
Националната кампанията “Младежки културен диалог” е част 
от Програмата за младежки дейности 2006-2007 година на 
Държавната агенция за младежта и спорта и се реализира от 
Главна дирекция “Политика за младежта”.
Стартирането на кампанията се основава на Решението на 
Европейската комисия за обявяване на 2008 за година на 
интеркултурния диалог. Европейските приоритети на 
инициативата са културата, образованието, младежта, спорта 
и европейското гражданство.
Целта е да се популяризира интеркултурния диалог като 
инструмент за придобиване на знанията и уменията, които да 
позволят на европейските граждани да живеят в една 
толерантна и многообразна среда. В интеркултурния диалог 
се включват националните, местни публични власти и 
гражданският сектор. Акцент се поставя на участието на 
младежките общности. Културните различия обхващат всички 
аспекти на личностната идентичност - географски произход, 
етническа принадлежност, език, социална среда, 
образование, вероизповедание и философски идеи. 
Активният диалог по тези теми ще допринесе за 
превръщането на европейските мултикултурни общества в 
интеркултурни.
www.youthdep.bg

“Европейската Година на Междукултурния Диалог 2008 (ЕГМД 
2008) се провежда във всички страни на Европейския Съюз. 
Всяка страна участничка определя сама как да  отбележи 
годината.
Министерството на културата е национален координатор в 
България за провеждане на Европейската година на 
междукултурния диалог 2008.
В Европа се наблюдава все по-голямо културно 
многообразие. Разширяването на Европейския Съюз, 
промените в законите за трудовата заетост и глобализацията 
допринесоха за по-силно изявения мултикултурен облик на 
много страни, увеличавайки по този начин разнообразието от 
езици, религии, етнически и културни аспекти в границите на 
Европа. В резултат на това, междукултурният диалог се 
налага като все по-важен фактор в утвърждаването на идеята 
за общоевропейска идентичност и гражданство.  
Европейската Година на Междукултурния Диалог (ЕГМД) 2008 
възприема голямото културно многообразие в Европа като 
уникално преимущество. Инициативата цели да запознае 
всички жители на Европа с предимствата, които носи нашето 
богато културно наследство, давайки им възможност да 
узнаят повече за различните културни традиции.” 
www.interculturaldialogue2008.eu

БЮЛЕТИН

Този проект се реализира по Програма за младежки дейности 2006-2007г. с финансовата подкрепа на Държавната агенция за младежта и спорта.

Програма за младежки дейности  2006-2007г., Подпрограма: Национални инициативи и кампании
Проект: „Да мислим за Европа по нов начин – да бъдем част от интеркултурното наследство на Европа”

Сдружение
„СЪВРЕМИЕ“

Информационно издание, посветено на Европейската година на интеркултурния диалог – 2008

Национална кампания
“Младежки културен диалог”

Проект: „Да мислим за Европа по нов начин – да бъдем част от интеркултурното
наследство на Европа” по Програма за младежки дейности 2006-2007г. на Държавната
агенция за младежта и спорта. Подпрограма: Национални инициативи и кампании

Информация за европейската
година на междукултурния диалог

С финансовата подкрепа на Държавната агенция за младежта и спорта по Програма за младежки дейности 2006-2007г., 
Сдружение „Съвремие”, гр.Сандански, реализира проект „Да мислим за Европа по нов начин – да бъдем част от интеркултурното 
наследство на Европа”.
Проектът се изпълни в периода от 01 февруари 2008 до 31 март 2008  в партньорство със Сдружение Бизнес Информационен и 
Консултантски Център – Сандански.  
В рамките на проекта бе издадена информационна брошура „Интеркултурен диалог – 29 модела за добри практики”, посветена 
на Европейската година на интеркултурния диалог – 2008. Тя съдържа избрани примери за най-добри практики в 
популяризирането на разбирателството между културите, получили финансиране по програми на ЕС. Брошурата е с тираж 
500бр. и беше разпространена сред ученици от 8 до 12 клас  от четирите средни училища на територията на община Сандански.
Проведени бяха 4 дискусионни срещи на тема: „Единни в различията”, по време на които всеки от участниците можа да 
представи свои идеи за насърчаване на интеркултурния диалог между младежките общности, да сподели мнението си за 
съдържанието на брошурата и да задава въпроси свързани с информацията в нея.
Също така на участниците бяха раздадени формуляри, в които желаещите представиха свои идеи за насърчаване на 
интеркултурния диалог между младежките общности.
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Продължение от страница 1

Постигната беше целта на проекта  да предизвика активни дискусии и обществена ангажираност сред младите хора от община 
Сандански за иницииране и осъществяване на интеркултурен диалог, чрез представяне на най–добри Европейски практики в 
популяризирането на разбирателството между различните култури, в сферата на младежта, гражданското общество и 
културата. 
Чрез дейностите в рамките на проекта беше постигната по-добра познаваемост и по-добро разбиране на моделите за 
интеркултурен диалог сред младите хора от община Сандански, беше предизвикан диалог сред учениците от средните училища 
на тази тема и беше предоставена възможност на младите хора да популяризират пред широката общественост идеите си за 
развитие на интеркултурния диалог между младежките общности.
Тези идеи ще бъдат подкрепени от младежката организация “Съвремие”/ и на учениците ще бъде оказано съдействие за тяхната 
реализация.
Това е един добър старт за развитието на интеркултурния диалог сред младежите на територията на община Сандански в 
началото на Европейската година на интеркултурния диалог – 2008.
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Идея 1: Издаване на мултинационален ученически 
вестник. /Мултинационално ученическо ежемесечно 
издание/

Христина Стойкова, 18 год., ПГ "Яне Сандански" 

Идеята е да се създаде партньорство между училища от 3 
европейски страни, които с общи усилия, знания и интереси да 
създадат едно мултинационално двуезично ежемесечно 
печатно издание, в което да се публикуват материали за 
въпроси интересуващи младежите в съответните страни, като 
по този начин учениците от различните страни ще добият 
представа за проблемите и интересите на връстниците си от 
другите страни, ще обменят идеи, ще се доближат до 
културата, разбиранията и средата на останалите страни.

Усилията на учениците могат да се съсредоточат в една и 
съща насока чрез създаването на няколко постоянни  
рубрики, като:

Нашите проблеми - където учениците могат да споделят и да 
дават изражение на това, което ги тревожи в учебния 
материал, учебния процес, предстоящи изпити и т.н.

Изкуство – тук учениците от съответните училища биха могли 
да публикуват по едно произведение /рисунка, снимка, 
литературно произведение или друго/ от свои съученици, 
подбрани с помощта на преподаватели и по свой избор.

Празници, обичаи и традиции - в тази рубрика учениците 
могат да представят по свой начин местен, национален или 
училищен празник, характерен за съответния месец.

Други примерни рубрики: спорт, история, природа 
/география/, информационни технологии.

Идеята е по всяка една от рубриките, участниците от всяка 
една от страните да подготвят свои материали и да ги 
изпратят на останалите 2 училища-участници на английски 
език. На база на подготвените и получените материали всяко 
едно от училищата да подготви своето издание на английски 
език и на националния си език, като по този начин идеята е 
съдържанието на вестника и в трите страни участнички да 
бъде едно и също, само външното оформление да бъде 
различно за всяка от страните и всяко от училищата да издаде 
своя вариант на броя и да го разпространи сред младежите от 
региона.

Друг вариант на тази идея може да бъде изданието да бъде 
само в електронен вариант, което значително ще опрости 
процедурата по издаването и ще премахне различията при 
оформянето на този мултинационален ученически вестник.

Според мен осъществяването на една такава идея ще 
допринесе значително за опознаването и разбирането на 
други култури, ще създаде близост и контакти мажду младежи 
от различни националности, ще създаде чудесна среда за 
активен междукултурен диалог и изграждането на 
мултикултурно мислене и разбиране сред младежите.

Идеи на ученици от община Сандански за развитие на интеркултурния диалог.

Проект: „Да мислим за Европа по нов начин – да бъдем част от интеркултурното
наследство на Европа” по Програма за младежки дейности 2006-2007г. на Държавната
агенция за младежта и спорта. Подпрограма: Национални инициативи и кампании



Идея 2: Ученическо радиопредаване.

Мими Русева, 16 год., ЗПГ "Климент Тимирязев"

С ъ з д а в а н е  н а  м е с т н о  
/регионално или училищно/ 
младежко радиопредава-не, 
водено от ученици. Като гости 
на радиопредаването могат 
да бъдат канени чужде-
странни гости на града 
/региона/ или чужденци дошли 
да живеят в региона, които да 

разказват за своите страни, за начина на живот и развитие на 
младежите в техните страни, характерни обичаи и традиции, 
какво ги е накарало да изберат България за своя дестинация 
или място за живеене. В предаването могат да се организират 
дискусии с гости от различни страни, в които младежи да 
задават въпроси за това, което ги интересува и всеки от 
гостите да изказва своята гледна точка, като така 
слушателите ще могат да правят непринудена съпоставка 
между разбиранията на различните народности. По този 
начин би могъл да се създаде един полезен интеркултурен 
многостранен диалог, който да спомогне за разбиране 
културите, начина на мислене и на живот на други народи. Да 
спомогне за приобщаване на новите чуждестранни жители в 
региона към местното население, обичаи и традиции.

Предимство на това предаването да бъде подготвяно и 
водено от ученици би било, че ще бъде насочено основно към 
младите хора и ще повиши слушаемостта и интереса от тяхна 
страна, ще обогати знанията и културата им, ще ги отвори и 
насочи към разбиране на другите народи и култури.

Мнения на участниците в проекта:

Божидара Стойкова, 15 год., ПГ "Яне Сандански", гр. 
Сандански

„Смятам, че издадената информационна брошура е много 
полезна за нас младите. Подтикна и ентусиазира много мои 
съученици и приятели да се замислят за това как и ние 
учениците можем да бъдем активни и да предизвикваме това, 
което желаем да се случва около нас.”

Христина Стойкова, 18 год., ПГ "Яне Сандански" 

„Проведените дискусионни срещи бяха много интересни за 
мен и за приятелите ми. Научихме наистина полезни неща и 
бяхме провокирани да проявим творчество, от което 
възникнаха някои интересни според нас идеи. Научихме също 
така за много общи неща, които ни вълнуват и за които не сме 
имали повод да споделяме и обсъждаме помежду си.”

Идея 4: Създаване на младежки клуб „Любители на 
планината“

Владимир Банчев, 21 год.  /завършил/, гр. Сандански

Създаване на младежки клуб “Любители на планината”, който 
да работи в тясно сътрудничество с ветерани и с 
професионалисти в тази сфера, като по този начин те ще имат 
възможността да предадат своите знания, умения и богат опит 
на младите, а младежите от своя страна ще имат шанса да 
научат много полезни и интересни неща, които не могат да се 
открият в книгите. Да се осъществят контакти с подобни 
клубове на младежи или ветерани от други страни, да се 
осъществи активен обмен на информация в сферата на 
планинския туризъм – любителски и професионален. Да се 
създаде интернет страница, в която младежите и ветераните 
да споделят своите знания. Да се организират срещи в 
различните страни, където представители на всяка една от 
тях да имат възможността да се запознаят на място със 
съответните природни дадености, начин на живот, култура, 
опазване на околната среда в останалите страни.

По този начин ще се създаде тясна връзка и приемственост от 
една страна между поколенията, а от друга страна – 
осъществяване на активен междукултурен диалог между 
няколко поколения едновременно.

Чрез осъществяването на тази идея участниците ще могат да 
научат много и отблизо за културата на другите страни.

Идея 3: Представяне на избрана европейска страна

Елена Осева, 19 год., ЗПГ "Климент Тимирязев"

Организиране на инициатива в училищата, в рамките на която 
учениците от училищата в региона да представят по свой 
начин избрана от тях европейска страна: чрез собственоръчна 
изработка на предмет, характерен за дадена страна; чрез 
картина, разказ, статия, фотографии, представяне на 
характерни обичаи, традиции или музикални инструменти.

Като заключение на инициативата да се организира изложба, 
на която да се покажат най-добрите и красноречиви проекти 
на учениците от всички училища, до която да имат достъп 
всички жители на региона. Може инициативата да се доразвие 
като тази изложба бъде споделена с чуждестранни училища.
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�Постигната по-добра познаваемост и по-добро 
разбиране на моделите за интеркултурен диалог сред 
младите хора от община Сандански, като инструмент за 
придобиване на знания и умения, които ще позволят на 
младежите да живеят в толерантно и многообразно 
общество.

�Предизвикан диалог сред учениците от средните 
училища за възможностите за участие на младите хора в 
обществено-политическия, социално-икономическия и 
културния живот на страната и за приемане на различията 
във всяка култура.

�Предоставена възможност на младите хора да 
популяризират пред широката общественост идеите си за 
развитие на интеркултурния диалог между младежките 
общности.

Европейската култура в ерата на глобализацията

Постигнати резултати
от изпълнението на проекта.

Изпълнител:

СДРУЖЕНИЕ „СЪВРЕМИЕ”
БЪЛГАРИЯ, 2800 Сандански
пл. “Македония” №36
моб. 0897 942 974, 0899 806 477
факс: 0746 3 85 77,
e-mail: savremie@yahoo.com
www.savremie.eu

Този проект се реализира по Програма за младежки 
дейности 2006-2007г. с финансовата подкрепа на 
Държавната агенция за младежта и спорта.

Програма за младежки дейности  2006-2007г., Подпрограма: Национални инициативи и кампании
Проект: „Да мислим за Европа по нов начин – да бъдем част от интеркултурното наследство на Европа”

Насърчаване на многообразието, стимулиране на културата като фактор за растежа и вплитането и в отношенията ни със света: 
тези три амбициозни цели, одобрени от представители на политиката и културата по време на обширно обществено допитване, 
са в основата на „европейската програма за култура в ерата на глобализацията“, приета тази седмица от Комисията.
С подписването на конвенцията на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване, 
Европейският съюз пое ангажимент да насърчава многообразието и междукултурния диалог, както в Европа, така и по света. 
Отсега нататък културата ще бъде неразделна част от политическия диалог на Съюза с трети страни и от програмите му за 
развитие. Така например Комисията предлага създаване на културен фонд ЕС-АКТБ в размер на 30 млн. евро за подпомагане на 
културата в страните от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн.
Културата трябва да се поощрява и в качеството си на двигател на творчеството. Знаете ли, че културният сектор произвежда 
повече богатства от химическия? През 2003 г. проучване на Комисията разкри, че близо 6 милиона европейци, или повече от 3 % 
от населението на Съюза по онова време, са били заети в областта на културата. Културата допринася също така за развитието 
на нови информационни и комуникационни технологии, за процъфтяването на туризма, за съживяването на западащи райони и за 
социално сближаване.
Комисията предлага на държавите-членки да следват гъвкавия „отворен метод на координация“при изпълнението на общата 
стратегия за културата. По този начин те ще могат да направят оценка на постигнатите резултати и да обменят най-добри 
практики, като същевременно запазят компетенциите си в областта.
Въпреки че представената стратегия за културата е първа по рода си, в Европа вече активно се използват редица инструменти в 
тази сфера: новите програми Култура 2007 и „Европа за гражданите“, програмата МЕДИА, както и структурните фондове.
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