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КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА 
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКИ ДАРИТЕЛСКИ ФОРУМ 

за месец септември 2012 
 
 
 
 
 

Какво? Къде? Кога? Защо? 

Лятна академия с изложба в 
„Дом Витгенщайн” – Виена, 
подкрепена от Societe Generale 
Експресбанк. Виена  

28 август - 10 
септември. 
Официалното 
откриване на 
изложбата ще 
бъде на 7 
септември  

В рамките на четиринадесетдневна образователно-творческа 
резиденция осем дипломанти от НХА, спечелили стипендия от 
Societe Generale Експресбанк, ще имат възможност да посетят 
Академиите за изящни и приложни изкуства във Виена, да 
участват в уъркшоп, и да представят обща изложба с 
резултатите от уъркшопа и част от дипломните си работи в Дом 
Витгенщайн.  

За 18-та година се провеждат 
Празници на изкуствата 
Аполония, с традиционната 
подкрепа на ОББ. 

Созопол  
30 август – 8 
септември 

Вече 19 години единствения по рода си празник на изкуствата 
предлага театрални спектакли, изложби с творби на 
талантливи художници, литературни вечери с представяне на 
произведения на млади автори и на утвърдени писатели и 
поети, както и филмови вечери, джаз-срещи и концерти за 
класическа музика.  

VIVACOM Фонд и Marti online 
стартират "Оранжев конкурс" за 
снимка. 

 1-ви септмври 

Нетрадиционният цветови конкурс ще е свързан с топлото 
оранжево на първите есенни дни. Най-добрите три снимки ще 
донесат награда на своите автори – детски мобилен телефон. 

http://www.sgeb.bg/
http://www.sgeb.bg/
http://www.ubb.bg/bg-BG/Home
http://vivacom.bg/bg/residential/about_us/vivacom_fund
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Какво? Къде? Кога? Защо? 

Фестивал на реката и тепетата, 
организиран от фондация 
Кентавър-Арт и финансиран от 
Фондация „Работилница за 
граждански инициативи” по 
фонд „Хората решават” , с 
подкрепата на Тръст за 
Гражданско Общество в 
Централна и Източна Европа. 

Пловдив  1-2 септември  

Атракциите включват Ателие за плуващи послания от 
екологични материали – изложба и/или пускане на посланията 
по Марица; Ателие за грънчарство, за гореща обработка и 
рисуване по стъкло, литературно ателие с Калин Терзийски, 
Музикални концерти,  Танцови спектакли на брега на Марица; 
Състезание или „рафтинг”; Велосипедна обиколка на Марица в 
рамките на града; Атракции с коне и конски талиги по брега на 
реката; Цигански танци и други ромски атракции и фолклор и 
т.н.  

 

Започва IV Международна лятна 
академия Ахтопол 2012, 
подкрепена от Societe Generale 
Експресбанк. Академията в 
Ахтопол е общоакадемичен 
проект на Националната 
художествена академия с 
ръководители проф. Митко 
Динев, проф. Антон Дончев и 
доц. Цветослав Христов.  

 
 
В творческата база 
на НХА в гр. Ахтопол 

 

1 - 10 септември  

Тазгодишното издание се провежда с участието на общо 20 
студенти и преподаватели от НХА и от партниращи академии от 
чужбина, в областта на скулптура от дърво, камък и метал и в 
областта на експериментална работа в графичен материал - 
експериментиране с алтернативни материали и техники за 
графичен печат. Проектът създава условия чрез съвместна 
работа на участващите преподаватели и студенти да се 
обменят нови методи и форми на творческо създаване при 
различните тенденции и процеси на обучение в отделните 
специалности.  
 

Дилейни Нолан, участник в 
Созополския семинар по 
творческо писане на Фондация 
„Елизабет Костова” ще участва 
в международното 7-мо издание 
на София: Поетики. 
 

 
 
Пред Народния 
театър в София 

 
 
2 септември, от 
19.00 ч.  

Съчетанието на съвременна литература, алтернативна музика, 
визуални пърформанси и сценични актове помага на всяко едно 
от представените изкуства да достигне до много хора в рамките 
на една вечер.  

Фондация%20„Работилница%20за%20граждански%20инициативи”
Фондация%20„Работилница%20за%20граждански%20инициативи”
http://www.ceetrust.org/
http://www.ceetrust.org/
http://www.ceetrust.org/
http://www.sgeb.bg/
http://www.sgeb.bg/
http://ekf.bg/bg/index.php
http://ekf.bg/bg/index.php
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Какво? Къде? Кога? Защо? 

В годината на своя 20-и юбилей 
ОББ подкрепя фестивала на 
балканското културно 
сътрудничество  „Пирин фолк“, 
който ще отбележи годишнината 
си с богата програма. 

 
 
 
Гр. Сандански  

 
 
 
4-10 септември  

На сцената на „Пирин фолк“ в Летния театър на Сандански ще 
си дадат среща както млади изпълнители-участници в 
конкурсната програма, така и най-емблематичните музиканти 
от 20-те години на фестивала. 

За трета поредна година 
Аурубис България подкрепя 
най-мащабното колоездачно 
състезание в България. В 62-та 
Mеждународна колоездачната 
обиколка ще участват 22 отбора. 
България ще има 4 отбора. 

 

 

Из страната 

 
 
 
 
8-15 септември 

Фокусът на социалната програма на Аурубис България е 
насочен към подкрепата на «зелените» спортове като 
колоезденето и плуването. Развитието на младите български 
спортни таланти, спортсменския дух и постиженията на 
българския спорт са важен приоритет за компанията.  

Фондация Лале организира 
обучение и среща за граждански 
организации в няколко града в 
страната в рамките на проект 
“Борса на проекти и идеи”, 
финансиран от Тръст за 
Гражданско Общество в 
Централна и Източна Европа. 

Търговище 
Варна  
Бургас  
Стара Загора  
Плевен 
Ловеч   

11 септември  
12 септември 
19 септември  
20 септември  
24 септември  
25 септември  

Обученията са насочени както към организации, които не са 
присъствали на миналогодишните борси, така и към такива 
които вече са участвали в тях. Едните ще бъдат запознати с 
модела, смисъла и основните правила на борсата. 
Организациите с опит ще го споделят. Ще бъдат разпределени 
и задачите за практическата подготовка за организирането на 
вторите борси през есента на 2012г. 
 

Фондация Лале организира 
обучение на насочващи 
специалисти към фамилни 
групови конференции по проект 
„Вяра в семейството”, 
финансиран от Фондация 
„Уникредит”, с подкрепата на 
УниКредит Булбанк.  

Хасково 14 септември  Целта на обучението е насочващите специалисти – служители в 
Отделите за закрила на детето и в регионалните структури на 
Агенцията за социално подпомагане от общините Хасково, 
Свиленград, Любимец и Стамболово е да бъдат запознати с 
модела на фамилните групови конференции. Така те ще могат 
лесно да открояват случаите в своята работа, които са 
подходящи за насочване към фамилни групови конференции. 
 

http://www.ubb.bg/bg-BG/Home
http://www.tulipfoundation.net/
http://www.ceetrust.org/
http://www.ceetrust.org/
http://www.ceetrust.org/
http://www.tulipfoundation.net/
http://www.unicreditbulbank.bg/bg/index.htm
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Какво? Къде? Кога? Защо? 

Изложба на творбите на 
победителите в конкурса 
"Благотворителността през 
обектива", организиран от БДФ 
и ФПББ. Аурубис България е 
един от спонсорите на конкурса.  

В информационните 
центрове на Аурубис 
България.  
 

15 септември – 
10 октомври 

Изложбата популяризира чрез средствата на фотографията 
различни аспекти на благотворителността и е повод за 
дискусии по тази тема пред местната общност в Пирдоп и/или 
Златица.  

Финал на конкурса «Твоето 
изкуство на съвременната карта» 
организиран от  Societe 
Generale Експресбанк (SGEB) 
и Sofia Contemporary в Движение. 
SGEB e генерален партньор на 
новия фестивал за съвременно 
изкуство Sofia Contemporary, 
чиято основна цел е то да 
достигне до публиката по 
естествен и достъпен начин.  

 
 
 
Във Facebook 
страницата на 
банката „Обичам 
съвременното 
изкуство”. 

 
 
 
 
 
До 15 Септември 

Част от партньорството между двете институции е конкурсът за 
художествено оформление на бакова карта – «Твоето изкуство 
на съвременната карта» - чрез който Societe Generale 
Експресбанк и Sofia Contemporary в Движение канят всички 
художници по призвание и професия да представят своята 
визия за българското съвремие.  

Есенни литературни празници 
„Русе пише“, с подкрепата на 
ОББ .  

 
 
 
Русе  

 
 
 
20-30 септември  

Като част от корпоративната си политика в подкрепа на 
изкуството и развитието на младите таланти, ОББ подава ръка 
на петото издание на форума в крайдунавския град. 
Фестивалът отново ще бъде домакин на български и чужди 
творци, ще отвори ателиета за деца и млади творци, ще 
организира срещи с писатели, гостуване на книжарници и още 
много други събития.  

VIVACOM Фонд стартира за 
трета поредна година 
националната си дарителска 
кампания Операция "Жълти 
стотинки".  

Инициатива за 
набиране на 
средства на 
национално ниво 

21 септември  

И тази година събраните дарения ще бъдат удвоени от 
компаниите партньори в полза на изоставените бебета от 
Малката къща в кв. Княжево, поддържана от фондация 
„Надежда за малките”. 

http://www.dfbulgaria.org/
http://bcaf.bg/
http://www.sgeb.bg/
http://www.sgeb.bg/
http://www.facebook.com/contemporaryartbg
http://www.facebook.com/contemporaryartbg
http://www.facebook.com/contemporaryartbg
http://www.ubb.bg/bg-BG/Home
https://www.vivacom.bg/bg/residential/about_us/vivacom_fund
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Какво? Къде? Кога? Защо? 

VIVACOM е спонсор на Нощта 

на музеите и галериите в 
Пловдив за четвърта поредна 
година.  
 

Пловдив  21 септември 

Тази година VIVACOM Art Hall ще гостува на Пловдив с 
изложбата „Място за плакат”, която може да бъде видяна по 
време на Нощта в бившия магазин на компанията в Централна 
поща. 
 
 

 
Спортен празник за деца и 
семейства, организиран от 
Фондация „Подари усмивка.  
Събитиетое част от проекта 
„Училището – място на 
толерантност и уважение” на 
„Подари усмивка“,  реализиран 
по програма „Дъга”, с 
финансовата помощ на 
Фондация „Работилница за 
граждански инициативи”, 
Фондация Оук и фондация 
„Велукс”.  
 

Парк „Н.Й.Вапцаров” 
– Димитровград. 

 
 
22 септември от 
10.00 до 12.00 ч.  

 

Ще бъде изработена карта на част от парка, на която ще бъдат 
отбелязани пунктовете на всеки от клубовете и социалните 
услуги. Регистрираните участници ще имат възможност да 
посетят пунктовете и отблизо да се запознаят с дейностите им, 
и евентуално да вземат участие в различни демонстрации.   
За децата и родителите ще има и томбола с награди.  

VIVACOM Art Hall е домакин на 
Европейската нощ на учените.  Ул. „Гурко” 4, София  28 септември 

 
 
Основната цел на проекта е да популяризира науката сред 
младите хора с възможности за кариерно развитие в тази 
област, както и да покаже учените като хора, които знаят и 
могат, със своите мечти, хобита и интереси. Ще бъдат показани 
и изобретения на деца и студенти. 
 

http://vivacom.bg/
Фондация%20„Работилница%20за%20граждански%20инициативи”
Фондация%20„Работилница%20за%20граждански%20инициативи”
http://www.google.bg/#pq=%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D0%B8+&hl=bg&gs_nf=1&cp=4&gs_id=4k&xhr=t&q=oak+foundation&pf=p&sclient=psy-ab&source=hp&pbx=1&oq=oak+&aq=0&aqi=g4&aql=&gs_sm=&gs_upl=&gs_l=&bav=on.2,or
http://www.vivacom.bg/bg/residential/about_us/vivacom_fund/projects/kultura/vivacom_art_hall
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Какво? Къде? Кога? Защо? 

Фондация „Елизабет 
Костова” приема предложения 
за носител на наградата 
"Кръстан Дянков". 

ТУК  ще откриете 
номинационен 
формуляр.  

до 17 септември  

Наградата „Кръстан Дянков“ се връчва за превод от английски 
на български език на съвременен роман с висока литературна 
стойност. Оригиналът трябва да е издаден след 1980 г., а 
преводът на български език между 1 януари 2011 г. и 17 
септември 2012 г. Голямата награда „Кръстан Дянков” е в 
размер на 3 000 лева. От 2009 г. насам, фондацията предоставя 
и една поощрителна нарада в размер на 1 500 лева. 

Societe Generale Експресбанк 
съвместно с международната 
природозащитна организация 
WWF организира специална 
инициатива „Ден на природата”.  
Банката и WWF вече обявиха 
партньорството си по най-
големия досега проект за 
възстановяване на редки и 
застрашени видове в 10 
природни парка на България. 
 

Витоша, Златни 
пясъци, Русенски 
Лом, Шуменско 
плато, Българка 
(край Габрово), 
Персина (край 
Белене), Врачански 
Балкан, Рилски 
манастир, Сините 
камъни (край 
Сливен) и Странджа. 

29 септември 

В рамките на инициативата банката кани всички свои 
служители да вземат участие в почистването и обновяването на 
част от туристически пътеки и кътове за отдих в 10-те 
природни парка на България. За всички доброволци Societe 
Generale Експресбанк и WWF осигуряват необходимите 
принадлежности за почистване и инструменти за обновяване на 
туристическата инфраструктура.  
 

 

http://ekf.bg/bg/index.php
http://ekf.bg/bg/index.php
http://ekf.bg/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=62
http://www.sgeb.bg/

