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Графит фест

2012-2014
Иновации и отвореност за промени

добро управление се отнася?

Подробно описание на практиката

Идеята за своеобразния графити фест се ражда
през лятото на 2012 год. Тогава ръководството на
Общината се среща с архитекти от столичното
сдружение „Трансформатори”, Основната цел на
гостуването бе разработването на нов облик на
града, а основната идея - да се чувстваме уютно
дори сред бетон и асфалт, още повече ако сами
бъдем дизайнери на средата си. В парк „Н.
Панайотов”, квартал „Пролет” има подпорна,
бетонна
стена,
която
кореспондира
с
горепоставените идеи и цели на събитието. В тази
връзка членовете на Сдружение «Горноооряховски
младежки парламент» проведоха анкета сред
горнооряховчани – «Какво да бъде изрисувано на
стената на търговския обект?». Формира се мнение,
че в близост до площадката за игра е хубаво да
бъдат нарисувани детски рисунки. Реализация на
Графит феста започва през пролетта на 2013 г., под
надслов „Да разчупим сивотата”.
През 2014 г. в рамките на Седмата национална
младежка среща под надслов „Млади европейци в
ерата на кризи-гражданското образование с нова
перспектива” /28-30 март/, се дорисува подпорната
стена.
Организатори са Община Горна Оряхивица и
Сдружение „Горнооряховски младежки парламент”.
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Преки участници, партньори и
целеви групи

Постигнати резултати
Считате ли че има елемент на
иновативност в тази практика?

Пъстрите графити са дело на художниците
Николай Петров, Венцислав Йосифов и Людмил
Илиев от графити-групата „140 идеи”- София.
Партньори
са
членовете
на
Сдружение
„Горнооряховски младежки парламент”, служители
в общинска администрация при Община Горна
Оряховица. На открита сцена децата от града
показаха своите таланти в областа на музиката,
танца, театъра, изобразителното изкуство и други.
Най-малките участници изрисуваха най-дългата
рисунка, под мотото „Нарисувай мечтите си”, други
се включиха активно във викторини с въпроси за
Европейския съюз и на екологична тематика.
Целевата група са деца и младежи от града, както и
граждани- доброволци.
Цялата бетонна повърхност на подпорната стена е
изпъстрена с тематични красиви рисунки, вписващи
се в концепцията на парка и на градската среда.
Формата е иновативен за Община Горна Оряховица
и спечели много привърженици от различни
възрастови групи и етноси.

Моля, пояснете.
Изводи и очаквано развитие,
преодолени трудности и изведени
поуки

Цялата повърхност на подпорната стена в парка е
изпъстрена с рисунки, вписващи се в концепцията
на парка и на градската среда. Факт е също така, че
рисунките се запазиха за този период - не се
нараняват или унищожават. Идеята красиви
графити-рисунки да покрият и други скучни сиви
стени в града.

