ОТЧЕТ
За изпълнение на културен календар
на община Кърджали за периода
януари - декември 2015 г.
Кърджали е град на културно и етническо многообразие с историческо
съжителство и културна интеграция между българи, турци, роми, арменци и
това му дава предимство като използва своите културни ресурси.
През периода януари
- декември
2015 г. в Община Кърджали са
отбелязани национални и местни празници и
чествания като:
- 19 февруари - гибелта на Апостола на свободата В. Левски
- 3 март – Национален празник на Р България
- 6 май – Ден на храбростта и Българската армия
- 9 май – Ден на победата над хитлерофашизма
- 24 май – Ден на българската просвета и култура и
на славянската писменост;
- 1 юни – Ден на детето;
- 2 юни – Деня на Ботев и загиналите за свободата на България;
- 18 юли - рождената дата на В. Левски;
- 6 септември - Съединението на Княжество България с Източна
Румелия;
- 22 септември - Деня на Независимостта на България;
Изминалата 2015 година беше особено значима за жителите на града.
Празници, популяризиращи
местното културно наследство са: Тракийския
събор, който стана традиционен за Община Кърджали.
Инициативата „Мултикултурния град” се превърна в традиция и през 2015
година бе проведено нейното осмо издание. Програмата включваше събития от 24
май до 21 юни и стартира с „Рисувани стихове” на журналистката Снежана
Горанова. На 30 май в арт – галерия „Кръг” бе представена гостуваща изложба
„Старите занаяти и техните майстори от Одрин”, с участие на авторите.
На 4 юни бе представено изданието „За Кърджали с любов”, в което
участваха 22-ма от най-младите кърджалийски автори. Събитието е посветено на
85 – годишнината от рождението на капитан Георги Георгиев, обиколил света с
яхтата „Кор Кароли” и почетен гражданин на гр. Кърджали. Инициативен комитет
и Община Кърджали подготви и осъществи поставянето на неговия бюст –
паметник в центъра на гр. Кърджали.
С вечер на фотографията започна десетият пленер „Артхоризонти” в арт
къща с. Дъждовница. Стартираха и две лаборатории по изкуствата - театрална
работилница с режисьора Андерсън от Норвегия, в която участват млади актьори
от театрално-музикален център Кърджали и студенти от НАТФИЗ и лаборатория
за музикален пърформанс с ръководител Елфи Свердруп от Норвегия.
През м. юни се проведе
петнадесетото
издание на
фестивала
„Перперикон”. Фестивалната програма беше два дни, като първата инициатива беше
концерт в Художествена галерия „Станка Димитрова”, под патронажа на
холандския посланик у нас Н.Пр. Том ван Оорсхот.

На 27 юни се проведе хепънинг под надслов „Духът на Перперикон” на
самия
археологически комплекс. Той демонстрира всички етапи на разцвет на
Перперикон.
За десети път, съвместно с фондация младежки център „Кръг” се
проведе
Фестивал на
„Терлика” в Младежки център с. Дъждовница, с
изпълнения от различни жанрове на музиканти от общината, страната и
чужбина. Десетото издание е по повод европейските дни на наследството 2015 и
„Културно наследство и местно устойчиво развитие”. Юбилейното издание бе
посветено на 21 майстори - занаятчии от Кърджали и селата.
Община Кърджали продължава добрата си практика да работи и подпомага
неправителствения сектор в областта на образованието и културата - фондация
младежки център „Кръг”.
И през изминалата година се връчи Националната награда за детска
литература на името на известната кърджалийска писателка Петя Караколева,
която е учредена с Решение
№ 150 от 2004 година на Общинския съвет
Кърджали.
Лауреатката Петя Александрова бе наградена
на официална
церемония. Изнесена бе концертна програма, поздрав към лауреата с участието на
танцови и певчески състави от учебни заведения, читалища и детски градини
от община Кърджали.
За пети път през м. септември
Кърджали бе домакин на Осмия
Европейски екологичен фестивал ”Зелена вълна – 21 век” за филми и тв. програми,
посветени на екологията и опазването на околната среда.
Европейският екологичен фестивал ”Зелена вълна – 21 век”, който е единствен
по рода си в страната, се утвърди като традиционен екологичен форум с международно
признание и известност, чиято цел е представянето на съвременни продукции на тема
екология и запознаването на широката общественост със съществуващите екологични
проблеми, както и създаването на конкурентни филмови и медийни продукти, насочени
към повишаване на екологичната култура и информираност на обществото, които
допринасят за опазването на човешкия живот и природа.
Във фестивала участваха продукции на водещите европейски и световни
медии, независими продуценти и екологични организации от цял свят.
В трите дни на фестивала бяха представени най-нови продукции, които
отразяват екологичните проблеми за глобалното затопляне и измененията в климата,
качеството на въздуха и водите, управлението на отпадъците, индустриалното
замърсяване и управление на риска, химикалите и генно-модифицираните организми и
храни, вредното влияние на шума, защитата и опазването на природата и животните,
биологичното разнообразие и човешкия живот, туристически филми и продукции за
запазване на културното наследство, както и журналистически разследвания по
актуални екологични проблеми.
Филмите от осмото издание на фестивала бяха прожектирани с вход свободен в
залата на Общинския център за култура и младежки дейности в града домакин
Кърджали.
В рамките на фестивала се състояха и практически занятия за подготовка на
населението за придобиване на умения за реагиране и справяне в критични
ситуации, природни бедствия и аварии и образователна дискусия по темата.

Успешно продължават дейността си - Общинския център за култура и
младежки дейности, Регионален исторически музей, Общинска художествена
галерия „Ст. Димитрова”, регионална библиотека „Н.Й. Вапцаров” и
26-те
читалища в Община Кърджали.
В Общинския център за култура и младежки
дейности и във всички
читалища на Община Кърджали се развива богата културна дейност. Всяка година
съставите участват в различни културни прояви на територията на общината,
страната и чужбина, с което допринасят за утвърждаването на доброто име на
Общината ни.

Отчета за изпълнение на Културния календар на община Кърджали за 2015 г. е
приет с Решение № 134 от 20.05.2016 г. на Общински съвет-Кърджали.

