2014: АКЦЕНТИ
[19 Януари 2014]
МАЙСТОР НА ЛИТОГРАФИЯТА ОТ ТУРЦИЯ ПРЕДСТАВЯ ИЗЛОЖБА В АРТ
ГАЛЕРИЯ “КРЪГ”

Майсторът на литографията от Турция проф. Мустафа Аслъер представя изложба ”Мир”
в Арт галерия „Кръг”. Инициативата за гостуването на художника е на двата Ротари
клуба в Кърджали и Одрин. „Темата за мира и за родината винаги е натоварена с
особена философия”, каза кметът инж.Хасан Азис.Той поздрави автора и посочи, че
културното сътрудничество е много важно за двата града, а изграденото партньорство
между двата Ротари клуба е в полза на обществото. На откриването на експозицията
присъстваха Валентин Стоянов – гуверньор на Дистрикт 2482 от България и на
Дистрикт 2420 Халюк Улусой от Турция, а също – представители на бизнеса, творци от
Кърджали и Одрин, родственици на автора. Изложбата откриха президентът на Ротари
клуб „Мимар Синан” в Одрин г-жа Гюзин Джиравоглу и президентът на Ротари клуб в
Кърджали Гавраил Гавраилов.

Роденият в Кърджалийското село Кобиляне проф. Мустафа Аслъер подчерта, че е
щастлив да открие изложба в родния си край и че тя е мост между двете балкански
страни. Художникът подари на градоначалника албум със свои графики. Проф. Аслъер
показва 40 свои работи във формат 30 х 40 см, които са експонирани в някои от найизвестните галерии в Европа и Азия. Той е един от най-известните експериментатори в
литографията не само в Турция, но и в света. Негови творби участват в
международните биеналета и изложби на гравюри, графика и оригинална литография.
В изкуството и в изследователската си дейност авторът анализира и въвежда техники
от преди няколко века в съвременна интерпретация. Проф.Мустафа Аслъер е роден в с.
Кобиляне, Кърджалийско през 1925 г. и се изселва със семейството си през 1939 г. С
гостуването си в Кърджали след 75 години художникът се стреми не само да се
доближи до родното място и своите родопски корени, но и да допринесе за мира и
разбирателството между балканските държави.
„Осъществих мечтата си. Завърнах се не само в родното си село Кобиляне, но
и представих изложба в този хубав град Кърджали", заяви проф. Мустафа
Аслъер.
Изложбата под наслов „Мир", която бе открита днес в Кърджали, представя
творчеството на родения в махала Читак на село Кобиляне творец.
Мустафа Аслъер е роден през 1926 г. и се е изселил в Република Турция през 1939 г.
Идва си през 1984 година, придружаван от двама милиционери, които дори не му
позволяват да слезе от колата и да стъпи на родна земя.
Домакин на събитието е Община Кърджали и лично кметът инж. Хасан Азис.
Проф. Аслъер, който е един от най-известните експериментатори в литографията не
само в Турция, но и в света, е смятан за крайъгълен камък в тази област на изкуството
и излага 40 свои творби във формат 30 х 40 см, които са гостували в някои от найизвестните галерии в Европа и Азия. Той често представя Турция в международните
биеналета и изложби на гравюри, графика и оригинална литография, има повече от 50
участия в целия свят. В изкуството и в изследователската си дейност той анализира,
представя и въвежда техники от преди няколко века в съвременна интерпретация,
както отбелязват медиите и световните енциклопедии.
Кметът на Кърджали отбеляза, че проф. Аслъер се връща в Родината си като утвърден
творец. „Темата за родината винаги е натоварена с особена философия. Темата за
мира, застъпена в изложбата може да се разглежда многопластово, като мир между
поколенията, между етносите, между народите, в нашите души", заяви Хасан Азис.
Проф.Аслъер подари на кмета албум със свои графики. Той подчерта, че ако е знаел
български, колкото баща си, е щял да говори на този език. „Изселих се през 1939 г. и
имах шанса да бъда такъв, какъвто съм. В продължение на 68 години съм творил и съм
преподавал. Винаги съм мечтал да се върна на родна земя", заяви художникът. Той
благодари на кмета и на организаторите на изложбата.
„Тази изложба е мост между културите на двете нации.Уловил съм чувствата на хората.
Това е букет от цветове", каза още Мустафа Аслъер.

[05 Март 2014]
ИЗЛОЖЕНИЕ НА ГОБЛЕНИ В АРТ ГАЛЕРИЯ „КРЪГ”

50 дами на възраст от 17 до 70 години от 7-те общини на област Кърджали излагат
свои авторски гоблени в Арт галерия Кръг. Гоблените, които могат да се видят на
изложението, което продължава до 9 март, са общо 125. Между тях можем да видим
миниатюрен гоблен с размери 6 х 6 см, както и гоблени, които достигат размери 2.00 х
1.00 м. Схемите на гоблените са разработени на специална компютърна програма.
Най-младата авторка е 17-годишната Александра Станкова от ГПЧЕ „Христо Ботев”.
Шест от най-големите творби са създадени от д-р Румяна Ангелова от Кърджали, която
е разработила картината на Рубенс „Съединението на земята и водата”. Айше Али от с.
Мишевско, общ. Джебел, представя разработка на класически портрет на Сафие
Султан, световно известната съпруга на султан Мурад IІІ и майка на Мехмед ІІІ.
Несрин Банашък от с. Бял извор, общ. Ардино е разработила произведението „Нежна
фея” на английската авторка от 19 век Софи Андерсън. На изложението могат да се
видят уникални разработки по произведения на световни автори, между които Пол
Реноар („Две сестри на терасата”), Густав Климт („Танцьорка” и „Целувката”), на
Салвадор Дали, Хайнрих Бюркел и др.
Освен световна класика, дамите от областта показват и гоблени, които „работят” като
часовници, модерни гоблени, разработени от снимка, икони и триптихи, които са хит в
момента, както и произведения, изпълнени с полусмесени техники от конци, мъниста и
ленти. Между инициаторките на изложението, което се провежда за втора година в Арт
галерия Кръг по повод 8-ми март, са инж. Емилия Чолакова от „Арис гоблени” и
регионалната мениджърка Нели Ламбрева за Avon Cosmetics Bulgaria.

[11 Април 2014]
ИНСТАЛАЦИИ ОТ ТУРСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ В АРТГАЛЕРИЯТА
От 12 до 22 април в Арт галерията
могат да се видят 22 инсталации,
създадени
по
турски
народни
приказки, разказани от бабите
Юмюгюл, Фатме, Шукрие, Байрие и
Галиме от Дъждовница.
Експерименталната експозиция е
разработена специално по мотиви,
свързани
с
дървета,
които
изпълняват желания, превръщат се
в лодки, за да спасяват семейства,
като ги пренасят от бряг до бряг, по
чудни разкази за говорещи диви
къпини, които възвръщат живата
сила на тежко болен човек и по
приказки за момичета-красавици с
чудодейна
сила,
идваща
от
планината и гората.

Арт движение Кръг и на класа по
визуални изкуства в Арт галерията.
Ръчно
изписаните
и
богато
илюстрирани приказки могат да се
видят от посетителите в оригинал и
в превод на български.

Изложбата е посветена 89-тата
годишнина
от
„Седмицата
на
гората”, която се обявява за първи
път на 12.04.1925 г. от Министерството на народното просвещение
съвместно
с
Министерство
на
земеделието и държавните имоти с
окръжно 6325/23.03.1925 г. и се
чества всяка година от тогава до
днес в началото на април.
Приказките са събрани и записани
от членове на Младежки център
Кръг, а инсталациите, създадени по
тези текстове, са дело на екипа на

[30 Май 2014]
СЕДМО ИЗДАНИЕ НА ИНИЦИАТИВАТА „МУЛТИКУЛТУРНИЯТ ГРАД”

Тазгодишното издание на Инициативата „Мултикултурният град” на Арт движение Кръг и
Община Кърджали е седмото от 2008 г. насам. Програмата през т.г. включва събития от 6
до 27 юни и стартира с гостуваща изложба на турската художничка Eмел Сезер „Викът на
природата”. Изложбата, в която са представени 40 авторски творби, се организира в
партньорство с Дружеството за култура и сътрудничество на Балканските турци-Едирне.
На 13 юни „Зона Култура” се открива в двора на някогашните тютюневи складове, който
ще бъде преобразуван в изложбено пространство за фотографската експозиция
„Невидимата Америка и невидимата България”. Автор на експозицията е кърджалиецът
Илиян Илиев, магистър по кинодокументалистика и дизайн, който от 1995 до 2013 г.
живее в САЩ. Негови работи са публикувани в сп. National Geographic. Той ни показва
обратната страна на лукса и лъскавия начин на живот, с материали от живота на т.нар.
маргинални хора, които се нуждаят от подкрепата ни и в САЩ, и у нас.
На 27 юни през деня на бул. Тракия ще бъде монтиран специален дизайнерски албуминсталация, в който са вградени документални фотографии от семейни албуми на
кърджалийци, живеещи днес в Истанбул, Бурса, Одрин и Измир.
Вечерта на специална церемония по време на откриването на изложба, представяща 100
архивни фотоса от семейните албуми на 17 семейства от Кърджали и живеещи в Турция,
ще бъде обявена името на носителя на наградата „Мултикултурният човек”-2014. Първият
носител на тази награда е актьорът Нурредин Мехмед (2013 г.).

МУЛТИКУЛТУРНИЯТ ГРАД 2014: ПРОГРАМА
Изпълнител: Младежки център Кръг-Арт движение Кръг
Партньор: Община Кърджали





6 юни – Гостуваща изложба живопис „Викът на природата” на турската художничка Емел
Сезер от Одрин. Място: Арт галерията. Начало: 18.00 ч.
17 юни – Зона Култура „Алтернативни места за изкуство”: Арт инсталация на
кърджалиеца Илиян Илиев „Невидимата Америка и невидимата България”. Място:
Тютюневите складове-Кърджали. Начало: 11.00 ч. (Авторът е живял в САЩ от 2005 до 2013 г.)
30 юни – „Живи ли са семейните албуми”. Изложба и албум-инсталация на открито,
представящи фотоархиви от семейни албуми на кърджалийци, живеещи в Истанбул, Бурса,
Одрин и Измир. Място: бул. Тракия 3. Начало: 11.00 ч.
30 юни – Връчване на статуетката „Мултикултурният човек” за втора поредна година. Място:
Арт галерията. Начало: 18.30 ч. (Номиниран за 2014 г. е Отец Петър Герена).

Инициатива „МУЛТИКУЛТУРНИЯТ ГРАД”: представяне

Съвместна инициатива на Община Кърджали и Арт движение Кръг, с висока медийна
популярност. Стартира през м. май 2008 г. Инициативата е ежегодна, провежда се през
м май/юни. През 2014 г. ще се проведе седмото поредно издание. Целта на
Инициативата е да покаже Кърджали през призмата на неговата мултикултурна памет
в контекста на съвременните европейските градове. Местната културна памет на
населението в региона пази наративи, писмени паметници, архиви и артефакти от
културните и езикови групи, които са живяли тук през 19 и 20 в., а част от
наследниците им живеят и до днес. В Кърджали, обявен за град през 1912 г., през 20 в.
са живяли заедно българи, турци, арменци, евреи (до 1946 г.), роми, българимюсюлмани и малко на брой гръцки фамилии. Днес преобладаваща в общината е
турската културна общност, следвана от българите, българите-мюсюлмани, роми и
арменци.
В рамките на Инициативата „Мултикултурният град” досега:




маркирани са местата на някогашни турски ханове, арменски и еврейски
кафенета (общо 9);
показани са големи експозиции с фотоархиви на семейна родова памет (общо
7);
презентирани са арт концепции на млади местни автори от всяка от културните
и езикови групи в региона (общо 12);














поставена е паметна плоча на мястото на някогашната изгоряла при пожар
еврейска синагога;
реализирано е международно участие на академични представители от 5
европейски страни за наблюдение и документиране на автентичния местен
празник Хъдърлез (в с. Рани лист);
създадени са карти на улиците в някогашния им вид, и са монтирани на видими
места в града с надписи на бълг. и англ. ез.
в програмата „Културни хоризонти” са изпълнявани детски и младежки
празници за създаване на текстове на български, турски, арменски, иврит и
ромски езици, а арменски културни дружества от страната са участвали с
различни музейни и фолклорни експозиции.
различни дипломати от посолствата на Армения, Палестина и Израел са
участвали в различните издания до този момент.
през 2010 г. Инициативата „Мултикултурният град” е представена на голям
международен форум в Барселона:
http://www.kardjali.bg/?pid=2,2&id_news=2070
през 2013 г. за първи път се провежда номинация „Мултикултурният човек” за
принос в развитието на мутикултурализма. Първи носител на наградата е
Нуреддин Мехмед, бивш актьор, граждански активист, политик и кърджалийски
депутат във Великото Народно Събрание.
през 2014 г. номиниран за наградата е Отец Петър Герена за неговия принос за
развитие на мултикултурния диалог.

[06 Юни 2014]
"ДА ПРЕГЪРНЕМ ЗЕМЯТА!" Е ПОСЛАНИЕТО НА ХУДОЖНИЧКАТА ЕМЕЛ
СЕЗEР ОТ ОДРИН

С пътуващата изложба “Викът на
природата” на турската художничка
Емел Сезер на 6 юни в 18.00 ч. в Арт
галерията
се
открива
културната
програма на Инициативата „Мултикултурният град”-2014.

Емел Сезер е родена и живее в Одрин.
Завършва
Тракийския
университет,
специалност Педагогика на изобразителното
изкуство.
Втората
й

специалност е фотография и графичен
дизайн. Художничката е известна с
многообразието от техники, с които
изразява идеите си – акрил, смесени
техники, графика, колаж, печат върху
дърво и текстил. Тя експериментира и
със
стари
народни
техники
за
оцветяване, а използва и естествени
багрила, извлечени от цветя, билки,
кафе за постигане на художествен
ефект. „Само художникът е в състояние
да изразява идеи чрез мълчание, като
придава форма, смисъл и живот на
нидимия само за него вътрешен свят на
човека” – казва Емел Сезер.
Художничката има 6 самостоятелни
изложби в Турция и чужбина, участвала
в множество общи изложби. „Викът на
природата” е първата й самостоятелна
изложба у нас. В експозицията са
включени 40 творби от серия, която
обединява близо 100 живописни работи
под общото мото „Да прегърнем
земята”. Картина от тази серия вече е
притежание на Музея на живописта и
скулптурата „Илхан Коман” в Одрин, а
други
са
откупени
от
частни
колекционери.
Художничката
е
запалена приро-дозащитничка, участва
в граждански акции в защита на гори,

природни феномени, растителни и
животински видове. Серията „Викът на
природата” се стреми да изобрази
болката на природата от посегателствата на човека.
Емел Сезер се занимава и с арт
фотография. Член е на Международната
асоциация
на
фотографите
IAP.
Носителка е на 42 национални и
международни награди за участие във
фотографски експозиции. Член е на
журито на конкурса „Селимие” на
Община Одрин, а през 2013 г. е член и
на журито на международния младежки
фотоконкурс и координатор в рамките
на проекта „Rumeli Academy”, в който
участват студенти и ученици от 150
училища и университети от 8 балкански
страни под патронажа на областния
управител на Одрин.
За
откриването
на
първата
й
самостоятелна изложба у нас, ще
пристигне делегация, водена от зам.кмета на Одрин д-р Ертугрул Танръкулу.
Сред гостите ще бъдат председателката
на
Дружеството
за
култура
и
сътрудничество на Балканските турци
от Одрин г-жа Есма Гюндоду и нейният
заместник г-н Хикмет Чавушоглу, който
е и представител на Община Одрин.

[08 Юни 2014]
„МУЛТИКУЛТУРНИЯТ ГРАД” ЗАПОЧНА С ИЗЛОЖБА НА ЕМЕЛ СЕЗЕР ОТ
ОДРИН
С изложбата на Емел Сезер от Одрин стартира седмото издание на Инициативата
„Мултикултурният град” в Кърджали. Събитието е съвместна проява на Арт движение
Кръг, Община Кърджали, Дружеството за култура и сътрудничество на балканските
турци и Община Одрин. Изложбата „Викът на природата”, която под мотото „Да
прегърнем земята!” представя 44 творби – подробен разказ за драматичните
отношения между съвременния човек и природата, – успя да развълнува много
кърджалийци със своята завършена концепция и висока художествена стойност.
При откриването Емел Сезер посочи, че нейното послание е да спасим природата от
самите нас. „Ние сме едно цяло. Хората бавно погубват природата. Тя от своя страна
ги напада, за да се защити. „В края на цикъла „Викът на природата” показвам как
човекът всъщност се самоунищожава”, подчерта авторката. Художничката използва
смесени техники и бои, извлечени от самата природа, от билки, кафе, цветя и плодове.
Опитът й в арт фотографията увеличава многократно въздействието на нейния
художествен експеримент. Експозицията е гостувала в 6 европейски страни и за първи
път е в България.
Есма Гюндоду, председателка на Дружеството за сътрудничество и култура на
балканските турци – партньор на Арт движение Кръг, сподели, че Кърджали е нейният
роден край и е много щастлива, че съдействала за осъществяването на тазгодишното
издание на Инициативата „Мултикултурният град”.

Кметът Хасан Азис посочи, че символичен домакин на изложбата е самата Емел Сезер.
Той изрази удовлетворение, че с нейното представяне се открива за седма поредна
година инициативата „Мултикултурния град”. Според него реализирането на вече
седем издания само по себе си е събитие. Това показва, че Инициативата има смисъл и
е необходима на града. Това е форма чрез изкуството да се осмислят
мултиетническите, културни особености и ресурси на Кърджали. Той каза, че с интерес
очаква и избора на Кръг за номинацията на тазгодишният носител на наградата
„Мултикултурният човек”, която ще бъде връчена за втори път. Изборът се определя
единствено и само от Арт движение Кръг. Кметът подчерта значението на
съвременното изкуство, през гледната точка на което се осъществяват събитията в
рамките на „Мултикултурният град” и че това е оптималният подход. „Откриваме много
неща, които не могат да бъдат казани с думи, но изкуството е в състояние да ги
представи”, подчерта инж. Хасан Азис.
Радост Николаева, председател на Арт движение Кръг, сподели, че няма друг град в
България, където систематично да се осъществява подобна инициатива като
“Мултикултурният град”. Тя представи програмата от събития през м. юни, която
завършва на 27 юни с връчване на наградата „Мултикултурният човек”.

[12 Юни 2014]
“НЕВИДИМАТА АМЕРИКА И НЕВИДИМАТА БЪЛГАРИЯ” - В ДВОРА НА
ТЮТЮНЕВИТЕ СКЛАДОВЕ

„Аз съм един американец от Кърджали и светът е моята сцена” – казва Илиан Илиев,
роден в Кърджали през 1973 г., който е типичният съвременен космополит с българско
и американско гражданство. След като завършва местното спортно училище „Георги
Бенковски” в Кърджали с мечта да стане волейболист, записва история в Софийския
университет. В края на следването си заминава за САЩ и от 1995 г. до 2013 г. живее в
Денвър, Колорадо, където завършва колорадския университет със специалност
филмово изкуство. В САЩ създава собствена продуцентска компания „Тангра
Продакшънс Къмпани” и започва да обикаля целия свят, като режисьор, от една
страна, и като фотограф-изследовател, от друга. Сценарист, режисьор и продуцент е
на 14 късометражни филма, които преосмислят различни аспекти на съвременния
хуманизъм, за което многократно са награждавани, попадайки в селекцията на
филмови фестивали по цял свят. Средно всеки от неговите филми участва в 5 до 7
световни кинофестивала и получава средно между 4 и 6 награди. “Фактът, че един
филм може да направи много пари и да направи създателите си мултимилионери, не е
достатъчен за мен” – казва Илиан.
Разбиранията му за изкуството и философията му на режисьор и продуцент на
експериментално късометражно кино (черно-бяло и цветно) са достъпни на сайта му
IlianFilm.com. За специалистите вероятно ще бъде особено интересно да проследят
неговата авторска систематизация на историята на световното кино – от протокиното
(1832) до съвременното кино (2014). Тя представя филми от над 50 страни, които
присъстват в нея в съответствие с ”тяхното международно признание”. Лесно е по този
начин да се проследи развитието на немското кино от 1919 до 1929 г., съветското кино

от 1917 до 1931 г. и от 1945 до 2000 г., холивудските филми от 20-те, първите цветни
филми (1926-1935), европейското кино от 30-те, италианското и американското кино от
40-50-те, френската „нова вълна”, Холивуд от 1952 до 1965 г., източно-европейското
кино и т.н.

Филмите на Илиан Илиев третират драматичните аспекти от отношенията между
личност и общество, мъж и жена. Напр. 7-минутният „Шадоус” (Сенки), с 4 награди от
световни кинофестивали, е създаден по истинска история – сблъсъкът на сляпа жена
със съдебната система на Колорадо. Черно-белият „Бледата страна на тъмнината”,
номиниран за „Най-добър филм” на Международния фестивал за телевизионни и
късометражни филми в Малта (Malta Int TV Short Film Festival, 2007), e филм за Антъни
– самотник със собствен морален кодекс, с труден и циничен начин на мислене, който
не може да избяга от безнадеждното си минало, но въпреки всичко се опитва да се
пребори за любовта на живота си.
Един от най-награждаваните филми на Илиан Илиев, представен на кинофестивала в
Кан през 2011 г., „Дъ хиър битуин...” (Тук между...) се занимава с линчуването на
цветнокожа жена, с нейната драма между света на живите и света на мъртвите. През
2011 г. филмът е награден за „най-добра драма” и на Международния кинофестивал в
Ню Йорк.
Другата голяма любов на Илиан Илиев е изследователската фотография.
Пристрастяването му към нея е от 2007 г., когато снима Мачу Пикчу в Перу – едно от 7те чудеса на света. Тогава стартира проектът да обиколи, за да изследва и представи
всичките общо 21 номинирани чудеса на света. Досега е разработил материалите си за
Колизеума в Рим, църквата „Св. София” в Истанбул, Стоунхендж в Англия, Замъкът
„Нойшвайнщайн” в Германия, Чиченица в Мексико и пр. От 2011 г. досега се занимава
с ърбън „дикей” фотография със специален акцент върху изоставени, напуснати от
хората пространства, саморазрушаващи се сгради, самотни обекти, в които да бъдат
открити символичните следи от човешки живот и духовност. С тази цел е обикалял и
заснемал десетки обекти в САЩ и България. Първата му изложба на арт фотография на
тази тема ще бъде представена в Кърджали на 13 юни (петък) в рамките на
Инициативата „Мултикултурният град” под заглавие „Невидимата Америка и
невидимата България”. „Серията от тези снимки разкрива следите от един предишен
живот, от който е излетяла душата, за да остане само каменното тяло, рушащо се в
безвремието” – казва Илиан Илиев.
Изложбата ще бъде аранжирана на открито от Арт движение Кръг в петък, 13 юни, в
един от двата двора на бившите тютюневи складове в Кърджали, които са затворени
от 2003 г. Тя се открива в 11.00 ч., а вечерта в Арт галерията пред фотографи и
режисьори от България и Гърция, и пред почитатели от Кърджали, Илиан Илиев ще
представи кино- и фото- материали от творческата си работа по света.

[28 Юни 2014]
ЖИВАТА ПАМЕТ НА КЪРДЖАЛИ В СЕМЕЙНИТЕ АЛБУМИ НА 17
ФАМИЛИИ
На финала на тазгодишното издание на
Инициативата „Мултикултурният град”
Арт движение КРЪГ представя за първи
път част от разработвания от години
фонд, вече с няколкостотин архивни
единици от семейни архиви на
кърджалийци, живеещи в Турция. В
изложбата са представени общо 106
обработени и датирани фотографии и
документи от края на 19 век до 1989 г.
от семейната памет на 17 кърджалийски
фамилии.
Материалите са систематизирани в
категориите лични документи, местни
празници
и
обичаи,
занаяти
и
занаятчии,
ученически
живот,
самодейци
и
самодейни
състави,
градски културни събития, сватби и
сватбени тържества. Могат да се видят
неповторими лични и обществени
събития, личности и архитектура, които
правят Кърджали незабравим за тези,
които са живяли тук и са го напуснали,
и привлекателен за техните деца и
внуци в Истанбул, Измир, Бурса и
Одрин, откъдето са представяните
архиви.

(1941-1945 г.). Показана е фотография,
запазена от вечерта на учредяването на
Кърджалийската група на художниците
през 1972 г. На снимката са: Джемал
Емурлов, Станка Димитрова, Васко
Василев,
Стефан
Лилов,
Георги
Трифонов, Стоян Стоянов и Бурханедин
Фаиков. Показани са събития от живота
на семейства, чиито наследници сега
живеят по света – като Варол Мерт,
директор на SIMENS в град Манаус,
Бразилия, чийто баща Мехмед Решад
Мерт от Кърджали е изселник от 1989 г.
в Истанбул. Могат да се видят
разнообразни документи, вкл. написани
на
старотурски,
свидетелства
за
завършено
образование,
дипломи,
лични карти от членство в съюзи на
ловци и велосипедисти, и шериатски
документ от 1917 г., които се пазят в
семейните архиви на кърджалийци,
живеещи в Турция и се предават от
поколение на поколение.
В експозицията ще видим фотография
на д-р Садък Ефенди от Кърджали, от
около 1912 г., който е първият военен
лекар в града, с френско образование.
Има редки документи от живота и
дейността на вече забравени личности
като мюфтията Юнус ефенди Аптиев
Алиев, роден през 1872 г. в с. Мост, и
на Мехмед Сюлейманов Зюмриев,
председател
на
Мюфтийското
настоятелство (1925 г.), който е и от
първите местни винопроизводители и
майстори на вино в Кърджали. Освен
вино е произвеждал „булама” – сварен
сок от грозде, петмез – тъмен сок от
грозде и балсуджук – орех, напоен в
гроздов сок с нишесте.
Виждаме Хюсеин Алкаялъ, роден през
1908 г. в с. Крайно село, Кърджалийско,
който завършва начално училище в
Кърджали през 1934-1942 г., 9 пъти
последователно е победител на мазните
борби в Одрин и 3 пъти взема Златен
пояс. Виждаме Фаик Касимов, който по
време на Втората световна война е бил
шофьор на ген. Владимир Стойчев

Изложбата се открива на 1 юли от 18.00
ч. в Арт галерията, а още от 11.00 ч.
през деня на бул. „Тракия” 3, на
открито на улицата ще бъде монтиран
албум-инсталация,
с
формат
на
страниците 1,00 х 0,80 м, който може да
се отваря и разглежда свободно от
минувачите. Вечерта ще се състои и
церемонията по връчване на наградата
„Мултикултурният човек” за 2014 г.

[30 Юни 2014]
ОТЕЦ ПЕТЪР ГАРЕНА Е „МУЛТИКУЛТУРНИЯТ ЧОВЕК” ЗА 2014 ГОДИНА

От 2013 г. в рамките на Инициативата "Мултикултурният град" беше поставено
началото на традиция да се връчва наградата "Мултикултурният човек". Арт движение
КРЪГ е учредител на тази награда, която се връчва последния ден от културната
програма на "Мултикултурният град". Наградата се дава на кърджалиец – за принос в
развитието на мултикултурализма, интеркултурния диалог и езиковото многообразие.
Тя има за цел да акцентира върху ценността на интеркултурното взаимодействие, като
разшири разбирането за иновация в този контекст.
На 1 юли 2014 г., когато е финалната изложба от културната програма т.г., ще бъде
обявен и вторият носител на наградата "Мултикултурният човек". Тазгодишният
номиниран е проф. д-р Петър Гарена, автор на книгите “Молитва за обич” /2000/,
“Предизвикателствата пред православния свещеник” /2002./, “Българският кръст в
Таврия” /2004/,“Етнически и религиозни взаимодействия в Одринска Тракия и
Източните Родопи” /2004/, “За проповедта” /2004/,“Проповеди. Свитък І” /2004
г./,“Военното духовенство на България – том І и ІІ” /2007-2008/, „Пастирски проповеди,
беседи и слова в храм „Св. Георги” в Кърджали. Свитък ІІ” /2009/ и „Пастирско
служение и богослужебно песнопение” /2009/. Автор е 40 научни статии в
специализирани научни издания.
Завършил е специалност богословие в СУ “Св. Климент Охридски”. Специализирал е
скулптура и турска филология. Бил е член на СБХ, откъдето е изключен след
публикация в национален вестник по време на тоталитарния режим. С малка пластика
и живопис е участвал в множество национални Общи художествени изложби. Преди
1989 г. е илюстратор на литературния алманах „Юг” – издание на Съюза на
българските писатели и на дружеството на писателите в Хасково, където работи като
журналист и кореспондент за военни вестници и списания. Има над 200 публикации –
очерци, есета и разкази. През 2001 г. получава Наградата за разкази на Съюза на
българските писатели. Музикант, кавалджия, с награда от международния конкурс за
надсвирване с народни инструменти в Широка лъка – за изпълнение на кавал.
В свещенически сан е ръкоположен в Араповския манастир през 1992 г., където приема
името Петър /собственото му име е Камен/ и заповед за „свещеник на разположение”.

Пратен е при гагаузите в Бесарабия и участва в българските вълнения до пристигането
на ген. Лебед. Служил е в пограничните райони с етнически и конфесионално смесено
население, както и при българите в Турция, Македония, Румъния и е първият
български духовник, посетил Западните покрайнини, след откъсването им от България
с Ньойския договор от 1919 г. За пробългарска дейност е заловен и екстрадиран от
сръбските власти. Известно време работи и при християните от Турската православна
църква /Anadolu Hristiyan kilisesi/.
От 1997 г. по заповед на Митрополит Арсений поема църковните дела в Кърджали /без
постоянно назначение/, а през 2000 г. основава Православен просветен център към
храм “Св. вмчк Георги Победоносец”. Професор е в Пловдивския университет „Пайсий
Хилендарски” – Философско-исторически факултет, катедра История и Археология.
Доктор на историческите науки и доктор по Теология. Научната степен доктор по
Теология получава със защита на дисертация на тема “Мисията на свещеника в енории
с етнорелигиозен плурализъм”.
От 2013 г. работи върху капитален труд с работно заглавие „Източни Родопи – история
на селищата и населението”, който обхваща изследване и представяне на около 2000
мъртви и живи селища в България и Гърция.

[02 Юли 2014]
КМЕТЪТ ИНЖ. АЗИС ВРЪЧИ НАГРАДАТА „МУЛТИКУЛТУРНИЯТ ЧОВЕК”
НА ОТЕЦ ПЕТЪР ГАРЕНА
Снощи в артгалерията в Кърджали
фотоизложбата
„Живата
памет
на
Кърджали в албумите на изселниците”,
представена от екипа на КРЪГ в рамките на
7-то
издание
на
инициативата
„Мултикултурният град”, събра българи и
турци, както от Кърджали, така и от
Турция, изселили се през годините в
южната ни съседка. Наред с представянето
на изложбата по време на събитието бе
връчена
за
втори
път
наградата
„Мултикултурният човек”, учредена от
фондация „Кръг”. Тазгодишният й носител
е енорийският свещеник отец Петър
Гарена.
В изложбата „Живата памет на Кърджали в
албумите на изселниците” са представени
108 фотоса от края на 19 век до 1989 г.- от
архивите на 17 кърджалийски фамилии.
Сред хората предоставили своите албуми
са Бурханиддин Ахмедов, Мехмед Мерт,
Нихал Йозерган, Хикмет Чаушоглу. В
експозицията виждаме фотография на д-р
Садък Ефенди от Кърджали, от около 1912
г., който е първият военен лекар в града, с
френско образование. Виждат се редки
документи от живота и дейността на вече
забравени личности като мюфтията Юнус
ефенди Аптиев Алиев, роден през 1872 г. в
с. Мост, и на Мехмед Сюлейманов Зюмриев,
председател
на
Мюфтийското
настоятелство (1925 г.), който е и от
първите местни винопроизводители и
майстори на вино в Кърджали.
„Ценното е, че хора дойдоха от Турция и
дадоха своите архиви. Това са снимки
които разкриват културната памет на
Кърджали”, каза при откриване на
изложбата председателят на фондация
„Кръг” Радост Николаева. Тя посочи,че
снимките се събират от три години. Идеята
дал карикатуристът Бурханиддин Ахмедов,
който пръв дарил снимки от семейния
архив.
Сред официалните гости на изложбата бяха
кметът на Кърджали инж. Хасан Азис и

ректорът на Пловдивския
проф. д-р Запрян Козлуджов.

университет

Ценим проявите на фондация „Кръг”,
които разчупват сивото ежедневие в
Кърджали, каза пред присъстващите
кметът инж. Хасан Азис, който връчи и
тазгодишната награда „Мултикултурният
човек”
на
отец
Петър
Гарена.
Градоначалникът подчерта, че изложбата
е направена с много любов към родния
край. Тя предизвиква много болка,
носталгия и сълзи. Кърджалийци оценяват
този опит за докосване до миналото,
подчерта градоначалникът.
За втори път бе връчена и наградата
„Мултикултурният човек”. Първият й
носител е доайенът на актьорите в
Кърджали Нуреддин Мехмед. Тази година
фондация „Кръг” номинира отец Петър
Гарена. Проф. д-р Петър Гарена завежда
катедрата "История и Археология" в
Пловдивския университет. Той е автор на
книги на етническа и религиозна
тематика, както и на 40 научни статии в
специализирани издания. Работил е като
журналист и кореспондент за военни
вестници и списания. Има над 200
публикации - очерци, есета и разкази.
Отец Гарена е професор в Пловдивския
университет „Паисий Хилендарски”. Той е
доктор на историческите науки и доктор
по теология. Автор на над десет научни
изследвания. Бил е на мисии в различни
балкански страни.

Кметът инж. Хасан Азис заяви, че е
приятно изненадан от номинирането на
отец Петър Гарена за „Мултикултурен
човек” за 2014 година. Той си спомни
как са направили осветление на
църквата и джамията и заедно със
свещенослужителите го запалили. По
думите му това дало тласък на
съвместните им прояви. „Отец Петър има
мисионерски дух. Той е знакова фигура
за Кърджали и има голям принос да
наричат
града
ни
столица
на
толерантността”, посочи още кметът.

[07 Август 2014]
КРЪГ ОТНОВО С АМБИЦИОЗНА ЛЯТНА ПРОГРАМА

Дъждовница, която се превърна в метафора на креативност и сцена за изкуство, това
лято отново посреща гости. Международният пленер „Арт хоризонти”, който се
провежда от 2006 г. досега, ще събере в селото 18 артисти от България, Турция,
Румъния, Словения, Финландия, Косово и САЩ. От 22 до 31 август Арт къщата ще
приюти творци от различни националности, свързани от идеята за създаване на
произведения в предизвикателствата на новата среда. Тазгодишното издание се
провежда под мотото: „80 САНТИМЕТРА НАД ЗЕМЯТА” – концепции за мащаб в
контекста на съвременното изкуство. Сред участниците са преподаватели по изящни
изкуства от Истанбулския университет „Мимар Синан”, членове на международната
мрежа „Световни арт игри-WAG”, художници, които участват в проекти от
кандидатурата на Велико Търново за европейската столица на културата, организатори
на есенен салон на изкуствата от Косово и др. От 2006 г. досега в международния
пленер са взели участие над 270 селектирани автори от цял свят, а произведенията,
създадени тук, са показвани от Арт движение КРЪГ в рамките на различни фестивали и
биеналета на изкуството в Европа. Тези произведения представляват ценен фонд,
който се съхранява в Арт къщата в селото. Международният пленер традиционно се
вплита в подготовката на местния Празник на Терлика, който тази година е на 6
септември (събота).
От тази година всяко издание на фестивала ще се посвещава на някой от
незабравимите местни хора от селата, които се тачат до днес. Тазгодишният девети
Празник на Терлика е в почит на Юсуф Акиф Акиф, каменоделец от Дъждовница,
изградил част от селските каменни къщи в региона, роден през 1870 г. и починал през
1967 г. Арт инсталация с негов дизайнерски портрет ще стои на почетно място за
празника.
На връх празничния ден ще се проведе общинско състезание по плетене на терлици,
като целта е то да се превърне последователно в областно, национално, балканско и
т.н. Гостите на празника ще могат да видят специална шатра – музей на открито и да
чуят прекрасни солови изпълнения на различни изпълнителки от селата и града, както
и празнична програма на читалищата от Енчец, Рани лист, Глухар и Широко поле. На
два специално изработени за празника приказни столове, монтирани на площада, с
височина 4 м, ще се катерят, за да разказват приказки от местния фолклор, наймалките разказвачи. Както винаги, за гостите се приготвя и празничен кешкек.
Фестивалната програма включва и следобедна дискусия в Арт къщата, по време на
която млади хора от селата на общината, кметове и експерти ще дискутират темата
„Младите и бъдещето на селата”. Организатори на дебата са Община Кърджали, Арт
движение КРЪГ и Младежко ДПС-Кърджали. Международният пленер и Празникът на
Терлика са част от националния културен календар от 2009 г. насам.

[28 Август 2014]

НЕЩОТЪРСАЧИ НА ЧУДЕСА В ДЪЖДОВНИЦА

Както казва Алиса от книгата на Луис Карол, "светът е пълен с разни неща и наистина
има нужда някой да ги потърси и намери. Именно това правят нещотърсачите". 18
млади творци намират пространство за своите експерименти в рамките на 9-тия
международен пленер „Арт хоризонти”, който се организира от Арт движение Кръг от
2006 г. досега в края на всеки август в Дъждовница. Автори от Финландия, Румъния,
Турция, Косово, България заедно с младежите от селото отново интерпретират
местната среда като сцена за творчески търсения. Селектираните тази година автори
правят впечатление с множеството си специализации по визуални изкуства, кино,
телевизия и нови медии в различни чуждестранни университети – Палацки
университет в Чехия, Скандинавският университет в Копенхаген, Държавен
университет-Ню Йорк, Университет по изкуствата „Мимар Синан”-Истанбул и пр., и са
носители на награди и номинации от международни фестивали за нови медии, видеоарт, късометражно кино и визуални изкуства.

Дъждовница вече е престижно място за срещи и работа на творци от България и
чужбина, които са готови да се срещнат лице в лице с предизвикателствата на новата
среда, да работят с нов тип естествени материали и да осъществят възможността за
смели композиции, които могат да се инсталират както в галерийни, така и в открити
пространства. Селото е вдъхновяваща работна площадка за тях, местните хора често
влизат в обектива на фотоапаратите или в скицника на художниците. Тазгодишната
тема на пленера е „80 сантиметра над земята – концепции за мащаб в контекста на
съвременното изкуство”.
Междувременно художниците стегнаха, оцветиха и изрисуваха местната автобусна
спирка с двайсетина назър бонджуци за радост на местните и на туристите. Финалните
произведения от пленера ще бъдат показани по време на Празника на терлика в
Дъждовница, който тази година е на 6 септември, когато се очакват серия от
нестандартни празнични прояви, както и среща на младежи с кметове, експерти и
кандидат-депутати, на която ще бъдат обсъдени горещи теми за бъдещето на младите
хора в селата.

[04 Септември 2014]
ДЕВЕТИ ПРАЗНИК НА ТЕРЛИКА В ДЪЖДОВНИЦА

Село Дъждовница отново се готви за традиционния Празник на терлика, който ще се
проведе на 6 септември (събота). От тази година всяко издание на фестивала ще се
посвещава на някой от незабравимите местни хора от селата, които се тачат до днес.
Тазгодишната празнична програма е в почит на Акиф Юсуф Акиф, каменоделец от
Дъждовница, изградил част от селските каменни къщи в Кърджалийско, роден през
1870 г. и починал през 1967 г. Арт инсталация с негов дизайнерски портрет с размери
2 х 3 м ще стои на почетно място за празника.

Празничната програма започва в 12.00 ч. и ще продължи до късния следобед. Гостите
ще могат да разгледат специална шатра – музей на открито и да чуят прекрасни
солови изпълнения на различни изпълнители от селата и града, както и програма на
читалищата от Енчец, Рани лист, Глухар и Широко поле. Два специално изработени за
празника нестандартни столове с височина по 4 м ще бъдат монтирани на площада в
селото и ще играят ролята на сцена за най-малките разказвачи и за най-младите
изпълнители на класика и рок. На връх празничния ден ще се проведе първото
общинско състезание по плетене на терлици. Плетачки от Дъждовница, Рани лист,
Скална глава, Енчец, Костино и Бленика ще плетат, представят и продават терлици, а
целта е състезанието да се превърне последователно в областно, национално,
балканско и т.н. Изложба на уникални експонати – плетени кошници от хартия – ще
представи Лейла Ариф от кърджалийското женско сдружение „Букет”. Както винаги, за
гостите се приготвя и празничен кешкек.

Фестивалната програма включва и следобедна среща-разговор в Арт къщата, по време
на която млади хора от селата на общината, кметове и експерти ще дискутират темата
„Младите и бъдещето на селата”.
Празникът на Терлика е част от националния културен календар от 2009 г. насам и с
всяка година увеличава популярността на Дъждовница – стартова база за развитие на
селски, културен и алтернативен туризъм.

[08 Септември 2014]
ДЕНЯТ НА ТЕРЛИКА СЪБРА КМЕТОВЕ И МЛАДИ ХОРА ОТ ОБЩИНАТА
плетен
единичен
терлик,
беше
аранжирана в Арт къщата. Гъвкавият
сценарий позволи да се изявяват и
изпълнители от публиката. Музикалната
формация „Достлар” на сдружение
„Букет” отново взриви гостите на
празника с прекрасни изпълнения, а две
разказвачки на приказки представиха
български и турски народни приказки в
оригинал. Сцената този път беше
истинско предизвикателство – два,
специално изработени за празника
дървени стола с височина по 4 м, които
ще останат монтирани в селото като
туристическа атракция. „Това е дар от
Арт движение Кръг за Дъждовница” –
каза Радост Николаева, представител на
организаторите.

За девети път празникът на Терлика
събра в Дъждовница хора от няколко
кметства, състави от читалищата на
общината, млади таланти от Кърджали
и селата. Тази година организаторите
акцентират
върху
няколко
нови
момента. За първи път празникът се
посвещава на паметта на конкретен
местен човек, споменът за който се
пази до днес - каменоделецът Акиф
Юсуф Акиф, роден през 1870 г. в
Дъждовница и починал през 1967 г.
Негов портрет красеше селския площад,
а правнукът му със същото име и със
същата професия, беше поздравен от
гости и участници. Организирано бе и
първото общинско състезание по
плетене на терлици, на което имаше
наградени, а се случиха и продажби.
Музей на открито с артефакти от
селския и семен бит можеше да се
разглежда по време на празника, а
оригинална авторска изложба на Лейла
Ариф от Кърджали на висящи обекти,
плетени от хартия, между които и

Кметът инж. Хасан Азис отново оцени
високо вече деветгодишния модел да се
съхраняват и развиват културната
памет и културните традиции. Той
подчерта, че Дъждовница се развива
като уникален за страната модел на
сътрудничество
между
местни
общности, културна организация и
творци от цял свят, който интегрира
езиковото
многообразие,
новите
технологии за културна комуникация и
създава стандарт за местно развитие
чрез тези средства. След вкусния
кешкек, бе сложено началото на
обсъждане с център „Бъдещето и
младите хора на село”. Как да
формулираме реалните проблеми, какви
решения следват от тях и с какви
политики да настояваме за решенията е
тема с продължение, което предстои.

[10 Октомври 2014]
ЕДНО СЕЛО НА КАРТАТА НА ЕВРОПА
В рамките на общинската културна
програма за Деня на Кърджали Арт
движение КРЪГ представя 34 автори,
половината от Европа и САЩ, които са
работили
в
Дъждовница
през
последните 3 години. Общо 80 техни
творби от фонда за съвременно
изкуство на организацията ще изминат
пътя от Дъждовница до Кърджали и
обратно. Традиционният пленер „Арт
хоризонти”, който направи малкото село
известно в света, обичайно събира
автори от България и чужбина всеки
август. Какъв е истинският магнит, кое
поражда необикновеното вдъхновение
за толкова много автори, които пътуват,
за да стигнат в Източните Родопи и да
оставят част от сърцето си тук? От една
страна, това е стратегията на Кръг да
насърчава интереса към мястото с
инструментите
на
културните
индустрии, от друга страна, това е
широко отвореното сърце на местните
хора към тези, които идват, за да
творят „in situ”.
Появата на Дъждовница в десетки
международни сайтове и форуми за
съвременно изкуство е предизвикателство, което изисква не само своето
продължение, но и визия за развитие.
Ако преди 10 години някой беше
попитал дали е възможно едно малко
село в общината да бъде домакин на
международни
събития,
вероятно
нямаше да е възможен отговорът „да”.
Сега крачката е направена, два 4метрови стола са монтирани на пътя от
Дъждовница за пещерата Утроба и
освен атракция, те са символ на
гостоприемството, което мълчаливо
чака да бъдат направени първите
инвестиции в селски, културен и екотуризъм в едно село на картата на
Европа, което говори с езика на
изкуството.

[01 December 2014]
МЕХМЕД МЕХМЕД, КАНДИДАТУРА НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР КРЪГ, Е
ОДОБРЕН ЗА ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО МЛАДЕЖКИТЕ
ВЪПРОСИ КЪМ МИНИСТЪРА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И
СПОРТА КРАСЕН КРАЛЕВ
организация; броят на обхванати млади
хора,
постигнатите
резултати
от
проведени дейности (устойчивост); броят
подготвени специалисти в сферата на
младежката работа, както и постигнат
резултат
от
проведени
дейности
(устойчивост); участието на кандидатстващите организации в местни, регионални и
международни инициативи.

Със заповед № РД-09-782 от 28.11.2014 г.
Министърът на младежта и спорта Красен
Кралев утвърди новия актуализиран
състав на Обществения съвет като
консултативно звено за обсъждане на
въпроси, свързани с осъществяването на
държавната политики в областта на
младежта.
Председател на Обществения съвет ще
бъде Калин Каменов, зам.-министър на
младежта и спорта, а новите членове са
общо 19. С оглед гарантиране на равни
възможности, прозрачност и открита
процедура, кандидатурите на новите
членове бяха издигнати от различни
организации в страната и са избрани след
щателна
оценка
на
представените
документи, гражданска и професионална
експертиза, както на кандидатстващите
организации, така и на номинираните от
тях експерти.
В процедурата по подбор са взети
предвид: броят дейности в последните
две години, реализирани в съответната
сфера на младежката политика от
кандидатстващата със своя номинация

Утвърденият представител от област
Кърджали в Обществения съвет към
министъра на младежта и спорта е
Мехмед Мехмед – с кандидатура,
издигната от Фондация „Младежки
център КРЪГ – Артдвижение КРЪГ”.
Мехмед Мехмед е на 27 години.
От 2010 е работил като журналист в
регионал-ните медии в Кърджали, а от
август 2013 г. е старши експерт „Връзки
с обществеността” в Община Момчилград. Завършил е Бургаския свободен
университет, преминал е специализирано обучение за разработване и
подпомагане на внедряването на
ефикасни механизми, инструменти и
системи за управление и контролинг на
персонала в контекста на глобалната
отчетна инициатива (Global Reporting
Initiative).
Общественият съвет ще функционира
като
консултативно
звено
към
министъра на младежта и спорта за
формиране на позиции, становища и
инициативи за решаване на проблеми
от специалната компетентност на
министъра на младежта и спорта,
определена в Закона за младежта, при
спазване на принципите на прозрачност
и публичност.

[20 December 2014]
ЕВРОПЕЙСКОТО МОТО ЗА 2014: „ЗАПОЗНАЙ СЕ С ТВОЯ ОПЕРАТОР НА
ТЕЛ. 112”
видяха в нова светлина тези, които
ежеминутно приемат спешни повиквания
на телефон 112 и от които често зависи
животът,
здравето,
сигурността
и
имуществото на гражданите.

В навечерието на Коледа служителите в
център 112 в Кърджали подредиха
необикновена
изложба.
Експозицията
"Запознай се с твоя оператор на телефон
112" бе открита в Арт-галерията. В
инициативата участват почни две трети от
работещите в Центъра. Представени са 112
произведения - гоблени, ръчно изработени
бижута, коледна украса, пана с морски
мотиви от пясък, мидени черупки и
водорасли, чернобели бели архивни снимки
и албуми, дървен печат за хляб от 1892 г.,
икони и различни предмети от семейните
ракли. Събитието е първо по рода си и се
организира в партньорство с Арт движение
„Кръг” и община Кърджали. Изложбата
дава възможност за среща "на живо" с
хората, които по правило остават работят
„зад кадър”. Кърджалийци за първи път

„Служителите, които приемат всеки зов за
спешна помощ са не само добри
професионалисти, но и хора с разнородни
интереси, таланти и артистични заложби”,
разказа Елена Паскалева, ръководител на
Районен център 112 в Кърджали. Тя
уточни, че гамата от специалности на
служителите е широка-съобщителна и
комуникацинна
техника,
компютърни
технологии, автоматизация, електроника,
международни икономически отношения,
маркетинг,
мениджмънт,
устойчиво
регионално развитие, стопанско управление, английска, френска, руска, турска и
българска филологии, история, физика и
математика, национална и регионална
сигурност, медицински специалисти. „Освен
среща с изкуството, посетители и гостите
получават и интересна информация за
дейността на Фондация 112 в Брюксел,
създадена
да
работи
в
тясно
сътрудничество с европейските служби за
спешна помощ и за „Европейския ден на
номер 112”, стартиран през 2009 г. със
съвместна декларация на ЕК, ЕП и Съвета
на Европа”, коментира Радост Николаева от
Арт движение Кръг.
Посетителите на изложбата „ЕКСПО 112”
успяха да чуят и химна на 112, избран след
конкурс по интернет от Европейската
асоциация на спешните номера. Районен
център 112-Кърджали стартира на 30
септември 2008 г. Обслужва областите
Пловдив, Пазарджик, Хасково, Кърджали,
Смолян и като част от националната мрежа
е възможно да приема повиквания от всяка
точка на страната. Той е втори по големина
след центъра в София – с обслужвано
население над един милион и 600 хиляди
души. От служителите 84 % са жени. 74%
от операторите са с висше образование,
почти всички със степен „магистър”.

