
 

 

 

Ф О Р М У Л Я Р 
ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС АГОРА 2014 

за читалищна инициатива 

реализирана през 2014 година 

 
Информация за кандидата 

Читалище НЧ "Христо Ботев 2008", с. Гарван, общ. Габрово 

Информация за инициативата 

Име на 
инициативата/ 
проекта 

"неЗабравено имане", 

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)  

В Габровския Балкан бяха възстановени над 20 вида изчезващи 
овощни сортове. В кметство Гергини, в личните дворове и на три 
демонстрационни зони са засадени овошки, присадени с местни 
видове ябълки, круши, сливи и др. Под мотото "Стар калем за кадем" 
читалището набра доброволци, издири, описа и маркира старите 
дървета, почисти терените, засади подложки, присади с калеми, 
огради фиданките с предпазна мрежа.  
Участваха над 20 доброволци, майстор-овощар, специалист-агроном. 
20 семейства осиновиха овошки, местни сортове. Стимулирано бе  
доброволчеството за следващи инициативи: "Да превърнем сивото в 
зелено", възстановяване на кладенец, почистване на парк, 
построяване на навес.  
Създадени бяха лого и слоган, табели, транспаранти, информационни 
брошури, обозначителни знаци за осиновителите, страница във ФБ. 
Медиите в областта отразиха инициативата в нейното развитие и 
ефект. Местните хора получиха знания за биоовощарството, 
присаждането, опазването на природата, приноса на инициативата за 
превръщането на кметството в територия на съхранените овощни 
видове, за устойчивото развитие и качеството на живот в района. На 
среща с агроном и овощар бе раздадена листовка "Съветите на "Стар 
калем за кадем". Библиотеката се сдоби с абонамент на сп. "Нешанъл 
географик", награда от конкурса "Дърво с корен", категория  "Дърво с 
бъдеще", за номинираната круша, сорт "Червенак". В ателие по 
изкуствата "Моето шарено лято" и уъркшоп "Имане в буркани" деца  
рисуваха природата и изработваха подаръци за доброволците, 
опитваха местни кулинарни изкушения, приготвени по традиционен 
здравословен начин. Читалището стана член на движението "Слоу 
фууд", номинира традиционния габровски пестил, произвеждан от 
местни сини сливи, в Световната арка на вкусовете и го представи 
във фестивала "Терра Мадре" 2014 - Торино. Моделът на 
приложените по проекта демонстрации и практики за възраждане на 
традиционни храни и домашни занаяти зародиха инициативата Базар 
"Забравени традиции, живи вкусове", т.нар Селски мол в Габрово, в 
партньорства с кварталните читалища в Русевци и Падало в Габрово.  
Възстановяваннето на по-устойчивите традиционни овощни сортове 
води до ограничаване на вредни за природата и зравето на хората 
препарати за растителна защита, възражда пчеларството и 
биопроизводството, формира стремеж в местната общност за живот и 
бизнес в чиста природна среда. Читалището създава подкрепяща 



 

 

среда за развитие на семейното фермерство, традиционния дребен 
бизнес и устойчиво развитие на населените места. 
 

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

Идентифицира проблема, планира и осигури изпълнението на 
дейностите, формира екип, разшири доброволческата подкрепа, 
създаде нови партньорства, информира населението и формира 
каузи, които да го обединяват, приложи нови форми на читалищна 
дейност, които се превърнаха в модел. Утвърди присъствието си сред 
местната общност като мултифункционално културно средище. 
Осигури нужната институционалната подкрепа. Увеличи собствения си 
капацитет за работа по проекти. Осигури устойчивост на резултатите.  
 

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

Спечелена и осигурена финансова подкрепа на Фондация 
"ЕкоОбщност" и фондация "Чарлз Стюърт Мот" по програма 
"Градски предизвикателства" за проект "неЗабравено имане" в 
размер на 3648.31 лв. Собствен финансов принос на читалището, 
средства от членски внос, дарения и държавна субсидия в размер на   
982.41 лв. Участие на местното население в 5 бр. трудови дни и 2 
инфрмационни срещи с над 60 участници. 
Участие на над  30 деца в създаването на  40 рисунки и апликации, 
20 торбички със семенца и 30 картини в рамките на две 
художествени ателиета. 
Подкрепа на Община Габрово за определяне на места за 
създаванеот на мини демонстрационни градини.  
Дарение на местен фермер - 0,5 дка. земя за създаване на нова 
градина сини сливи. 
Дарение на собственик - сушило за сини сливи, което ще бъде 
възстановено на обществен терен. 
Участие на над 20 доброволци в основните дейности с личен 
доброволен труд и на над 20 семейства, които се грижат в 
личните си дворове за млади дръвчета стари сортове.  
 
 

  


