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ДОКЛАД
ОТ МИРОСЛАВ БОРШОШ
ЗАМEСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
НАПРАВЛЕНИЕ „КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И МЛАДЕЖКИ
ДЕЙНОСТИ“

ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение „Столична библиотека –
подкрепяща среда за творческо и дигитално включване на малцинствените
общности от София и София област“, по Финансов механизъм на Европейското
икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г., по Програма „Културно
предприемачество, наследство и сътрудничество“, покана BGCULTURE-3.001,
Резултат 3: „Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и
културни малцинства (фокус върху роми)“ чрез Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На 27 август 2021 г. Министерството на културата, в качеството си на
Програмен оператор (ПО) на Програма „Културно предприемачество, наследство и
сътрудничество“, обяви Първа покана за кандидатстване с проектни предложения за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Резултат 3 „Подобрена
информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус
върху роми)“. Финансираните проекти следва да допринесат за постигането на
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общите цели на Финансовия механизъм на ЕИП, а именно: намаляване на
икономическите и социалните различия в Европейското икономическо пространство и
укрепване на отношенията между държавите донори – Норвегия, Исландия и
Лихтенщайн и Република България.
Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ се
фокусира върху ролята, която културата и движимото културно наследство играят
като двигател в местното и регионалното развитие с акцент върху заетостта,
социалното включване и предприемачеството. Програмата поставя акцент върху
подобряване на условията и качеството на представяне на богатото културно
наследство, част от фондовете на музеи, галерии, библиотеки и читалища чрез
прилагане на интерактивни методи и чрез създаване на предприемачески идеи, които
да създадат по-широк интерес към наследството и да генерират приходи.
Резултат 3 на Програмата - „Подобрена информираност за изкуства и
култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)“ цели да
стимулира по-голямо социално сближаване в България чрез подобрено взаимно
разбиране между мнозинството и културите на малцинствата с фокус върху ромите
като двустранен процес. Резултатът ще се стреми да увеличи достъпа до културата на
етнически и културни малцинства (с фокус върху роми) и до културните процеси в
страната, да засили тяхната ангажираност, както и ангажираността на мнозинството
чрез културни и образователни събития, изложби и документиране на културната
история с фокус върху ромската култура за отбелязване на приноса на ромската
култура в развитието на националната история и култура на България.
Проектното предложение „Столична библиотека – подкрепяща среда за
творческо и дигитално включване на малцинствените общности от София и
София област“ ще се изпълнява от Столична библиотека. Библиотеката на София е
утвърден и модерен културно-информационен институт, с три филиала в периферни
райони на града /предстои откриването на четвърти филиал в район Овча купел/ и
първият в страната мобилен филиал - Библиобус. Основен приоритет в дейността й е
книжовната памет, която тя съхранява; културните и образователните продукти и
услуги, които организира, творческите инициативи /изложби, срещи, кампании/ да
бъдат достъпни до по-широки аудитории и различни публики /вкл. и роми/. През
последните години библиотеката предлага своите продукти и услуги и в дигитален
формат. В изпълнение на няколко международни проекта, Столична библиотека е
изградила Дигитална лаборатория, Дигитален център, създава и поддържа дигитални
платформи.
В периода 2015 – 2017 г. Столична библиотека участва като партньор в проект
BG08 „Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и
културни контексти“, съвместно с Института по литература на БАН и Националния
литературен музей. В дигиталната платформа на проекта са представени книги на
ромски език от колекциите на Столична библиотека.
Основната идея на настоящото проектно предложение е промяна в нагласите и
стереотипите на малцинствените групи чрез четене и срещи за преодоляване на
културните и дигиталните бариери и повишаване на четивната, информационната и
дигиталната грамотност – основа за развитие и формиране на личността чрез обучения
и менторски програми.
Целта е създаване на устойчив модел за културно сътрудничество чрез
образователни инициативи и ефективно използване на библиотечните услуги като
средство за развитие на компетенции и умения - път към образованието.
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Съгласно Насоките на Програмата в проектното предложение са заложени
дейности, както следва:

Инициативи за насърчаване на интереса на децата и учениците от
малцинствените групи към четенето, ученето, към различните науки и
дигиталната грамотност – с Библиобуса на Столична библиотека до проблемни
изолирани социални групи, на терен в общността /София и София област/, в
библиотеката и нейните филиали;

Създаване на читателски клубове, работилници, арт ателиета и обучения с
участието на творци, артисти, художници и роми;

Обучения по цифрови умения и дигитална грамотност; семейно четене;

Организиране на конкурси; изложби;

Участия във фолклорни празници и обичаи на малцинствата;

Заснемане на видеоклипове и др.
С реализацията на проектното предложение ще бъдат преодолени
предизвикателства, свързани с културата и образованието като инструмент за
социално и икономическо развитие, чрез финансиране на двустранни проекти в
рамките на следните разработени резултати:
Да популяризира културни инициативи на етнически и културни малцинства /с
фокус роми/ и да привлече нови публики, вкл. в отдалечени райони и/или
райони с лош достъп;
Да ангажира мнозинството и малцинствените групи /фокус роми/ в културни
проекти и да подобри достъпа им до култура и изкуства;
Да подобри положението на ромското население в България, използвайки
културата и изкуството като средство за развитие на умения и като път към
образованието.
В съответствие с условията за финансиране на Програмата, бюджетът на
проектно предложение на Столична библиотека е в размер на 75 000 евро (146 687,25
лева с ДДС), 100% финансирани от Програма „Културно предприемачество,
наследство и сътрудничество“. Предвидената продължителност за изпълнението му е
24 месеца.
Проектното предложение ще се изпълнява от Столична библиотека в
партньорство с Народно Читалище „Св. Св. Кирил и Методий 1924“ София.
Читалището има стогодишна история и богат опит в приобщаване на ромските млади
хора от района и техните семейства към историята, културата, традициите и обичаите,
като развиват школи, фестивали, конкурси и др.
Съгласно
насоките
за
кандидатстване
по
Програма
„Културно
предприемачество, наследство и сътрудничество“, всеки кандидат може да участва
самостоятелно или в партньорство, като за партньорства от страните-донори
(Кралство Норвегия, Княжество Лихтенщайн и Исландия) ще бъдат присъждани
допълнителни точки при оценката на проектното предложение. Взаимоотношенията
между кандидата и партньора по време на изпълнение на проекта се уреждат със
Споразумение за партньорство по образец от Насоките за кандидатстване.
В тази връзка Столична библиотека направи проучване за потенциални
проектни партньори от страните-донори, като очакваме да получим потвърждение до
края на месец ноември 2021 г. В случай, че не получим потвърждение, Столична
библиотека ще участва в проектното предложение само в партньорство с Народно
Читалище „Св. Св. Кирил и Методий 1924“ София.
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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2, чл.
59 и чл. 61 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,
ПРЕДЛАГАМ Столичния общински съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Дава съгласие Столична библиотека да кандидатства с проектно предложение
„Столична библиотека – подкрепяща среда за творческо и дигитално
включване на малцинствените общности от София и София област“ по
Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на
ЕИП) 2014-2021 г., Програма „Културно предприемачество, наследство и
сътрудничество“, по покана BGCULTURE-3.001 Резултат 3: „Подобрена
информираност за изкуства и култура на етнически и културни
малцинства (фокус върху роми)“.
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Съгласували чрез АИССО:
Биляна Генова, директор на дирекция „Култура“
Биляна Балева, ст. юрисконсулт в дирекция „Култура“ – 19.11.2021 г.
Изготвил чрез АИССО: И. Михайлова, гл. експерт в дирекция „Култура“ - 19. 11. 2021 г.

Съгласувано с:
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ЗА: Кандидатстване с проектно предложение „Столична библиотека – подкрепяща
среда за творческо и дигитално включване на малцинствените общности от София
и София област“, по Финансов механизъм на Европейското икономическо
пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г., Програма „Културно предприемачество,
наследство и сътрудничество“, по покана BGCULTURE-3.001, Резултат 3:
„Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни
малцинства (фокус върху роми)“ чрез Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2, чл. 59 и чл. 61 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация
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1.

О Б Щ И Н С К И
РЕШИ:

С Ъ В Е Т

Дава съгласие Столична библиотека да кандидатства с проектно предложение
„Столична библиотека – подкрепяща среда за творческо и дигитално
включване на малцинствените общности от София и София област“, по
Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на
ЕИП) 2014-2021 г., по Програма „Културно предприемачество, наследство и
сътрудничество“, покана BGCULTURE-3.001, Резултат 3: „Подобрена
информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства
(фокус върху роми)“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.

Настоящето решение е прието на заседание на Столичния общински съвет,
проведено на __________ 2021 г., Протокол № ______, точка ___от дневния ред, по
доклад №__ и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния общински съвет:
Георги Георгиев

