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График на мероприятията за Плевен: 

 

1)  01.09.2015 г. – 31.03.2016 г.  

 

Вид на мероприятието? – Следи от историята – биографии – за мир, свобода и 

човешко достойнство – срещу расизма 

Място? – сгради, улици, музеи и училища в Плевен  

Съдържание: Млади граждани проучват биографии, истории от живота, които са 

пример за ангажираност в борбата за мир, свобода и достойнство. Разглеждат се 

периодите на нацизма, а след това и на комунизма.  
 

Използват се интервюта по улици, проучвания в граждански институции, музеи и 

училища. За тази цел се събира картинен, аудиовизуален и текстов материал и се 

подготвя за презентация. Тези презентации се представят на страницата на проекта и на 

мероприятието под №5.  

 

2). 02.11.2015 г. – 31.03.2016 г. (Конкурс до 12.04.) 

 

Вид на дейността? – Художествено пресъздаване в картини на „Моята представа за 

мира“  

Място? – Конкурс в училища, детски градини, читалища  

Съдържание: Участниците се приканват да изобразят върху платно „своята представа 

за мира“ – възникват картини, които изобразяват свободно-демократичното и хуманно 

съвместно съществуване под въздействието на актуална заплаха за мира, свободата и 

човешките права. 

Разглеждат се темите: Съвместно съществуване на религиите, Съвместно 

съществуване на народите, Противопоставянето на половете, Толерантност и 

расизъм и др.  

Отличените творби от конкурса се представят на мероприятието под №5. 

 

3). 22.04.2016 г. – до 13.05.2016 

 

Вид на дейността? – Изложение „Моята представа за мир“ – Макс Бекман „Адът“. 

Визиите на младите европейци за мира.  

Място? – Зала „Съгласие”  Плевен  

Съдържание: Тук, на изложението, което е известно и извън границите на Плевен, 

наред с картините на Макс Бекман (от литографския цикъл „Адът“) са представени и 

картини на млади европейци за бъдещето, такова, каквото те си го пожелават.  

 

4). 12.05.2016 г. ,четвъртък 

 

Вид на дейността? – Ден / Нощ на четене за мира 

Място? – Библиотека „Съгласие”  Плевен / Исторически музей Плевен, училища, 

клубове, библиотеки, галерия „Светлин Русев”.  

Съдържание: В рамките на изложението се четат литературни текстове, които засягат 

темата „Войната и мирът“. Наред с представителите на обществото, образованието 

(ръководства на училища) и политиката активно могат да участват и всички граждани и 

гражданки. В Дневник на проекта участниците могат да вписват своите 

коментари, виждания и предложения, отнасящи се до мира в свобода и 

толерантност.  
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Чрез литературата, която се чете (от различни европейски автори) става ясна 

отговорността за мира, свободата и човешките права.  

 

 

5). 13.05.2016 г. – петък 

 

Вид на дейността? – Подиумна дискусия „Мирът и войната“ – „Моята представа за 

мира“ – Общата отговорност в Европа 

Място? – Зала „Съгласие” Плевен   

 

18:00 „Европа в толерантност и човешко достойнство – моят ангажимент в борбата за 

мир“ : презентация на отделни биографии на граждани, които са се ангажирали в 

борбата за свобода и мир.  

 

18:30 „Моята представа за мира“ – граждани представят „Тяхната картина за мира“ с 

конкретни предложения.  

 

19:00 Обиколка на изложението 

 

19:30 Подиумна дискусия с ученици, студенти, представители на обществото и 

политиката - Провежда се диалог между различни поколения. Историята се използва 

като основа за бъдещето.  

 

 

 


