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MOB-126-
2P-19-

IND0956-1

Интердисци
плинарен 

проект

Пърформанс в 
Международен 

фестивал за 
мултимедийно 

изкуство

НИЯ ИВАНОВА 
ПУШКАРОВА -

Участие в 21st International 
Multimedial Art Festival - IMAF 

2019.

Нови Сад, 
Сърбия 01.08.2019 30.09.2019 376 376 0 Кандидатът не предоставя достатъчно информация за 

своето участие на фестивала IMAF 2019 - нито за 
работата, която ще бъде представена, нито за 
контекст, пространство, програма, в които това ще се 
случи. Аргументацията е твърде обща и 
неубедителна. Проектът не е одобрен за 
финансиране. Фестивала е престижен форум за съвременно мултимедийно изкуство, провежда се ежегодно в Нови Сад и привилча международни творци и създава платформа за обмен на 

прогресивни идеи и практики.

MOB-126-
2P-19-

ORG1900-2

Музика/Теа
тър

ТЕАТЪР ГАЛЕРИЯ ЕВА 
ВОЛИЦЕР ДРУГА П.Ф. 

От Толедо до Пловдив. Пътят на 
еврейската сефарадска песен.  

Представяне в Български 
културен инстит Витгенщайн,

Виена

Австрия, Виена, 
дом 

Витгенщайн
30.09.2019 02.10.2019 5220 3300 0

От проектната документация липсва Приложение 2, 
на мястото на което е подадена поканата от 
домакините. Макар и формално да се адресира 
приоритетът на програмата - рамката Пловдив 2019, 
предоставената аргументация за подкрепа на 
разпространение в чужбина на включени в нея 
продукции е недостатъчна, а предвиденият бюджет е 
висок. Проектът не е одобрен за финансиране. 

Спектакълът е изграден върху културно наследство  на българските евреи сефаради и включва 14 песни изпълнени на езика ладино, език съхранен от 15 в. до днес и пренесен от евреите  
по пътя от Испания до Балканския полуостров и по специално в  Пловдив. Преди всяка песен поезията й се изпълнява на български, или на английски език. На специални екрани се 
излъчват леко анимирани картини на Цанко Лавренов, Ел Греко,Модилиани, Шагал и др.

MOB-126-
2P-19-

ORG0026-3

Културен 
мениджмън

т
СДРУЖЕНИЕ ИМЕ

Водна кула арт резиденция 
менторска програма

София, 
България 31.05.2019 30.09.2019 4800 1800 1500

Творчески резиденции на съвременни артисти със 
съпътстваща менторска програма е обещаваща 
посока на развитие на Водна кула арт фест. За 
първото издание на програмата за ментори са 
поканени утвърдени професионалисти в сферата на 
визуалните изкуства, които предлагат интригуващи 
теми и гледни точки. В бъдеще на кандидата се 
препоръчва по-прецизно изготвяне и разписване на 
проектните предложения, в това число и на 
преводните части в тях. Проектът одобрен за 
финансиране с корекция в бюджета. 

Международна Творческа резиденция и изложба на съвременно визуално изкуство в София с менторска програма, включваща водещи куратори от Ню Йорк, Чикаго и Лондон, на тема 
Творческо овластяване с редица публични презентации на специално поканените международно признати куратори и арт мениджъри като ментори, работещи в сферата на социално 
ангажираното изкуство.
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MOB-126-
2P-19-

ORG1404-4

Музика, 
Фолклор, 
Хорово 
изкуство

Фолклор
Шуберт Мюзик 

Пъблишинг ООД ООД

http:
//schubertmu

sic.com/

Финансиране на транспортни 
разходи на хор Мистерията на 

българските гласове и 
придружаващи музиканти за 
участие в концерт в Лондон, 

Великобритания

Великобритани
я, Лондон 07.06.2019 07.06.2019 10256 5000 5000 Престижно международно участие на един от най-

изтъкнатите български хорове в сътрудничество с 
музиканти на световно ниво. Проектът е коректно 
представен и аргументиран. Проектът е одобрен за 
финансиране. 

Финансиране на транспортни разходи на хор Мистерията на българските гласове и придружаващи музиканти за концерт-представяне на новия официален звукозаписен албум на хора, 
озаглавен БууЧииМиш в емблематичната концертна зала Queen Elizabeth Hall, част от комплекса South Bank Center в Лондон, Великобритания на 7 Юни 2019г. 

MOB-126-
2P-19-

ORG0392-5

Музика
EВРОПЕЙСКА 
МУЗИКАЛНА 

АКАДЕМИЯ Фондация

http://www.
ema.

foundation/

Четвърти международен флейтов 
конкурс България Варна 20.10.2019 24.10.2019 14000 1589 1589

Международният флейтов конкурс във Варна е 
единствен по рода си в страната, с амбициозна и 
успешна организация. Проектът е за осигуряване на 
транспортни разходи на 7-членно жури с български и 
международни участници. В бъдеще на кандидата се 
препоръчва да предоставя по-подробна информация 
и аргументация за избора на професионалистите, за 
чиито пътни разходи кандидатства. Проектът е 
одобрен за финансиране. 

Международният флейтов конкурс се провежда във Варна от 2016 г. под патронажа на кмета на града. Той е включен в културния календар на Министерството на културата. Отпуснати 
са стипендии за даровити българчета, класирани до трето място във вързарстовата група 15-18 години. Третото издание на конкурса през 2018 г. събра във Варна 38 изпълнители от 14 
страни. СБК присъжда специална награда за най-добро изпълнение на българско произведение.

MOB-126-
2P-19-

IND1656-6

Музика, 
Нови медии

Михаил Маринов 
Големинов -

Звукозаписна сесия на Михаил 
Големинов, пиано, в Хамбург, 

Германия, проект в рамките на 
програмата GlobalArt на 

радиостанцията Deutschlandfunk 
Kultur, Берлин

Германия, 
Хамбург 19.10.2019 26.10.2019 793 793 793

Проектното предложение е за значимо участие на 
Михаил Големинов в поредица на Дойчландфунк 
Култур, което допринася за представянето пред 
международна аудитория на класици на българската 
клавирна музика и съвременни творби, като е 
предвиден запис и на специална лекция за 
развитието на музиката в България. Проектът е 
разписан коректно и обосновано. Цената на билета 
включва и музикално оборудване. Проектът е 
одобрен за финансиране.  Студийна продукция на М. Големинов в Хамбург, за дългосрочната поредица на радиостанцията Дойчландфунк Култура, озаглавена ГлобалАрт. В продукцията са включени както 

емблематични клавирни творби на български композитори от две поколения, така и пиеси на Михаил Големинов, за пиано с лайв-електроника и смесени медии.

http://schubertmusic.com/
http://schubertmusic.com/
http://schubertmusic.com/
http://www.ema.foundation/
http://www.ema.foundation/
http://www.ema.foundation/
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MOB-126-
2P-19-

IND2022-7

Приложни 
изкуства керамика Спас Иванов Киричев -

Участие на български художници 
в 16-ти Международен пленер по 
керамика АРТ-ЖИЖАЛ 2019 г., гр. 

Бобруйск, Република Беларус

Република 
Беларус гр. 

Бобруйск
15.07.2019 09.08.2019 1056 1056 528

Проектът е единственият в тази сесия в областта на 
керамиката, дава рядка възможност за представяне 
на българско приложно изкуство в Беларус и 
кандидатите, както и техните домакини, 
демонстрират силна мотивация. Поради ограничения 
му обхват проектът е одобрен за финансиране 
частично. 

Участието на изтъкнатите български художници Спас Киричев и Маргарита Иванова в 16-ти Международен пленер по керамика АРТ-ЖИЖАЛ 2019 г. в Беларус е по специална покана от 
Могильовски областен изпълнителен комитет и Бабруйски градски изпълком. В пленерa участват 21 чуждестранни художника-керамисти. Творческата концепция на нашите творци е, 
чрез създаване на декоративни пластики в Бобруйск, да се популяризира българската култура в Беларус. 

MOB-126-
2P-19-

IND2074-8

Приложни 
изкуства стъкло

Елизар Атанасов 
Милев -

8th INTERNATIONAL GLASS 
FESTILVAL 2019 LUXEMBOURG 

Glass Symposium Biennale, 
Contemporary Art in Glass

Люксембург, 
Аселборн 15.08.2019 18.05.2019 1902 1602 1602

Проектът е в рядка и развиваща се сфера от 
приложните изкуства, дава възможност  на 
представителни български артисти, работещи със 
стъкло, да участват на значим международен форум, 
което е важно също за професионалното им 
утвърждаване и развитие. Проектното предложение е 
много съвестно и цялостно подготвено. Проектът е 
одобрен за финансиране. 

Международният фестивал на стъклото в Люксембург е събитие от огромен международен интерес, за участници и ценители- автори, колекционери, галерии, куратори, преподаватели 
и учащи се. Включва мащабна изложба, както и презентации, демонстрации, дискусии, технически и творчески обмен,пряко общуване между автори и публика. 

MOB-126-
2P-19-

ORG0694-9

Театър
ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН 

ТЕАТЪР СЛИВЕН 
Културен институт

http:
//puppets-
sliven.eu

Участие на Държавен куклен 
театър Сливен в IX 

Международен театрален 
фестивал на камерните и моно 

спектаклите LUDI град Орел, 
Русия, 1-7 юни 2019

Русия, Орел 05.06.2019 08.05.2019 3311 3311 1655
Проектът дава възможност на ДКТ-Сливен да се 
представи на международен театрален фестивал в 
Русия със своя съвременна продукция и да разшири 
контакти. Проектът е одобрен за финансиране  с 
корекция в бюджета  поради недостатъчна  
оправданост на посочения брой пътуващи. 

Една актриса на 38 години,със сравнително успешна кариера и добро семейство неочаквано забременява. Докато се колебае дали може да наруши спокойния си живот, открива че 
бебето й ще има аномалии.На всичко отгоре то пее през цялото време в корема й-  нещо, за което никой не й вярва. Какво решение ще вземе.Трябва да е най-хуманното, нали. Един 
синтетичен спектакъл с оригинална музика, изграден с много пластика и красива визия. 

http://puppets-sliven.eu
http://puppets-sliven.eu
http://puppets-sliven.eu
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MOB-126-
2P-19-

IND1154-10

Литература Научни доклади
Мира Живодарева 

Душкова -
Участие на хуманитаристи в 

международни научни форуми в 
Москва

Москва, Русия 16.10.2019 21.10.2019 1862 1862 1862
Проектът ще представи изследвания на изтъкнати 
хуманитаристи в областта на българското 
литературнознание върху творчеството на значима 
фигура като Иво Андрич на международен форум. 
Пред широка академична и студентска общност те ще 
говорят и за посоки в развитието на новата българска 
литература. Проектът е от значение за поддържането 
на международния престиж и участие на българското 
литературознание, за разширяване на контактите и 
представителството на участниците в него, както и за 
популяризирането на българската литература. 
Проектът е одобрен за финансиране. 

12 международен симпозиум Иво Андрич в Московския държавен университет М. В. Ломоносов.  Участват хуманитаристи - проф. дфн Светлозар Игов, проф. Евдокия Борисова, доц. 
Мира Душкова, гл. ас. д-р Мая Ангелова, докторант Кадрие Джесур. Екипът планира и да представи съвременната българска литература пред академичната общност в дискусионен 
семинар.

MOB-126-
2P-19-

ORG1410-11

Анимацион
но кино

Световен фестивал на 
анимационния филм 

Сдружение

http://www.
varnafest.

org/

Петнадесети световен фестивал 
на анимационния филм - Варна 

2019

България, 
Варна 11.09.2019 15.09.2019 2923 2923 2500

Проектът е за осигуряване на пътни разходи за 
членове на международното жури на фестивала на 
анимационния филм във Варна, както и за гост-
лектори. На кандидата се препоръчва в бъдеще по-
детайлно да представя участниците, за чиято 
подкрепа кандидатства и да бъде по-прецизен в 
проектната подготовка. Поради доказаната значимост 
на форума, проектът е одобрен за финансиране.  

За 15-ти път Варна става световна столица на анимационния филм. Магията на раздвижените рисунки ще пренесе детската аудитория в чудния свят на приказките. Участниците в 
детската работилница ще могат да направят своите първи анимационни филмчета. Зрителите ще видят филми надникващи в техните проблеми от ежедневието и в сферата на най-
интимните им чувства и преживявания. Освен филми ви очакват и любопитни лекции, изложби както и дискусии.

MOB-126-
2P-19-

ORG0319-12

Театър
Куклено 
изкуство

Държавен куклен 
театър - Варна 

Културен институт

http://www.
vnpuppet.

com

Участие в 30 Международнен 
детски театрален фестивал И 

Театри дел Мондо, Порто Сант 
Елпидио, Италия

Италия, гр. Сант 
Елпидио 19.07.2019 23.07.2019 1439 1439 1439 ДКТ-Варна е от водещите куклени театри в страната, 

който е поканен със своя продукция на 
международен фестивал в Италия. Посещението ще 
допронесе за неговото популяризиране и за 
разширяването на контактите на екипа. Проектът е 
одобрен за финансиране. 

Тазгодишното юбилейно 30-то издание на Международния детски театрален фестивал И Театри дел Мондо ще се проведе от 14 до 20 юли 2019 г. в Порто Сант Елпидио. В него ще 
вземат участие професионални  театрални трупи от Италия, Испания, Германия и България. Варненският куклен театър бе селектиран да представи постановката си Чудните готвачи - 
авторски спектакъл на актьорите.  

http://www.varnafest.org/
http://www.varnafest.org/
http://www.varnafest.org/
http://www.vnpuppet.com
http://www.vnpuppet.com
http://www.vnpuppet.com
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MOB-126-
2P-19-

IND2094-13

Музика Етно-Джаз
Мартин Атанасов 

Ташев -
Димитър Льолев Квартет DIMITAR 

LIOLEV QUARTET
Италия,гр.

Рочела Йоника 12.08.2019 14.08.2019 3000 3000 2000

Проектът е за участие на етно джаз квартет, начело с 
доказан музикант в жанра като Димитър Льолев, на 
престижния международен джаз фестивал Рочела в 
Италия. Той дава много широка видимост, 
възможност за популяризиране в медиите и за 
представяне пред голяма аудитория на качествена 
съвременна етно джаз музика от България. Проектът 
е одобрен за финансиране  с корекция в бюджета 
поради по-изгодни опции за пътуване. 

Авторска музика,вплитане на Български фолклор и Американски джаз.

MOB-126-
2P-19-

ORG2127-14

Анимацион
но кино

кино 
прожекция и 
фотографска 
изложба

Компот Колектив ООД

http:
//compote-
collective.
com

Прожекция на анимациони 
филми и фотографска изложба на 

Компот колектив в Люксембург

Люксембург, 
Люксембург 04.10.2019 07.10.2019 2645 1035 650

В последните години Компот колектив се налага като 
едно от разпознаваемите и ценени имена в 
анимационното изкуство, както в България, така и зад 
граница. Предвижданите прожекции и изложба ще 
имат значим ефект, както за българската общност в 
Люксембург, така и за международна публика чрез 
включването във фестивалната програма на CineEast. 
Проектът има важно значение за популяризация на 
българското кино. Проектът е одобрен за 
финансиране  с редукция в бюджета, поради 
включването на недопустими разходи. Приложение 2 
не е подадено коректно във формуляра на 
програмата.  

Настоящият проект се осъществява по покана на българския културен клуб Гайда в Люксембург и представлява прожекция на анимационните филми на Компот колектив, съпътствани от 
изложба на фотографиите на Иван Богданов. Прожекцията и откриването на изложбата ще се състоят на 5 и 6 октомври 2019г. в Ancien Cinema, Люксембург. Събитието се провежда в 
рамките на кинофестивала CineEast, където ще има специална прожекция с фокус българска анимация.

MOB-126-
2P-19-

IND2084-15

Изящни 
изкуства

съвременно 
изкуство

Светозара 
Александрова 
Александрова

-
изложба Поетика на образа 
Национални есенни изложби 
Пловдив 2019 г.

Пловдив, 
България 01.09.2019 30.09.2019 1616 1616 0

Проектът е недопустим, тъй като кандидатурата е 
следвало да бъде подготвена от името на 
организатора на събитието като домакин. 
Аргументацията на участието е неубедителна, 
въпреки случването му в рамките на времетраенето 
на пловдивското домакинство на инициативата 
Европейска столица на културата през 2019г. 
Неуточнено остава гражданството на единия от 
участниците. Проектът не е одобрен за финансиране. 

По покана на проф. д-р Галина Лардева за участие в изложба Поетика на образа Национални есенни изложби Пловдив 2019 г. ще участвам в съвместен проект със художникът Зоран 
Георгиев. Работите които ще представим са живопис, рисунки и обекти разкриващи връзката между българските традиции и съвременност. 
В момента работим в Берлин и ни е необходим транспорт за нас  и произведенията с които ще се представим от Берлин до Пловдив.

http://compote-collective.com
http://compote-collective.com
http://compote-collective.com
http://compote-collective.com
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сума Мотивация

MOB-126-
2P-19-

IND2129-16

Изящни 
изкуства

Венета Бойкова 
Андрова -

Изложба БАЗА 2019- Награда за 
съвременно изкуство

България, 
София 23.07.2019 18.08.2019 802 802 692

Наградата за съвременно изкуство БАЗА е едно от 
най-важните събития в тази област. Тя представя 
възможност за професионално развитие и кариерно 
израстване за участниците, както и за осъществяване 
на международни контакти при спечелване на 
наградата. Венета Андрова е един от номинираните 
претенденти за наградата през 2019г. Събитието ще е 
от полза и за българските публики, които ще могат да 
видят произведение от номиниран автор. Проектът е 
одобрен за финансиране  с редуциран бюджет, 
поради включването на недопустими разходи.

Институт за съвременно изкуство София, Фондация Едмонд Демирджиян, Софийска градска художествена галерия, съвместно с Фондация за гражданско общество, Ню Йорк и 
международната мрежа Награди за млади художници обявяват Конкурс за Награда за съвременно изкуство БАЗА.
Аз съм една от номинираните  и съм поканена да участвам на изложбата в Софийска градска художествена галерия, където журито ще избере носителя на тазгодишната награда БАЗА. 

MOB-126-
2P-19-

ORG2105-17

Музика джаз
НМУ"Л.Пипков" 

Училище
http://www.
nmu-bg.org

Международен джаз фестивал в 
гр. Синсинати, Охайо, САЩ

САЩ, 
Синсинати 02.10.2019 07.10.2019 21586 4293 0

Международният фестивал в гр.Синсинати, Охайо ще 
даде възможност на учениците от НМУ "Любомир 
Пипков" за важно международно участие, 
професионално развитие, както и осъществяване на 
ценни бъдещи контакти. В същото време обаче 
кандидатурата не е подготвена с достатъчно 
внимание и изчерпателност. Стойноста на проекта 
значително надвишава исканата сума, а не са 
предоставени документи за осигуряване на 
допълнително финансиране. Това поставя сериозен 
риск пред цялостното осъществяване на проекта. В 
допълнение, от проектната документация не става 
ясно разходите на кой конкретен участник следва да 
се финансират от НФК. Липсват гаранции, че 
събитието има реална възможност да се осъществи. 
Поради тези причини проектът не е одобрен за 
финансиране. 

Участие на Младежкият джаз бенд към НМУ Л.Пипков в Международния джаз фестивал в Синсинати, САЩ.По време на фестивала учениците ще имат възможността съвместно със свои 
американски колеги да представят концертна програма на главната сцена на фестивала, както и концерт в джаз клуб Гринуич.В програмата ще бъдат включени както традиционни за 
този жанр пиеси, така и написано специално за Младежкият джаз бенд произведение от д-р Изидор Рудник.

MOB-126-
2P-19-

ORG0180-18

Нови медии
Съвременно 
изкуство.

АМАТЕРАС ФОНДАЦИЯ 
Фондация

http://www.
amateras.eu

Проекта ДВЕ КУЛТУРИ ЕДИН СВЯТ 
е иницииран по случай тройната 
годишнина между България и 
Япония.

Мунаката , 
Япония 07.09.2019 29.09.2019 16520 3102 0

Проектът отбелязва важна годишнина в 
международните дипломатически отношения между 
България и Япония. В същото време конкретните цели 
на участието не са достатъчно убедително 
аргументирани, липсва изчерпателно представяне и 
обосновка за включените автори. Като цяло 
събитието има преимуществено локален характер, в 
рамките на малък периферен град в Япония. Не става 
ясно кои са конкретните целеви групи, които ще 
бъдат повлияни от осъществяването на събитието. 
Проектът не отговаря на приоритетите на Програма 
Мобилност на НФК за 2019г.  Проектът не е одобрен 
за финансиране. 

Проекта ДВЕ КУЛТУРИ ЕДИН СВЯТ е иницииран по случай тройната годишнина между България и Япония. Проекта е в Мунаката от 7 до 29 септември с три експозиции и три лекции.
Събитието продължава обмена от миналата година. Мунаката  е от огромно значение в културния календар на честванията. Събитията се организират под патронажа на Българското 
посолство в Япония,  Японо Югоизточно Европейска Бизнес Асоциация и Асоциация НЕКСУС със седалище Фукуока. 

http://www.nmu-bg.org
http://www.nmu-bg.org
http://www.amateras.eu
http://www.amateras.eu
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MOB-126-
2P-19-

IND2043-19

Игрално 
кино

Фестивал за 
късометражно 

кино 
Kortfilmfestivale

n ,Grimstad, 
Norway.

Стилиян Руменов 
Стоянов -

Пътуване до фестивала за 
късометражно кино 

Kortfilmfestivalen ,Grimstad, 
Norway

Гримщад, 
Норвегия 13.06.2019 18.06.2019 2000 1452 726

Фестивалът Kortfilmfestivalen се провежда за 42ра 
поредна година в Гримщад, Норвегия. Той е сред 
значимите за късометражно кино форуми. Филмът 
Soledad е селектиран да се състезава в категория 
международни късометражни филми и е 
единственият, който представя България. Проектът 
предвижда пътуване на режисьора и продуцента на 
филма. Приложена е обаче  само атобиография на 
единия от участниците - режисьор. Ролята на другия 
участник не е убедително аргументирана. Липсва 
достатъчно информация за филма. Поради тази 
причина  проектът е одобрен за финансиране с 
редукция , само за единия от участниците - 
режисьорът на селектирания филм. 

Филма Soledad е селектиран на 42-рият Фестивал за късометражно кино в Гримщад, Норвегия.Фестивалът има състезателен характер в няколко категорий като Soledad се състезава в 
секцията на международната програма. Фестивалът е платформа за дебютиращи и утвърдени професионалисти, и дава възможност работата им да бъде видяна от широк кръг хора 
действащи на европеската и световна кино сцена и създава условия  за нови проекти с партньори от цял свят. 

MOB-126-
2P-19-

ORG1140-20

Интердисци
плинарен 

проект, 
Културно 

наследство, 
Музика, 

Танц

Танц БГ Сдружение
Дни на Африка в България - 

Бургас Бургас 17.06.2019 02.09.2019 32290 3800 1000

Проектът предвижда осъществяване на контакти и 
партньорства с представители на африканската 
култура, което е изключителна рядкост в българска 
културна среда. Това е важен културен обмен, който 
предвижда и изработването на съвместно 
произведение, както и устойчивост на изградените 
контакти. В същото време бюджета не съответства на 
описаните в проекта аргументи и оставя доста 
неясноти. Поради тази причина проектът е одобрен 
за финансиране частично  - за вътрешните пътувания 
на участниците, в рамките на България.

Фестивал на Африканската култура и Ко-продукция на африкански и бургаски артисти.
В програмата на фестивала са включени танцови и перкусионни ателиета  с преподаватели от Сенегал и Гвинея, демонстрации на традиционни африкански танци и музика, дегустация 
на африканска храна, културен базар.В рамките на проекта ще бъде поставено началото на мащабен танцово-музикален спектакъл, обединяващ културите на Африка и България. 

MOB-126-
2P-19-

ORG0358-21

Дейност на 
библиотеки 
и архиви

НП

Национална 
библиотека "Св.св. 
Кирил и Методий" 
Културен институт

http://www.
nationallibrar
y.bg

Годишна среща на директорите 
на Националните библиотеки в 
Европа AGM CENL Annual General 
Meeting of the Conference of 
European national Librarians

Норвегия, гр. 
Мо и Рана 31.05.2019 05.06.2019 6985 4138 1200

Годишната среща на директорите на Националните 
библиотеки в Европа е престижно и значимо събитие, 
а българското участие в него има сериозно значение 
за развитието на билиотеките в страната. Проектът е 
единствен в сесията от областта на библиотеките. 
Същевременно не се предоставя достатъчно 
убедителна аргументация за пътуването на двама 
участника, а автобиография е представена само за 
един от тях. Възможни са по-нискобюджетни 
варианти на пътуването, поради което проектът е 
одобрен за финансиране   частично с подкрепа само 
за един от кандидатите.

В CENL членуват 49 библиотеки от 46 страни в Европа. CENL е орган, който обединява библиотечната общност и подпомага активното сътрудничество между членовете. Форумът 
благоприятства за споделяне на опит в областта на библиотечното дело. Националната библиотека Св.св. Кирил и Методий е член на библиотечната мрежа и редовен участник в 
нейните сесии.

http://www.nationallibrary.bg
http://www.nationallibrary.bg
http://www.nationallibrary.bg
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MOB-126-
2P-19-

ORG2102-22

Театър

СЪЮЗ ЗА 
НЕЗАВИСИМО 

ТВОРЧЕСКО 
ОБЩУВАНЕ Сдружение

20 години Шекспир в Паталеница
България, село 

Паталеница 08.07.2019 28.07.2019 15000 1500 1500

Проект със силно социално измерение и значение по 
отношение на достъпа до култура. Събитието се 
провежда за 20-та поредна година. Поканените 
участници ще изиграят важна роля за 
осъществяването на събитието в неговаа юбилейна 
година. Проектът е много добре обоснован и 
аргументиран и има важно значение за обмена на 
творчески опит. Бюджетът съответства на 
изискванията на програмата и е реалистичен и 
обоснован. Проектът е одобрен за финансиране. 

Проектът ще отбележи 20-годишнината на Шекспирова театрална школа Петровден, която всяко лято реализира Шекспирови спектакли в двора на ОУ K. Величков в с. Паталеница. 
Спектаклите събират заедно актьори от България и Великобритания като им дават възможност да обменят творчески опит чрез креативния процес. През 2019г. режисьорът Тери Фендър 
ще постави спектакъла Сън в лятна нощ, а Калин Ангелов ще възстанови Венецианският търговец от 2018г.

MOB-126-
2P-19-

ORG0069-23

Театър

куклено-
драматичен 

интерактивен 
театрален 

спектакъл с 
предхождаща 

работилница за 
деца - 

участници

СДРУЖЕНИЕ ТЕАТЪР 
ВЯТЪР Сдружение

Пътуване за представяне на 
спектакъла Аничка Палечка и 
Хуберт Сламения и творческа 
работилница в Българското 

средно училище в Прага

Чешка 
република, 

Прага
15.09.2019 20.09.2019 2577 2577 0

Предлаганият спектакъл е интерактивен, и 
предполага включване на участниците в действието, 
както и връзки с локалния контекст. Събитието има 
значимост за българската общност в Прага, но в 
същото време този обхват не предполага 
включването на местни чешки публики. Поради 
ограничения обсег на публиките и на мащаба на 
събитието, проектът не е одобрен за финансиране . Интерактивният куклен спектакъл  Аничка Палечка и Хуберт Сламения е създаден от български артисти по романа на чешкия и европейски класик Витезслав Незвал. Поканата за 

представянето му в Българското средно училище в Прага провокира създателите да проведат предварително работилница по театър с деца от училището, за да ги включат активно в 
спектакъла.

MOB-126-
2P-19-

IND1330-24

Театър Не.
Емона Емилова 
Илиева -

Театрални практики в SCOT 
company с ръководител и 
основател Тадаши Сузуки, 
Япония.

Тога, Япония 19.07.2019 04.08.2019 3290 1500 1500

Участието на Емона Илиева в работна програма 
Summer SCOT Company 2019, Тога , Япония, с ментор 
Тадаши Сузуки има огромно значение за 
професионалното и кариерно развитие на кандидата. 
Емона Илиева е спечелила стипендия от програмата 
"С усилия към звездите". Подкрепата от НФК ще даде 
възможност за реализация на това участие. В същото 
време участието е от полза и за българските публики, 
които ще имат възможност да видят резултатите от 
проекта в рамките на две събития в София и Пловдив. 
Кандидатът има изключително висок потенциал, а 
бюджетът е реалистично изготвен. Проектът е 
одобрен за финансиране. 

Обмен и обучение на театрални практики в работна програма Summer SCOT Company 2019, Тога , Япония, с ментор Тадаши Сузуки.
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Списък с резултати по програма „Мобилност, СЕСИЯ 2/ 2019 г.“ 
Модул „Професионални културни организации и артисти“

ВХОДЯЩ 
НОМЕР
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изкуството Жанр Кандидат

Интернет 
страница Име на проект

Място на 
реализация Начало Край

Общ 
бюджет

Сума от 
НФК

Отпусната 
сума Мотивация

MOB-126-
2P-19-

ORG0217-25

Литература
Художествена 

проза
Фондация "Елизабет 
Костова" Фондация http://ekf.bg/

Созополски семинари и 
СтолицаЛитература 2019

Република 
България, гр. 
Созопол, 13-

17.06.2019, гр. 
София, 12.06., 
17-19.06.2019

12.06.2019 19.04.2019 13519 5000 4000

Събитието има важна значимост за развитието на 
творческото писане и литературата в страната. 
Поканените гости ще допринесат за изграждането на 
творчески капацитет и ще предоставят възможности 
за популяризиране на българска литуратура зад 
граница. Поради възможностите за осигуряване на 
по-нискобюджетни варианти за транспорт, проектът е 
одобрен за финансиране  с редуциран бюджет.

Фондация Елизабет Костова за 12-а поредна година ще срещне български и чуждестранни писатели, редактори и издатели чрез своята международна програма с две спирки в страната, 
Созопол и София. Акцент в програмата ще бъде темата Писане за имиграцията, която писатели, литератори и публики ще дебатират в рамките на Созополските семинари по творческо 
писане, 13-17 юни, както и по време на фестивала СтолицаЛитература, 18-19 юни.

MOB-126-
2P-19-

ORG1629-26

Изящни 
изкуства

съвременно 
изкуство „Сариеви” ООД ООД

http://sariev-
gallery.com/

Cамостоятелна изложба на 
художника Викенти Комитски в 

рамките на LISTE 2019, Базел

Базел, 
Швейцария 01.06.2019 25.06.2019 29854 3613 3613

LISTE е най-важният форум за представяне на младо 
съвременно изкуство в Европа, сателит на най-
престижния панаир за съвременно изкуство Арт 
Базел, който се провежда в града по същото време, с 
над 22 хил. посетители всяка година, и участието в 
него е изключителен шанс за презентиране на 
българското съвременно изкуство на международен 
форум. Участието на Викенти Комитски  на този 
форум е значимо и важно за позициониране на 
съвременното българско изкуство в международен 
контекст. Проектът е много добре подготвен и 
аргументиран. Бюджетът е реалистичен, като включва 
разходи предимно за транспортиране на творбите на 
автора. Проектът е одобрен за финансиране. 

След конкурсна процедура към един от най-важните форуми за съвременно изкуство LISTE Базел, галерия Сариев беше селектирана и получи покана за участие с проекта си - изложба на 
младия художник Викенти Комитски.  
LISTE Базел има аудитория от музейни директори, колекционери, куратори, любители и това представяне е висока оценка и промоция на българското съвременно изкуство.

MOB-126-
2P-19-

IND2135-27

Аудиовизуа
лни 
изкуства, 
Музика, 
Фолклор

Симбиоза 
между джаз, 
нямо кино , 
хорово изкуство 
и български 
фолклор

Илия Здравков 
Михайлов - Лодката на Влюбените Аоста, ИТАЛИЯ 03.08.2019 08.08.2019 26800 5000 5000

Проектът е престижен, участниците в него са 
професионалисти с утвърдени успехи. "Лодката на 
влюбените" представя интересен хибрид между 
киното и музиката. Артистите получават специална 
покана от организатора да гостуват на 
международния форум. Проектът е одобрен за 
финансиране.Спектакълът Лодката на влюбените е неочаквана комбинация между ням филм на големия режисьор в историята на европейското кино Жан Епщайн, хора Големите български  гласове с 

диригент Илия Михайлов и триото на френския джаз пианист Франсoа Рюлан. 

http://ekf.bg/
http://sariev-gallery.com/
http://sariev-gallery.com/
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Списък с резултати по програма „Мобилност, СЕСИЯ 2/ 2019 г.“ 
Модул „Професионални културни организации и артисти“
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НФК

Отпусната 
сума Мотивация

MOB-126-
2P-19-

ORG1912-28

Музика Джаз
Ей Ви Груп България 

ООД ООД

Концерт на международната 
формация Western Balkans Band 
BG в Античен театър Пловдив - 

Концертът е част от Пловдив 2019

България, гр. 
Пловдив, 

Античен театър
01.06.2019 01.06.2019 66420 2671 0 Проектът беше отхвърлен на предишната сесия 

поради  това, че е с комерсиален характер. В 
сегашната сесия не са предложени никакви промени 
в кандидатурата. Поставените цели не отговарят на 
приоритетите на Програма "Мобилност". Проектът не 
е одобрен за финансиране.

Концертът на Western Balkan Band BG е част от програмата на Пловдив-европейска столица на културата 2019.
Формацията обединява музиканти от шест държави-Теодоси Спасов, кавал - България, Влатко Стефановски, китара-Северна Македония, Васил Хаджиманов,клавиши-Сърбия, Амар 
Чешляр,барабани- Босна и Херцеговина, Йелена Йовович, вокал-Черна гора и Дритан Хекурани, бас китара - Албания.

MOB-126-
2P-19-

IND1096-29

Театър
Съвремена 
Европейска 
драматургия

Румяна Николаева 
Тонева - CORPS DE TEXTES EUROPE

Франция гр.
Авиньон 15.07.2019 18.07.2019 863 567 567

Проектът "Corps de Textes" е с доказани реализирани 
резултати през последните години. Има устойчивост в 
развитието и надграждане на формата. За Румяна 
Тонева участието в срещата на всички партньори по 
проекта е от важно значение за планиране на 
последващи дейности. Проектът е одобрен за 
финансиране.

Проектът успешно работи повече от 11 години, свързан с представяне, превеждане, четене и поставяне произведения на съвременни европейски автори  в България и български автори 
в Европа.Гостуване на български спектакли в Европейски театри осъществявани с контактите създадени по проекта Corps de Textes предизвиква интереса на българските театрали. 
Предстоящо членство  в Европейски Театрален Съюз, резултат от работа с партньори по проекта.
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Списък с резултати по програма „Мобилност, СЕСИЯ 2/ 2019 г.“ 
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MOB-126-
2P-19-

ORG0073-30

Танц
Съвременен 
танц

ФУЛС ОН ДЪ ХИЛ 
Сдружение

http:
//atomtheatr
e.info/

АТОМ Театър на Sziget Festival в 
Будапеща, Унгария

Унгария, 
Будапеща 08.08.2019 12.08.2019 1525 1525 1000

"Sziget" фестивал е с огромен мащаб и в него участват 
чуждестранни артисти от различни жанрове на 
изкуството. За АТОМ Театър участието в него ще е от 
важно значение за създаване на нови контакти и 
устойчиви партньорства, както и за популяризиране 
на българския съвременен танц. Важно е да се 
отбележи, че в подготвената кандидатура липсва 
достатъчно изчерпателна информация за спектакъла, 
който ще бъде представен. Сумата за избрания 
транспорт е завишена и на учсатниците се предлага 
избор на по-бюджетна възможност. Проектът е 
одобрен за финансиране с редуциране на исканата 
сума.

Фестивалът Sziget е един от най-големите културни фестивали в Европа. Той се провежда всеки август в северна Будапеща, Унгария, на остров на река Дунав. Всяка година се провеждат 
над 1000 събития. През 2011 г. Sziget бе класиран като един от 5-те най-добри фестивала в Европа от The Independent. В началото на 2019та АТОМ Театър получи официална покана да 
представи България, с танцов спектакъл, в програмата за съвременен танц на фестивала.

MOB-126-
2P-19-

ORG0990-31

Културен 
мениджмън

т

Музикален 
мениджмънт

Фондация Ей ту Зет 
Фондация

Участие на Иън Патерсън и Вирго 
Силамаа като лектори на 

професионалната конференция 
Ей ту Джаз Толкс 2019

София, 
България 04.07.2019 08.07.2019 1351 1351 1351

Участието на Вирго Силамаа и Иън Патерсън в "A to 
Jazz Talks" цели да даде познания на българските 
музиканти за механизмите, чрез които артистите 
достигат до различни международни сцени и как се 
създават нови възможности за професионално 
развитие. Проектът цели да мотивира българските 
музиканти да се включват в повече международни 
форуми, където да представят музиката си. Събитието 
"A to Jazz Talks" е с вход свободен, което предполага 
достигането да по-широка аудитория и 
професионалисти от други области на изкуството. 
Проектът е одобрен за финансиране.

Проектът предвижда участие на международно изтъкнати професионалисти в областта на музикалния мениджмънт и медии в едиснтвената по рода си професионална конференция Ей 
ту Джаз Толкс, която се провежда в рамките на международния Ей ти Джаз Фестивал.
Фондацията кандидатства за финансиране на двупосочни самолетните билети на двамата лектори Дъблин-София-Дъблин за Иън Патерсън и Талин-София-Талин за Вирго Силамаа.

MOB-126-
2P-19-

ORG2120-32

Интердисци
плинарен 

проект

Проектът Дни 
на Италия в 
Бургас е с 

фестивален 
характер, 
включващ 
различни 

видове изкуства 
- кулинария, 

концерти, 
приложно 

изкуство, кино, 
представяне на 

традиционни 
занаяти.

ОП Летен театър 
фестивали и концерти 

Културен институт

https://www.
letenteatar.

com
Дни на Италия в Бургас Бургас 07.07.2019 07.07.2019 15000 1450 0

Събитието не е с представителен характер и не 
отговаря на приоритетите на Програма "Мобилност". 
Липсват потвърждения от поканените участници, 
както и аргументи защо именно те са избрани да се 
включат във фестивала. Остават неясни целите, които 
организаторите си поставят. Проектът не е одобрен 
за финансиране.Дни на Италия в Бургас представлява проект включващ различни жанрове. В рамките на 06-07 юли 2019, в специално обособено фестивално пространство в Бургас, ще се представят 

традициите на Италия. Предвижда се да се формират няколко зони, предназначени за демонстрация и дегустация на традиционна кухня, концерти, танцови пърформънси, и други 
културни изяви. Планирани ще бъдат отворени за всички местни общности и гости на града. 

http://atomtheatre.info/
http://atomtheatre.info/
http://atomtheatre.info/
https://www.letenteatar.com
https://www.letenteatar.com
https://www.letenteatar.com
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MOB-126-
2P-19-

IND2136-33

Аудиовизуа
лни 
изкуства, 
Документал
но кино, 
Игрално 
кино, 
Културно 
предприем
ачество

Ваня Колева Стоянова - Участие във FID LAB Франция, 10.07.2019 13.05.2019 3470 3470 1500

Мрежата FID Lab е платформа за международни 
копродукции, чиято основна цел е да подкрепя 
дебютни рискови и неконвенционални филми на 
млади артисти в условията на международно 
партньорство. С оглед на факта, че в България 
възможностите за финансиране са силно ограничени, 
участието в подобна платформа предлага механизми 
за устойчиво развитие на българското кино чрез 
реализиране на филми в сътрудничество с артисти от 
други европейски страни. Именно заради това 
участието на български продуценти в програмата на 
FID Lab е от ключово значение. Комисията предлага 
на кандидатите да изберат по-бюджетни 
възможности за пътуване. Проектът е одобрен за 
финансиране с редуциране на исканата сума.Участие на делегация от четирима български продуценти с итерес, опит и признание в производството и разпространението на международни филмови проекти във програмата Фокус 

България на FID Lab - Международна платформа за копродукции, по покана на Межуднародния филмов фестивал в Марсилия - организатор и домакин на събитието.

MOB-126-
2P-19-

ORG2045-34

Танц
Съвременен 

танц
Варна Денс Театър 

ООД Танцови маршрути
Варна, 

България 05.07.2019 08.07.2019 1001 1001 1001

Проектът допринася за децентрализиране на 
съвременното танцово изкуство в България. 
Потенциално създава платформа за дискусии относно 
развитието и многообразието във съвременното 
танцово изкуство както в България, така и в Европа. 
Цели да запознае и по-широката публика със 
съвременния танц.  Проектът е одобрен за 
финансиране.

"ТАНЦОВИ МАРШРУТИ" е фестивал с артистична и образователна цел. За неговата реализация сме поканили във Варна български танцови артисти с дългогодишен професионален опит в 
Европа, готови да споделят натрупаните през годините знания.

MOB-126-
2P-19-

ORG1646-35

Фолклор
Наровно Читалище 

"Наука - 1901" 
Читалище

5-та Будапещка международна 
фолклорна среща 2019

Унгария, 
Будапеща 25.07.2019 28.07.2019 8390 3500 0 Поради технически причини кандидатурата е 

погрешно допусната в Модул "Професионални 
културни организации и артисти". Събитието не е с 
представителен характер и не отговаря на 
приоритетите на Програма "Мобилност". Проектът не 
е одобрен за финансиране.

Участието на Танцов състав  Ябланска огърлица в 5-та Будапещка международна фолклорна среща 2019, би допринесло за популяризиране на нематериалното културно наследство и 
създаване на бъдещи дългосрочни контакти между съставите.
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MOB-126-
2P-19-

IND2132-36

Архитектура
, 
Аудиовизуа
лни 
изкуства, 
Дизайн, 
Приложни 
изкуства, 
Театър

Сценография
Габриела Стефанова 
Кърджилова -

Национална Студентска 
Експозиция - Пражко 
Квадриенале 2019

Чешка 
Република 03.06.2019 16.06.2019 7403 3603 3603

Пътуването е от ключово значение за студентите по 
сценография, тъй като те ще имат възможност да 
представят своя проект на най-големия сценографски 
форум - Пражкото квадрианале. Осигурено е и 
сериозно съфинансиране. Студентите ще имат 
възможността да се запознаят с актуални тенденции в 
развитието на световната сценография и 
нововъведенията в сценичните технологии. Проектът 
е одобрен за финансиране.Националната студентска експозиция представя България в Пражкото Квадриенале. Студенти от НАТФИЗ, НХА и АМТИИ специално създадват интерактивен триптих. Инсталациите 

Илюзия, Играи, Въображение са триизмерни кинетични имагинериуми, представящи идеите на студентите за театралната игра, илюзорността на сценичния свят и въобразената 
реалност. 

MOB-126-
2P-19-

ORG0012-37

Документал
но кино

Изложба 
съвременно 

изкуство

Фондация „Отворени 
изкуства“ Фондация

http:
//openarts.

info/
Изложба Пловдив 13.09.2019 15.09.2019 12036 1086 1086 Изложбата ще представи интересни произведения с 

висока художествена стойност на международни 
артисти. Събитието ще бъде специално адаптирано 
езиково и текстово за българската публика. То се 
вписва изцяло в целите на фестивала "НОЩ Пловдив 
2019" и допринася за разнообразие в съдържанието 
на програмата. Проектът е одобрен за финансиране. 

Кураторска изложба ОБЩО МЯСТО - Данчова къща, Стар град Пловдив, НОЩ Пловдив 2019

MOB-126-
2P-19-

IND2111-38

Аудиовизуа
лни 

изкуства

Музика, Танц, 
Пърформанс

Велизар Ангелов 
Димчев -

Les Reines Prochaines - Базел, 
Швейцария Пловдив 13.09.2019 25.09.2019 5000 3828 0

Описанието на проекта е непълно и неубедително. 
Кандидатурата не е подготвена сериозно. 
Автобиографиите на гостуващите артисти са изцяло на 
немски език и това възпрепятства Комисията 
пълноценно да се запознае с техните предишни 
проекти. Проектът не е одобрен за финансиране.

Пърформанс Марш, концерт пред Cu29, както и изложба в пространството на галерията с архив от видео творби на групата.

Бюджет 
проекти

Искана 
сума

Отпусната 
сума

ОБЩО 322 075 лв 91 531 лв 50 457 лв

http://openarts.info/
http://openarts.info/
http://openarts.info/

