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Лице за контакт
(длъжност, телефон, ел. поща)

Название на практиката

Период на прилагане
Към кой от 12-те Принципа на добро
управление се отнася?

Подробно описание на практиката

Ловеч
Димитрина Дренска – директор на дирекция
„Образование, култура и туризъм“
тел.068 688 291
e-mail:drenska@bitex.bg
Иновативно културно събитие „Ловеч – корени от
миналото – мостове към бъдещето“

2013-2014 г.
Принцип 8, индикатор 1
Иновативните културни събития са осъществени в
рамките на проект „Ловеч – корени от миналото –
мостове към бъдещето“, финансиран от ОПРР 20072013. Иновативният подход се изразява в използването
на нова територия за културна изява на жителите от
региона – плаващd сцена в река Осъм и воден екран,
монтиран непосредствено до нея, на която се излъчват
събитията на сцената.
Събитията са разделени на две части:
Програма на Част първа (Корени от миналото)
1-ви ден: Представяне на исторически етюди; обреди;
кулинарни творения от местната кухня; фолклорен
концерт;
2-ри ден: Представяне на исторически етюди; театрална
постановка;
3-ти ден: Представяне на етюд от революционната
дейност на Васил Левски, избрал Ловеч за столица на
революционната си дейност; музикално-поетически
спектакъл за Васил Левски и концерт;
4-ти ден: Представяне на етюд от написване музиката на
Химна на българската просвета и култура „Св.Св.Кирил
и Методий”; Местно музикално творчество – Панайот
Пипков, Камен Луков и други творци и концерт с техни
произведения;
5-ти ден: Представяне на етюд от живота на Светите
братя Кирил и Методий – покровители на гр.Ловеч;
парад на буквите. В този ден (11 май) първият етап
завършва с богата концертна програма;
Програма на Част втора (Мостове към бъдещето)
1-ви ден: Рисуване с графити на Пешеходния мост,
съпроводено с хип-хоп танци;
2-ри ден: Концерт на градски духов оркестър и модерен
балет „Ралица”;
3-ти ден: Концерт на съвременен фолклор – обработки

от съвременни български композитори с участието на
известен народен изпълнител;
4-ти ден: Постановка на куклен театър за възрастни „На
мегдана” с участието на танцов състав от Обединен
детски комплекс и публиката;
5-ти ден: Концерт от съвременни хорови произведения;
6-ти ден: (1-ви юни) Карнавално шествие с участието на
деца и възрастни. Специални акценти в карнавала бяха
дефилета на костюми, изработени от рециклирани
материали, костюми на приказни герои, представени от
деца от детските градини от града и съвременни кожени
облекла, изработени и представени от учениците от
Професионалната гимназия по кожарство, облекло и
химични технологии "Марийка и Маринчо Караконови".
Изложба на открито на продуктите на секциите
«Фотография» и «Изобразително изкуство» към ателие
«Художествено творчество» и Концерти на детски
вокални групи;
ПРОГРАМА
на иновативно културно събитие
„Ловеч - корени от миналото - мостове към
бъдещето” 2014 г.
Плаваща сцена в р. Осъм
17.06.2014 г., 20.30 ч. „Децата на Ловеч танцуват“ – с
участието на балет „Ралица“, Клуб по акробатичен
рокендрол „Роксмайл” и брейк формация „Electric style
crew”
18.06.2014 г., 18.30 ч. „Вечер на младите“ – концерт на
класа по народно пеене към Ловчанско читалище „Наука
- 1870 г.“, модно ревю на учениците от Професионалната
гимназия по кожарство, облекло и химични технологии,
Студио за поп пеене с ръководител Милена Дафинина
19.06.2014 г., 21.00 ч. „Танцуващо бъдеще“ – с
участието на балет „Ралица“ и брейк формация „Electric
style crew” към Общински детски комплекс – Ловеч
20.06.2014 г. 20.30 ч. „Пазители на традициите“ –
концерт на Детски танцов състав и Младежки танцов
състав
„Ловеч”
при
Общински
детски
комплекс
21.06.2014 г. 19.30 ч. „На празник в Ловешко” –
концертна програма с участието на самодейни състави
от НЧ „Светлина – 1927 г.” с. Лисец и НЧ „Христо Ботев
– 1927 г.” с. Славяни
файл: Започва иновативното културно събитие
Награда за най-атрактивно иновативно културно
събитие през 2013 г. по ОП „Регионално развитие“
Доказателствен материал

Програма на иновативното културно събитие „Ловеч
- корени от миналото - мостове към бъдещето” 2014 г.
Отличена община за иновативно културно събитие
Плаваща сцена в р. Осъм

/приложени към Принцип 8, индикатор 1/
Преки участници, партньори и целеви
групи

Постигнати резултати.

Считате ли че има елемент на
иновативност в тази практика?
Моля, пояснете.

Изводи и очаквано развитие,
преодолени трудности и изведени
поуки

Културни институти, читалища, НПО, ловешката
публика, гости на града, туристи
В рамките на проекта са проведени двете събития,
описани по-горе. През първата година след
приключването на проекта е проведено още 1 събитие в
рамките на 5 календарни дни с участие на различни по
възраст деца от общината, които се изявиха в
певческото, танцувалното и музикално творчество. С цел
осигуряване на устойчивост на проекта и положителната
оценка, която получиха събитията, Община Ловеч
планира всяка година да дообогатява тези мероприятия
чрез включване на нови участници не само от града и
общината, но и от други общини както от България, така
и от побратимени общини от чужбина.
За първи път в България се представят културни
мероприятия (танци, песни) по един нов, иновативен
начин – сцена в река и воден екран, на който се излъчват
събитията.
За този подход, Община Ловеч бе отличена с награда за
най-атрактивно иновативно културно събитие през 2013
г. по Оперативна програма „Регионално развитие“ 20072013 г.
Преодолени са трудности по техническото осигуряване
на сцената и осигуряване на безопасността. Необходима
е по-добра реклама и организиране на нови събития,
фестивали с участия на състави извън общината, на
национално и международно ниво.

