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19 май 2017 г. | София, България

Културата е движеща сила и способстващ фактор за устойчивото развитие на градовете и регионите. 
Семинарът има за цел да предостави форум, на който да бъдат представени и обсъдени различни 
постижения и гледни точки. 

Съществуват различни рамки, позволяващи да се опише и разбере ролята на културата за социалното 
приобщаване и иновациите. Те изтъкват значението на формирането на груповата идентичност, 
преочертаването на проблема, за да се намери нов подход, ангажирането на заинтересованите страни и 
установяването на последователно и мотивирано лидерство от страна на отделна личност или основна 
група. 

Въпреки че рамките и моделите са полезни, те трябва да бъдат придружени от проучвания на 
конкретни случаи, за да се илюстрират реалните процеси, предизвикателствата и въздействието на 
социалните иновации в сектора на културата и обществото като цяло. 

Затова предлагаме еднодневен семинар, в две части: половин ден дискусии в групи, половин ден 
посещения на място, които да предоставят непосредствени впечатления за практиките в областта на 
културата и социалните иновации в София на членовете на комисия SEDEC на Европейския комитет на 
регионите (КР) и на другите участници.  

18 май 2017 г.

14,00 ч. – 18,00 ч. Пристигане и настаняване
16,00 ч. – 18,00 ч. (За участниците, които пристигат по-рано, ще бъде организирана обиколка на София)
19,00 ч. Вечеря, посветена на културното многообразие, с представители на местната творческа  

общност (представяне на добри практики от София за социално включване и интеграция 
на мигранти – колектив МултиКулти)
Адрес: Rooftop Bar, хотел Сенс, бул. Цар Освободител 16, София 1000

19 май 2017 г.

Адрес на семинара: Зала Сердика, хотел София Балкан, пл. 
Света Неделя 5, София 1000

9,00 ч. – 9,20 ч. Регистрация и кафе
9,20 ч. – 9,50 ч. Встъпителни обръщения: 

Йорданка Фандъкова, кмет на София
Марку Маркула, председател на Европейския комитет на регионите
Малина Едрева, член на КР, Столичен общински съвет, председател на Постоянна комисия 
по образование, култура, наука и културно многообразие  

9,50 ч. – 10,40 ч. От предизвикателства към възможности: преочертаване на перспективите за 
културните и социалните иновации
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So�a Municipality

Модератор: проф. Николай Йорданов, председател на Творческия съвет на Столична програма “Култура”
Говорителите ще представят и обсъдят смяната на ролите и отговорностите между трите сектора: съчетаването 
на частен капитал и публична подкрепа. Нови модели и възможности за социални иновации и приобщаване 
посредством възраждане на пространства за създаване на култура.  

Основно изказване:
Юми Ренстрьом, председател на комисия SEDEC, Европейски комитет на регионите „Насърчаване на културата в 
подкрепа на социалното приобщаване, социалните иновации и възраждането на градовете“

Говорители:
Здравко Здравков, главен архитект на София
Дорота Ниге, Главен експерт „Културни и креативни сектори“ в  ГД „Образование и култура“, Европейска комисия
проф. Александър Кьосев, директор, Културен център, СУ “Св. Климент Охридски”
Ирина Йорданова, директор “Програми и публични политики”, КРИБ

Дискусия

10,40 ч. – 11,00 ч. Кафе пауза
11,00 ч. – 11,50 ч. Потенциалът на културата в цифровото общество

Модератор: Алин-Адриан Ника, член на КР, кмет на Дудещи Ной, област Тимиш, Румъния
Говорителите ще представят и обсъдят ролята на технологиите за културното и социалното приобщаване; 
създаването на възможности за заетост в творческите и културните индустрии; сплотяването и еманципацията на 
общността; активното гражданство.

Оратори:
Ева (Паунова) Майдел, член на Европейския парламент
Mикел Ирухо Амесага, докладчик  на КР за Стратегията за умна специализация на регионите в Европейския 
Съюз, представител на регион Навара, Испания 
Александър Иванов, творчески директор на фондация „Заслушай се“
Юрий Вълковски, директор на фондация „Промяната“  

Дискусия

11,50 ч. – 12,20 ч. Пътят напред: бъдещи сценарии 

Модератор: Патриция Саролия, директор на Орen Incet – Торино и фондация Giacomo Brodolini, Италия
Дискусия на кръгла маса с кратки изказвания от участниците в семинара

12:20  - 12:30 Заключителни думи:

Малина Едрева, член на КР, Столичен общински съвет, председател на Постоянна комисия по образование, 
култура, наука и културно многообразие
проф. Николай Йорданов, председател на Творческия съвет на Столична програма “Култура”

12,50 ч Среща на участниците в лобито на хотел София Балкан за отправяне към мястото за обяд

12,50 ч. – 13,10 ч. Кратка разходка и представяне на римското културно наследство, достъпно за гражданите, 
доц. Тодор Чобанов, заместник кмет по културата и образованието на София

13,15 ч. – 14,30 ч. Обяд, ЛАРГО (представяне на добри практики от София за  социално включване чрез 
култура и социални иновации на  хора с интелектуални затруднения – Фондация 
“Светът на  Мария”)
Адрес: бул. Дондуков 2, подземен пасаж.

14,45 ч. – 16,00 ч. Посещение, свързано с представянето на примери и добри практики от София: социално 
приобщаване, социални иновации и междукултурен диалог – Фондация за Здравословно и 
Социално Развитие 
Адрес: ул. Царибродска 70, офис 4, 1309 София
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