦ Насърчаване развитието, обновяването и обогатяването на културния живот чрез
организиране и промотиране на културни събития като главен фактор за
интегриране на опита на поколенията в създаването и популяризирането на
местната идентичност;
♦ Създаване на условия за равен достъп до културата на граждани от различни
социални

и

етнически

групи,

включването

им

в

културните

процеси

и

приобщаването им (на широки социални групи) към идеята за значението на
писмеността в развитието на културата;
♦ Хуманизиране на градската среда като място за динамични социални контакти и
развитие на творческите способности;
♦ Осъществяване на неконвенционални форми на културни изяви и обогатяване на
Календара на културните събития на Шумен чрез стимулирането на иновативните
инициативи.

Целеви групи:
♦

3000 - деца от детските градини и социални домове,

♦

8000 - ученици,

♦

2000 - студенти,

♦

1000 - учители и преподаватели, техните семейства,

♦

5000 - членове на читалища,
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съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
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♦ 6500 - хора в неравностойно положение /с физически и ментални увреждания,
лишени от родителски грижи, възрастни хора/
♦ 8000 - етнически общности.
Крайни бенефициенти
♦ Населението на община Шумен 101 250 души
♦ НПО, които са свързани със създаването и промотирането на културни продукти20 бр.

Дейности:
♦ Промененият град – Съхраненото минало
♦ Език и памет – нишките, които ни събират
♦ Играещите букви
♦ Закупуване на оборудване
Резултати:
♦ 4 изложби, свързани с писмеността;
♦ 10 Клубове по интереси в читалища и социални центрове, всяка от които с не помалко от 15 участници;
♦ Панорама на любителското кино „Общите каузи на шуменци в миналото и днес”
♦ Фотопанорама „Как гражданите променят града”
♦ Фотоизложба „Промененият град”, посветена на реализацията на проекта (2013 г.);
♦ Експониране на фотоси от фотопанорамата „Как гражданите променят града” в
публичните институции на града;
♦ 10 места в града са обекти на инициативата „Фотодесант”;
♦ Обемни арт инсталации „Четирите елемента в четири думи”, в места, които са били
обект на интервенция по други мерки на ОПРР;
♦ 40 дигитални родословни дървета;
♦ 20 презентации на открита сцена в поредица от събития „Това е моят род”;
♦ 2 сборника с поезия и проза на различни етноси, всеки от които с по 64 стр.;
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♦ 2 концерта на открита сцена с представяне на творчеството на етносите от Шумен;
♦ 30 мобилни изложби върху модулни конструкции, изпълнени с графити
♦ 30 улични спектакъла „БУКВАлно Шумен”
♦ 90 участника
♦ 90 костюма за улични спектакли „БУКВАлно Шумен”
♦ 14 000 мини постера;
♦ 40 събития и представяне на „Нашият постер” в 20 училища и социални заведения;
♦ 2 събития „Живият постер”;
♦ 2 спектакъла „Знаците на радостта”;
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