
 



Цел и стратегическо значение на проявата: 

Целта на конференцията в Габрово е да се създаде платформа за открито обсъждане на 

предизвикателствата, пред които местните и регионални власти се изправят в процеса на 

интегриране на културния и творческия сектори в стратегиите за развитие, за да се предизвика 

появата на творческа среда, която да популяризира традиционното културно наследство, да 

стимулира развитието на творческите предприятия, да благоприятства инвестициите в 
инфраструктурата и човешкия капитал. 

Ще бъдат обсъдени и дискутирани предизвикателствата и възможностите за осъзнаване и 

разбиране на значението на културния и творческия сектори за засилването на устойчивото 

регионално развитие, представянето на многообразния културен потенциал и подпомагането 
на политиката на сближаване за постигне целите на стратегията „Европа 2020“. 

Инициативата ще предостави добри възможности на регионалните и местните власти да 

определят съвместно с другите заинтересовани страни практическите подходи и модели за 

осигуряване на подходящи мерки, които ще стимулират създаването на устойчива културна 

екосистема, насочена към създаването на работни места и творческото предприемачество, 

като по този начин се гарантират дългосрочни социални и икономически ползи. 

Вторник, 01 Юли 2014 

8:30  Регистрация 

9:00  Откриване на конференцията. Приветствия: 

 Таня Христова – кмет на Община Габрово 

 Д-р Петър Стоянович – Министър на  Културата на Република 

България 

 Алин Ника – член на комисия по образование, младеж, култура и 

научни изследвания (EDUC) на Комитета на регионите 

  

9:30   Тема на първа сесия: Ролята на културата и творчество за постигане на 
регионален растеж 

Модератор: Малина Едрева – член на Комитета на регионите  

 Лектори: 

 

 Стефан Георгиев – бюро „Творческа Европа“, България 

 Стюърт Максуел – член на Шотландския парламент 

 Диана Андреева – директор „Обсерватория по икономика на 

културата“ 

 Светлана Ломева – директор „Асоциация за развитие на София“ 

 Теодора Дачева – зам.-изпълнителен директор на Национално 
сдружение на общините в Република България  

 

 Отворена дискусия 

Обобщение и заключителни думи на Първа сесия 



11:00             

 

11:15  

Кафе - пауза 

 

Тема на втора сесия : Културата като творчески инструмент за устойчиво 
развитие 

Модератор: Николай Сираков – Председател на Общински съвет 
Габрово  

 Лектори: 

 Лорета Красаускиене – директор дирекция Култура,  Паневежис, 

Литва 

 Яна Максимова – Културно предприятие Клъстер Творческо 

Габрово 

 Ивелина Янгьозова – фестивал „Включи града“, Община Бургас 

 Станка Желева – председател на фондация „EASY ART“ 

 Мартина Винкел – артист и драматург, част от екипа по 

кандидатурата на град Линц, Австрия – избран за Европейска 

столица на културата за 2009 година 

 Представители на Градовете – финалисти в конкурса за 

Европейска столица на Културата 2019 :  Варна,  Велико 

Търново, Пловдив, София 

 

 Отворена дискусия   

Обобщение и заключителни думи на Втора сесия 

 

12:30  Заключителни думи: Таня Христова, Алин Ника  

 

12:45   Пресконференция  

 


