
 

 
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 "Иван Вазов - 1904 г." 
Адрес гр. Хисаря, бул."Ген.Гурко"№14 
 
Информация за инициативата 
Име на 
инициативата/ 
проекта 

 "Милост за старците - опазване на стари дървета в хисарските 
паркове" 

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)  

Читалище "Иван Вазов - 1904 г." гр. Хисаря, през изминалата 2013 г. 
работи по проект "Милост за старците" - информационна кампания за 
опазване на старите дървета в Хисарските паркове. 
Проектът насочва вниманието на гражданите и гостите на гр. Хисаря 
към старите дървета в нашите паркове, техните проблеми и начините 
за опазването им. За целта експерти и еколози от Общинска 
администрация картотекираха 27 вековни и 15 наближаващи столетие 
дървета и съставиха "Регистър на старите дървета в Хисар." Събран е 
снимков материал - 36 бр. Инициативата на читалището е приобщила 
младите хора към екологичните каузи като цяло, както и 
пенсионерите от "Дневен център за стари хора". Те се включиха и 
като доброволци към каузата и разказваха за участието си в 
изграждането на "Парка на мира", споделяха за любимите си места за 
срещи в парковете и любопитни факти свързани с дърветата. 
Изработени са табелки за вида и годините на всяко дърво по описа. 
Оформени са три алеи от стари дървета в трите основни парка на 
града. Поставени са информационни табели на видни места, с карта 
за местонахождението на старите дървета и снимков материал. 
Проведена бе среща с учители от СОУ "Хр. Смирненски" за споделяне 
на проекта и уточняване на график за открити уроци по темата с деца 
от 1 до 4 клас, чиято цел е приобщаване на младите хора към 
опазването на природата. 
Организира се "Празник на дърветата", където участие взеха всички 
доброволци към проекта, граждани и гости на град Хисар. 
Създаде се профил във фейсбук "Старите дървета на Хисаря" с цел 
информиране на общността за проекта и всички негови дейности. 
Събраните исторически данни и снимков материал се предоставиха 
за използване на Община Хисаря и хотелите в града за рекламните 
им брошури, както и за пропагандиране на зеленото богатство на 
Хисаря - парковете.  
Гражданите на града настояват "Празника на дърветата" да остане 
традиционнен. 
Групата "Приятели на дърветата" във фейсбук ще продължи да 
събира материали, предложения и отзиви. 
Положителните отзиви за проекта ни дават стимул за още много идеи 
- залесяване, изработване на къщички за птици, тематични изложби и 
нови презентации с екологична насоченост.  
Медиен отзвук: Реклама на проекта в Карлово ТВ, Радио "Хоризонт", 
Агенция Фокус, Радио Пловдив и Стандарт нюз - електронно издание. 



 

Изпратени покани  за Празника на дърветата до БНТ, бТV, БНР - Хр. 
Ботев, ТВ Европа; вестници - Труд, 24 часа, Стандарт и др.  
 
 

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

Читалището е инициатор и изпълнител на проекта. Град Хисаря е 
изключително популярен с лековитите си води и целта е да се 
рекламира великолепието на парковете ни, богатството на редки 
дървета, дъбове - столетници и други дървесни видове на пределна 
възраст.  
 

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

Проектът е подкрепен от фондация "Екообщност", фондация 
"Чарлс Стюърд Мот", Община Хисаря, много доброволци и 
жителите на града. 
 

  

 


