
 

 

 

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 "Дружба -1870", гр. Харманли 

 
Информация за инициативата 

Име на 
инициативата/ 
проекта 

"Завръщането на рока и естрадата в града на Белоногата" 

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)  

Заради доминирането на културно-историческото наследство в 
регина, някои публики остават пренебрегвани, а ресурсите на 
младежката и градската култури в района - 
неоползотворени.Забравена е небезизвестната рок дейност в града, 
довела до израстването на групи като - Славяни, Щурците, Портокал, 
Гард и на ред други.През последната година с всеобщи усиля успяхме 
да дадем възможности за оползотворяване на свободното време на 
младите хора. В професионално оборудвана база и приятелска среда 
с квалифицирани учители се преподават рок, метъл, блус, джаз, поп, 
класика. Сфрмираха се няколко нови класове по китара, бас, 
барабани, пиано, акордеон, пеене. Читалището се наложи като място, 
което вдъхновява хората, които искат да се учат и да правят музика. 
Тук се срещат нови приятели от всички възрасти, като им се 
предоставя възможност за развиватие като музиканти. Сформираха 
се две младежки рок групи - ”NAIT" и ”Елейшън", които вече изнасят 
самостоятелни рок концерти в ”Харманли в песни и багри” и 
последващи на откритата сцена в града. Имат участия в редица 
градове в района.Участваха като подгряваща група на бандата на 
Тома -финалист от "Music Idol". Успяхме да привлечем нови публики, 
професионалисти, фестивални селектори,заинтересования бизнес и 
местни общности,тяхната подкрепа и интерес към създаването и 
поддържането на нови културни събития,продукти и форми с фокус 
върху творческия потенциал на младите хора.Наши възпитаници имат 
участия и постижения в онлайн платформа (уеб сцена) - Indaba 
Music.Това е световна конкурсна сцена за аранжиране и миксиране на 
музика. Участия и награди от конкурси по пиано. Организирахме и 
професионален подбор на таланти и професионална подкрепа за тях 
- съвместна инициатива с професионалисти, които каним за 
оценяването и подкрепата на млади творци, показали талант и вкус 
към музиката. Закупихме инструменти и техника и модернизирахме 
звукозаписното студио, което в момента е подобно на БНР радио. То 
обслужва всички дейности на читалището - смесен хор, народни 
танци, балет, групи по народни хора, вокални групи, пиано, китара, 
две театрални трупи, детски хор, Библиотека, йога, хип-хоп групи, 
народно пеене, поп пеене, гъдулка, акордеон. Озвучаваме почти 
всички изяви на Община Харманли. През годината бяха организирани 
редица концерти в лятната градина на града с участито на наши 
музикални възпитаници. 



 

 

 

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

Създава сцена за изява на младите автори на рок и поп музиката. 
Привлича подкрепа от нови публики, професионалисти, фестивални 
селектори, заинтересован бизнес и местните общности за създаване 
на нови културни събития, продукти и формати. 
Създадава рамка за включване на активна НПО подкрепа,участващи 
млади автори, професионалисти, продуценти,фестивални селектори, 
заинтересован бизнес и местни общности.Открива и подкрепя 
таланти в сферата на рок и поп музиката. Организиране на рок фест 
 

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

За да реализираме качествено своите дейности ползваме опита на 
партньорите ни в тези сфера и множеството младежки рок и поп 
групи /бг рок групи от класата на Сигнал, Мастило, вокални 
изпълнители -Тома, Валентина, Боряна Докле, Маги Джанаварова и 
др./.Работата на читалищто е насоченa към всички граждани от 
района. Към неправителствените и други организации, които се 
занимават с младежи и младежки творчески дейности. 
Инициативата беше,и все още е, подкрепена от Община Харманли, 
ОУ "Иван Вазов" и СОУ "Неофит Рилски", гр. Харманли, СНЦ 
"Юнити", редица местни инициативни групи, общността на 
гр.Харманли и местния бизнес. Ползваме услуги от продуценти, 
фестивални селектори, търсачи на таланти, медии и т.н. 
 

  


