АКАДЕМИЯ ЗА МЛАДИ ПРОМОУТЪРИ НА
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
ПЪРВО НИВО: ЧЕТИРИДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ
И ЛЕТЕН ЛАГЕР ЗА МЛАДЕЖИ
20 – 23 юли 2020 г.
Комплекс „Боже име“, с. Балдево

Уважаеми участници,
Бизнес информационен и консултантски център – Сандански има удоволствието да ви покани да участвате
в първия етап от Академията за млади промоутъри на културно наследство – четиридневно обучение и
летен лагер “Сподели културното наследство на твоя регион“, което се организира в рамките на проект
„Младите хора - новите промоутъри на културната идентичност на трансграничния регион“. Проектът се
реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично
сътрудничество между България и Република Северна Македония.
В обучението ще се включат най-добрите участници от Конкурса за кратко видео (VLOG) на тема “Сподели
културното наследство на твоя регион”, който се проведе в периода февруари – май 2020 г. и който имаше
за цел да събере идеи и предложения за популяризиране на уникалното и разнообразно културно
наследство на общия трансграничен район на България и Северна Македония.
Основната цел на обучението е да подпомогне участниците да доразвият своите идеи и проекти за
популяризиране на културното наследство на региона, като повиши знанията и практическите им умения в
посока създаване на съдържание, продуциране (техники на заснемане), видео обработка (постпродукция)
и промоция (дигитален маркетинг и социални мрежи). Очакват ви много положителни емоции, нови
приятелства и запознанства сред млади хора със сходни интереси и идеи. Най-активните и мотивирани
участници ще получат грамоти за участие, а в края на обучението ще изберем най-добрите десет от вас,
които ще бъдат класирани за следващия етап на Академията – тридневно обучение и младежки обмен
„Младите промоутъри на културното наследство на региона – Второ ниво“ в Северна Македония, което ще
се проведе в края на лятото.
С оглед динамичната ситуация в страната и несигурността, породена от разпространението на КОВИД – 19,
обучението ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки, съгласно препоръките на
оторизираните здравни органи. В тази връзка, на разположение на участниците ще бъдат предоставени
лични предпазни средства (маски и/или шлемове), дезинфектанти, ръкавици за еднократна употреба и др.
Представители на организаторите ще следят за спазването на дистанция, извършването на редовна
дезинфекция, и т.н.
С уважение,
Пламен Тодоров – Проектен асистент
Бизнес Информационен и Консултантски Център /БИКЦ/ - Сандански
тел: 0746 30549; мобилен: 0893735736, office@bicc-sandanski.org
Приложения:
1. Програма
2. Декларация за информирано съгласие
3. Инструктаж за участниците
4. Важна практическа информация

Този проект е съфинансиран от Европейския съюз
чрез Интеррег – ИПП Програма за трансгранично
сътрудничество между Република България и
Република Северна Македония 2014 – 2020.

ПРОГРАМА

ЧЕТИРИДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ И ЛЕТЕН ЛАГЕР ЗА МЛАДЕЖИ
20 – 23 юли 2020 г.
КОМПЛЕКС „БОЖЕ ИМЕ“, С. БАЛДЕВО

ДЕН 1: 20.07.2020 (ПОНЕДЕЛНИК)
ВЪВЕДЕНИЕ
12:00 – 14:00

Пристигане и настаняване на участниците и обяд

14:00 – 14:30

Регистрация на участниците

14:30 – 14:45

Откриване на обучението
Кратко представяне на проекта, основните дейности и очакваните резултати
Живко Иванов – Управител
(Сдружение Бизнес Информационен и Консултантски Център - Сандански )

14:45 - 14:55

Цели на обучението и кратко представяне на Академията за млади промоутъри на културно наследство,
предстоящите събития, очакваните резултати
Пламен Тодоров – Проектен асистент

14:55 – 15:15

Представяне на лекторите - кратка биография, по-важни проекти и постижения, инициативи

15:15 – 15:30

Интерактивно представяне на участниците - работна рамка, инструкции, обратна връзка

15:30 – 15:45
15:45 – 16:30

Освежаваща почивка
Представяне на кратките видеа на всеки от участниците (индивидуално или в екип), кратка дискусия и
препоръки от участниците и лекторите.
Модератори:
Александър Илиев и Стоян Маринов

16:30 – 17:15

Обратна връзка от лекторите / менторите по всяко от видеата и идеята / проекта за популяризиране на
културното наследство на региона.
Модератори:
Александър Илиев и Стоян Маринов

17:15: - 18:00

Обобщение на темите от деня

18:00 - 19:30

Свободно време

19:30 – 20:30

Вечеря

20:30

Дискусия на тема: "Кои са любимите Ви филми и режисьор и защо?"
Модератор:
Александър Илиев (Лектор/ментор)

Този проект е съфинансиран от Европейския съюз
чрез Интеррег – ИПП Програма за трансгранично
сътрудничество между Република България и
Република Северна Македония 2014 – 2020.

ДЕН 2: 21.07.2020 (ВТОРНИК)
СЪЗДАВАНЕ НА ВИДЕО СЪДЪРЖАНИЕ ОТ А ДО Я
08:00 – 09:30
09:30 – 09:45

Закуска и сутрешно кафе
Цели и задачи за деня. Резюме на предходния ден
Модератори:
Александър Илиев и Стоян Маринов

09:45 – 10:30

Част 1: Създаване на видео съдържание от А до Я (от идеята до готовия продукт)
- Идея, концепция, структура и т.н.
- Етапи на разписване на литературния сценарий
- Създаване на режисьорски сценарий и сториборд
- Конкретно с темата на проекта – промоция на култура / примери
Лектори:
Александър Илиев и Стоян Илиев

10:30 – 11:30

Работа по групи – задаване на цели и задачи за работа
- Създаване на нов работен сценарий по първоначалната идея
- Създаване на сториборд
- Създаване на режисьорска книга
Модератори:
Александър Илиев и Стоян Маринов

11:30 - 11:45
11:45 – 12:30

Освежаваща почивка
Представяне на работата на участниците по зададената тема, дискусия и препоръки от
лекторите/менторите
Модератори:
Александър Илиев и Стоян Маринов

12:30 - 13:45
13:45 – 15:00

Обяд
Част 2: Снимачен екип и площадка
Техники на заснемане, композиция, звукова среда, избор на оптика
Работа с хора - интервюта, пресъздаване, атмосфера
Техника (камери, дрон, мобилни телефони, стабилизатори)
Осветление
Лектори:
Александър Илиев и Стоян Маринов

15:00 - 15:30

Освежаваща почивка

15:30 – 16:30

Задаване на практическа задача и работа по групи (заснемане)
Създаване на работен вариант на секвенция от филма
Монтажно заснемане на материала
Втори дубъл на секвенцията с промяна на гледни точки, композиция и осветление

Този проект е съфинансиран от Европейския съюз
чрез Интеррег – ИПП Програма за трансгранично
сътрудничество между Република България и
Република Северна Македония 2014 – 2020.

16:30 – 18:30

Работа на открито (демонстрация на заснемане с дрон / камера, допълнително задание за фотография
и освежаваща почивка

18:30 - 19:30

Свободно време

19:30 – 20:30

Вечеря

20:30

Дискусия на тема:
"Запомнящи се моменти от филми - кое ви направи най-голямо впечатление, защо сте го запомнили?"
Модератор:
Александър Илиев и Стоян Маринов

ДЕН 3: 22.07.2020 (СРЯДА)
ПОСТПРОДУКЦИЯ И ПРОМОЦИЯ
08:00 – 09:30
09:30 – 09:45

Закуска и сутрешно кафе
Цели и задачи за деня.
Модератори:
Александър Илиев и Стоян Маринов

09:45 – 10:30

Представяне на работата на участниците по зададената тема от предходния ден, дискусия и препоръки
от лекторите/менторите
Модератори:
Александър Илиев и Стоян Маринов

10:30 – 10:45

Освежаваща почивка

10:45 – 12:00

Част 3: Постпродукция
Принципи в монтажа – линеен, паралелен, асоциативен, интелектуален
Монтажна техника и софтуер – общи принципи на монтажните програми
Тониране и озвучаване на филма
Що е то мастъринг и ОТК?
Лектори:
Александър Илиев и Стоян Маринов

12:00 - 13:30

Обяд

13:30 – 14:30

Задаване на практическа задача и работа по групи (Постпродукция)
Модератори:
Александър Илиев и Стоян Маринов

14:30 – 15:30

Представяне на работата на участниците по зададената тема, дискусия и препоръки от
лекторите/менторите
Модератори:
Александър Илиев и Стоян Маринов

Този проект е съфинансиран от Европейския съюз
чрез Интеррег – ИПП Програма за трансгранично
сътрудничество между Република България и
Република Северна Македония 2014 – 2020.

15:30 - 15:45
15:45 - 17:20

17:20 - 18:30

Освежаваща почивка
Част 4: Промоция на видео съдържание
Платформи, инструменти, полезни съвети, дигитален маркетинг
Модератори:
Росица Джамбазова и Мариан Кънев
Работа по групи - Задание за създаване на план за популяризиране на видео съдържание и освежаваща
почивка
Модератори:
Росица Джамбазова и Мариан Кънев

18:30 - 19:30

Свободно време

19:30 – 20:30

Вечеря

20:30

Дискусия на тема:
"Вашия опит със социалните медии"
Модератори:
Росица Джамбазова и Мариан Кънев

ДЕН 4: 23.07.2020 (четвъртък)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ
08:00 – 09:30
09:30 – 10:15

Закуска и сутрешно кафе
Представяне на работата на участниците по зададената тема от предходния ден, дискусия и препоръки
от лекторите/менторите
Модератори:
Росица Джамбазова и Мариан Кънев

10:15 – 11:15

Представяне на финални планове за работа по видеата и идеите на участниците
Модератори:
Александър Илиев, Стоян Маринов, Мариан Кънев

11:15 – 11:30

Освежаваща почивка

11:30 – 11:45

Обявяване на най-добрите участници, които ще продължат в следващите етапи на Академията
Връчване на сертификати за участие

11:45 – 12:00

Дискусия, обобщение и закриване на обучението, следващи стъпки

12:00 - 13:00

Обяд и организирано отпътуване от Комплекс „Боже име“

Тази публикация е осъществена със съдействието на Европейския Съюз чрез Интеррег – ИПП Програма за трансгранично
сътрудничество между Република България и Република Северна Македония (CCI No 2014TC16I5CB006). За съдържанието на тази
публикация отговорност носят единствено Сдружение Туристически съюз – Струмица и Сдружение Бизнес информационен и
консултантски център - Сандански и не може по никакъв начин да отразява мнението на Европейския Съюз.

Този проект е съфинансиран от Европейския съюз
чрез Интеррег – ИПП Програма за трансгранично
сътрудничество между Република България и
Република Северна Македония 2014 – 2020.

ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Транспорт
Пътуването до мястото на провеждане на обучението ще се извърши с организиран транспорт.
Мястото на отпътуване е спирката зад Културен дом – град Сандански на 20 юли /понеделник/ в
11:00ч.

Настаняване
Участниците в обучението ще бъдат настанени в Комплекс „Боже име“. Комплексът се намира в
с.Балдево, на 4км от с. Огняново и на 13 от гр. Гоце Делчев. Хотелската част е изградена
самостоятелно на терасовидна площадка. Широка алея със зеленина и цветя отделя студията от
плажната зона като така се гарантира спокойствието на почиващите. Стаите са обзаведени са с
вкус и с грижа за пълния комфорт на гостите. Състоят се от спалня, лежерен дневен кът с меки
дивани и маса, допълнителни стандартни две легла, телевизор, тоалетна с душ кабина, хавлиени
кърпи, хотелска козметика, климатик и тераса, която е обърната към басейна. Ваканционният
комплекс предлага просторна и слънчева плажна зона с басейн и шезлонги, ресторант с 60
места на закрито и 50 места край басейна, разположени под сенчеста и проветрива пергола.

Лектори
Александър
Илиев е
професор,
доктор
на
изкуствознанието. Преподавател и ръководител на класове
е в НАТФИЗ, Пловдивски университет и Карнеги Мелън
САЩ. Автор на 15 труда в областта на театъра, киното и
телевизията. Създал над 100 документални и игрални
филма, повече от 280 театрални спектакъла. Преподавал и
преподава майсторски класове в над 50 театрални и
филмови академии на петте континента. Доцент Илиев
притежава три рекорда в книгата на Гинес, сред които
участие в Еверестки маратон, Еверест‐концерт на 5350
м.н.в. 25 ½ часова солова игра на пантомима без
прекъсване. Доцент Илиев е ръководител и участник в редица спортни експедиции и състезания
до различни дестинации (Непал, Таджикистан, Афганистан, Индия, Африка и др.). Ръководител е
и на редица културно – антропологически експедиции , като „Българите – прародина”
(Узбекистан, Таджикистан, Афганистан и Иран, 2013), „Културата на Истанбул“ (Турция,
2013), „Александър Македонски“ (Турция, България 2012), „Непалски будизъм“ (Непал, 2011),
„Свещената планина“(Непал, Тибет, 2010).

Този проект е съфинансиран от Европейския съюз
чрез Интеррег – ИПП Програма за трансгранично
сътрудничествомежду Република България и
Република Северна Македония 2014 – 2020.

Стоян (Тони) Маринов е фотограф, видео оператор,
режисьор и монтажист. От съвсем млад проявява влечение
към визуалните изкуства ‐ от събитийно видеозаснемане,
през триизмерна анимация, до самостоятелни филмови
проекти. Създател е на редица софтуерни нововъведения в
телевизионната и мобилната индустрия като например
компютърно‐базирано телевизионно излъчване популярно
у нас и в цял свят под търговското име PlayBox, а също и
иновативен продукт за скициране и споделяне на визуални
идеи, разпространяван в Apple App Store под названието
"Grafio". Grafio е един от малкото печеливши независими
български проекти на мобилния пазар на Apple. Запален пътешественик, автор на книгата
"Хималайски уроци", разказ за ценните уроци, получени по време на незабравимата Хималайска
експедиция през 2015‐та, която съвпадна с опустошителното земетресение в Непал. Стоян е
автор на документалния филм "Ананда ‐ пътят към блаженството", който разглежда развитието
на местата за "бавна храна" в България от тяхното създаване. В момента работи върху друг
мащабен проект под работно заглавие "Старият бит на балканджиите от Понор и Мала
планина", който е своеобразна машина на времето и поглед към простичкия и отруден живот на
планинските жители в Балкана отпреди модернизацията.

Необходими материали
С оглед ефективното провеждане на обучението е желателно участниците да разполагат с:
‐
‐
‐

Смартфон или друго мобилно устройство с камера;
Любителска камера и/или фотоапарат.
Лаптоп с операционна система.

Контакти на организаторите:
‐
‐

Пламен Тодоров – Координатор, тел. 0893735736, email: plamenpvt@gmail.com
Виолина Цолева – Администратор, тел. 0885324226, Email: violinatzoleva@abv.bg

Този проект е съфинансиран от Европейския съюз
чрез Интеррег – ИПП Програма за трансгранично
сътрудничествомежду Република България и
Република Северна Македония 2014 – 2020.

