
 

 
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 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ЗАРЯ 1902 г." 
Адрес с. ВАКАРЕЛ 
 
 
Информация за инициативата 
Име на 
инициативата/ 
проекта 

Създаване на дигитална библиотека "Вакарел - минало, песен, вяра" 
www.vakarel.info 

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)  

Реализираният по инициатива на НЧ "Заря 1902 г." проект Дигитална 
библиотека "Вакарел - минало, песен и вяра": www.vakarel.info, 
съдържа систематизирана, дигитализирана и организирана 
информация за местното културно наследство, за местната общност, 
притежателите на вилни имоти в околността, както и хора свързани 
със селото по произход и представителите на диаспората в с. 
Задунаевка, Одеска област, Украйна. Дигиталната библиотека 
съдържа следните колекции: 
- „Историческо минало” с раздели: книги, статии, архивни 

документи, митове и легенди. 
- "Етнография" с раздели: книги, електронна етнография, статии. 
- „Стоян Ватралски" – писател и общественик, първият българин 

завършил Харвардския университет в САЩ - с раздели: 
Биография на Стоян Ватралски, Дигитални произведения на 
Стоян Ватралски, Статии и писма от и до Стоян Ватралски. 

- “Вакарелската Mала Света гора” - храмове и манастири във 
Вакарел 

- Фотогалерия – със снимки и пощенски картички, документален 
филм за историческото минало на Вакарел, аудио записи на 
автентични народни песни от Вакарел.  

- Исторически филм "Вакарел - мистериите на историята", I-ва част. 
Режисура, сценарии, заснемане, анимации, актьорско участие и 
музика са в резултат на доброволния труд на всички участници. 

- "Запеяли моми вакарелки" - аудиозаписи на 37 автентични 
народни песни от Вакарел. Женска фолклорна група разучи,изпя 
и записа събраните песни. 

- Отстъпени права за дигитализирането и публикуването на ценни и 
редки книги свързани с историята на Вакарелския край. 

 
Така задоволихме нуждата от знания за родния край, ангажирахме 
населението в продължаващата кампания за откриване и 
анализиране на документи, провокирахме интерес в археологически и 
научни среди, водещ център сме за общуване на местно ниво, 
съхранихме и популяризирахме нашия край, увеличихме 
потребителите, интегрирахме културното си наследство в 
управлението на Общината, станахме по видими, мобилни и открити. 
 



 

Организираната кампания за издирване и събиране на архивни 
документи, публикации, книги, исторически факти, снимки, пощенски 
картички, артефакти, легенди и предания, песни и обичаи, предизвика 
огромен интерес сред местното население. Благодарение на хората 
експонирахме ценни документи с историческа стойност. Над 50 
доброволци се включиха в реализирането на проекта с труд и знания.  
 
Програма "Глоб@лни билиотеки" - България е основен донор на 
проекта с финансов ресурс от 4240 лв., от донора – 3600 лв., паричен 
принос от читалището – 260 лв. и непаричен – 740 лв.                                                                    
 

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

Събирането, обработването, дигитализирането, оформлението, 
презентирането на културните продукти, записи и заснемане на филм, 
оформлението на рекламната брошура, информационната кампания 
и презентацията на готовия културен продукт пред гости и 
Вакарелската общественост.  
 
Сценарии на филма, организацията на аудио записите, както и 
изпълване на сайта със съдържание, координираше и управляваше 
екипа на читалището. 
 

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

Програма „Глоб@лни библиотеки” – България е основната 
организация, подкрепила инициативата на читалището. Министър 
Петър Стоянович безвъзмездно отстъпи правата за публикуване 
на книгата „Дърти ангели” на неговия баща Иван Стоянович. Живко 
Желев председател на Фондация „ДЕН” подари музиката на филма. 
Кристина Минева изпя народната песен „Три ми звезди” също 
включена във филма. Актьорът Николай Николаев участва 
безвъзмездно във филма. Доброволно ни подкрепиха проф. д-р Борис 
Колев и проф.д.ист.н.Трендафил Митев, Община Ихтиман, Кмет на 
Кметство Вакарел Росен Зашев – режисьор, оператор и анимации. 
Народната певица Снежана Борисова и женска фолклорна група. 
Марин Стоев, Румен Дамянов, Богдан Николов и мн.др. 
предоставиха автентични документи свързани с историята на 
селото. 

  


