
 

 
Ф О Р М У Л Я Р 

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС “АГОРА 2013” 
за читалищна инициатива 

реализирана през 2013 година 
 
Информация за кандидата 
Читалище НЧ "Развитие 1898 г." 
Адрес с.Орешак, общ. Троян, обл.Ловеч, ул."Стара планина" 136 
 
 
Информация за инициативата 
Име на 
инициативата/ 
проекта 

Клуб "ЦВЕТНО" - младите хора заедно 

Опишете 
инициативата в 
резюме,  
като посочите как 
общността и 
партньорите 
участваха  в нея и 
какви са ползите от 
реализирането й 
(до 2 500 знака с 
интервали)  

Клуб "ЦВЕТНО" е инициатива на младите творци в с.Орешак, както и 
на любители фотографи. Идеята на младите хора е да могат да 
покажат способностите си, като заедно впрегнат усилия в иновативни 
идеи в полза на обществото. 
 
Най-интересната им идея бе тематичното изрисуване на новите 
автобусни спирки  в селото, така че всяка спирка да отразява 
историята или специфичната особеност на района около спирката. 
Досега са изрисувани пет обекта. Местните хора високо оценяват и се 
радват на факта, че спирките вече не са табла за некролози, а гостите 
на с. Орешак са очаровани от оригиналните теми. Представители на 
местния бизнес с радост дадоха средства и материали. Кметът на 
селото работи упорито да бъдат подменени старите спирки с нови, 
които също да станат художествено произведение на младите 
таланти. Учители подсигуриха стативи. 
 
В партньорство беше организирана изложба на местните учащи и 
завършили творци от Националната гимназия за приложни изкуства 
"Проф. Венко Колев" гр.Троян съвместно с любители фотографи. 
Изложбата се откри в деня на традиционния за читалището празник 
"Цветница", когато цветята на селото - децата от детската градина и 
училището, заедно със самодейците, виеха кръшни хора на площада. 
Изложбата включи живопис, графики, керамика и фотоси. Младите 
хора сами аранжираха изложбата. Труд за материали, медийна 
разгласа и основен ремонт на залата заделиха младежите, а средства 
осигури читалищното ръководство със свои извънредни мероприятия. 
 
Съвместно се осъществиха още 2 изложби: за пръв път в Троянска 
община бе организирана изложба на гоблени. Бяха представени 45 
гоблена, а с тях реално привлечена още една талантлива общност от 
населението, която до сега оставаше в сянка. Последната изложба бе 
в резултат на среща и обучение на деца и ученици за изработване на 
Коледни картички. Тя завърши с изложба базар в полза на децата от 
детската градина.  
 
Най-многолюдната част от мобилизираните в тези инициативи бяха 
младите хора на с.Орешак - от детската градина до работещи 
младежи. Те промениха облика на читалището, но най-вече 



 

инфраструктурата на селото. В партньорство с културата, науката, 
медиите, бизнеса и местното управление, младежите от клуб 
"ЦВЕТНО" поставиха основи на новаторството в региона. От всички 
нас заедно се очаква надграждането вбъдеще и превръщането на 
с.Орешак в образцово европейско селище. 
 

Опишете 
конкретната роля 
на читалището в 
инициативата 
(до 500 знака) 
 

Настоятелството на НЧ "Развитие 1898г." извърши ремонт на една 
камерна зала: подсигури материалите, поднови електрическата 
мрежа, осветителните тела и осигури отделно захранване. Залата 
беше предоставена на клуб "ЦВЕТНО" за техните срещи. Средствата 
бяха събрани от благотворителна томбола на традиционния 
общоселски празник 8-март. На изложбите през годината служителите 
положиха доброволчески труд, осигуриха медийна разгласа, срещи с 
дарители и самите участници.  
 

Посочете от кого е 
била подкрепена 
инициативата 
(Напр. оперативна 
програма, програми 
на ЕС, фондации, 
дарения, община, 
самата общност и 
др.)  
(до 1000 знака) 

Тази инициатива дойде спонтанно от младите хора на с.Орешак - 
младежи, с вродена естетика и родолюбие, които желаят да 
живеят тук в родината и в родния си край. Започнаха с 
доброволчески труд, чистейки некролозите и афишите от 
близките спирки. Удивени, председателят, цялото настоятелство 
на читалището, кметът, който е и настоятел, подеха кампания за 
набиране на средства в помощ на идеите на младите хора. Танцов 
и театрален състав към читалището изнесоха благотворителни 
представления. Местният бизнес, жителите и гостите на селото 
бяха поканени да помогнат за каузата. Събраните средства се 
използваха за материали, ремонт и реклама на инициативите. 
Идеята "Клуб "ЦВЕТНО" - младите хора заедно" беше основана със 
собствени ресурси, продължи дейността си с подкрепата на 
читалището, дарения и доброволчески труд на младежите, 
самодейците, учители и хора от селото. 

  


