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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

На 8 декември 2011 г. Фондация „Следваща страница“ стана на 10 години. През тези 10 

години фондацията подкрепи над 300 публикации по ключови политически теми или на 

по-слабо представени езици, в печатен и електронен формат, на 22 езика; поръча и 

разпространи 38 изследвания върху различни аспекти на книгоиздаването и преводите; 

подкрепи създаването на мрежи за обмен между издатели от „периферните“ езици; 

организира и участва в над 50 събития и работи по много други проекти в над 20 

държави.   

Нищо от това нямаше да бъде възможно без подкрепата на нашите служители и 

партньори по цял свят. Благодарни сме за вдъхновението, енергията, 

професионализма, доверието, отношението и сътрудничеството на: 

   Нашите бивши членове на екипа, които в момента са разпръснати в три различни 

континента и преследват своите успешни кариери; 

   Нашите стажанти и доброволци, които научиха много, но които дадоха и на нас 

много ценни уроци;  

   Нашите членове на Управителния съвет, които винаги са ни вдъхновявали и са 

отваряли пред нас нови хоризонти; 

   Нашите донори, които ни гласуваха доверие и все още го правят; 

   Нашите бенефициенти, които винаги ни помагат да си сверим часовника с 

реалността; 

   Нашите консултанти в Белград, Кайро, Лондон, Сараево, Виена, Кувейт и много 

други места в Европа и отвъд нея; 

   Нашите партньорски организации, с които сме споделяли отговорност, опит и 

огромно удовлетворение; 

  И не на последно място всички наши приятели – за тяхната подкрепа и вдъхновение! 
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I. ДЕЙНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

1.1.НОВИ ИНИЦИАТИВИ 

 

ПРОЕКТЪТ “BOOK PLATFORM”1
 / „КНИЖНА ПЛАТФОРМА“ 

 

През 2010 г. фондация „Следваща страница“ в партньорство с Националната асоциация на 

издателите в Армения, Асоциацията на грузинските книгоиздатели и книгоразпростра-

нители и Международната фондация Renaissance – Украйна, създадоха заедно една 

амбициозна програма за укрепване на издателските сектори в Армения, Грузия и Украйна, 

с цел подобряване на регионалното сътрудничество и за отваряне на литературните сцени 

на страните за по-интензивен диалог с държавите-членки на ЕС. Предложението за 

финансиране беше подадено на отворена покана за представяне на предложения 

EuropeAid и беше одобрено през август 2011 г. Проектът е подкрепен финансово от 

Програма Култура на Източното партньорство на ЕС. 

 

Проектът Book Platform подпомага в развитието на умения, в изграждането на 

международни мрежи и в създаването на интелигентни политики за създаване на 

благоприятна среда за здрава, устойчива и отворена култура към книгите в трите страни 

от политиката за съседство на ЕС - Армения, Грузия и Украйна. 

 

Проектът Book Platform предлага цялостен подход към предизвикателствата на книжния 

пазар чрез програма, която се състои от: 

 

I. Изграждане на капацитет чрез регионални и национални семинари, работни срещи, 

менторски схеми и стажове:  

Различните части на програмата са предназначени да отговорят на нуждите на различните 

групи в сектора - издатели, професионални асоциации (на издатели, писатели, преводачи 

и други творци) и организации, които работят за промотиране на четенето (панаири на 

                                                 
1
 Поради естеството на работа на фондацията и факта, че повечето инициативи са международни и съответно 

с наименования на английски, в този доклад проектите ще бъдат представени с превод на български 

еднократно, но за последващите споменавания ще се използват оригиналните наименования   

http://www.bookpublishers.am/
http://www.bookpublishers.am/
http://www.gpba.ge/
http://www.gpba.ge/
http://www.irf.ua/
http://www.euroeastculture.eu/
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книгата, организатори на събития, НПО в областта на културата и специализирани 

списания). Този клъстер обхваща девет семинари със съответните учебни материали, 10 

схеми за дистанционно менторство и 10 стажа в партньорски организации в региона или в 

страните от ЕС. В допълнение към опита на международни експерти, компонентът за 

изграждане на капацитет ще се стреми да привлече и местни експерти във всяка от 

страните. 

 

II. Тематични национални изследвания и препоръки за промяна в политиките по 

отношение на издателските индустрии, литературните преводи и четенето: 

Изследванията ще включват събиране на първични данни, анализи и препоръки за 

промяна в политиките в три тематични области за всяка от страните, като ще бъдат 

разработени в съответствие с потребностите в трите страни и с наличието на предишни 

данни. Те ще имат за цел да подпомогнат както специалистите, които се занимават с 

книги, така и лицата, отговарящи за съставянето на политики, чрез прилагане на 

информирани решения и създаване на бъдещи стратегии. 

 

III. Диалог:  

Тази част от програмата ще бъде насочена към подпомагане на развитието на средствата 

за насърчаване на съвременната литература от трите държави, както в рамките на 

региона, така и в страните от ЕС. В рамките на този компонент също така ще бъдат 

организирани посещения на до 10 ключови европейски редактори, издатели и 

организатори на събития в трите страни и ще бъде улеснена мобилността на арменски, 

грузински и украински специалисти за участие в общо шест европейски литературни 

събития. 

 

Сътрудничество и партньорства 

Трите национални партньори на фондация „Следваща страница“ са Националната 

асоциация на издателите в Армения, Асоциацията на грузинските книгоиздатели и 

книгоразпространители и Международната фондация Renaissance – Украйна. В 

допълнение, CEATL (Европейският съвет на асоциациите на литературните преводачи) е 

асоцииран партньор по проекта, а проектът получи одобрението и на Министерство на 

културата и опазването на паметниците на Грузия. Проектът ще си сътрудничи и с повече 

от 20 европейски организации, които са традиционни съюзници на фондация „Следваща 

страница“, и ще продължи да разширява основата на своите партньори. Някои от 

http://www.bookpublishers.am/
http://www.bookpublishers.am/
http://www.gpba.ge/
http://www.gpba.ge/
http://www.irf.ua/
http://www.ceatl.eu/
http://www.mcs.gov.ge/
http://www.mcs.gov.ge/
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събитията по проекта ще бъдат част от програмата на Ереван – Световна столица на 

книгата.  

 

Програмата се основава на досегашните усилия на национални и частни институции, както 

и международни организации, които са работили в книжните сектори в трите държави 

(като Гьоте институт, Съвета на Европа, Световната банка, Програма „МАТРА“ на 

Министерство на външните работи на Кралство Холандия, Институт Отворено общество и 

др.) 

 

Времеви график  

Начало на проекта      1 януари 2012 г. 

Дейности по изграждане на капацитет   Януари 2012 г. до март 2014 г. 

Изследвания      Февруари 2012 г. до септември 2012 г. 

Диалог и събития                Септември 2012 г. до април 2014 г. 

http://www.yerevan2012.org/world-book-capital/institutions/national-publishers-association/
http://www.yerevan2012.org/world-book-capital/institutions/national-publishers-association/
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I.2. КАКВО НОВО ПО СТАРИ ПРОЕКТИ 

 

 

КОМИXКУЛТУРА: РАЗЛИЧНИЯТ ПОДХОД 

КЪМ РАЗЛИЧИЯТА  

 

 

За проекта 

КомиXкултура II, логическото продължение на успешния проект комиXкултура I, има за 

цел да обърне вниманието към липсата на видимост на културно и етнически различни 

групи чрез създаването на комикс-истории, които представят техните уникални 

преживявания. Проектът включва известни комикс художници от Източна Европа и 

Арабския свят, които създадоха оригинално съдържание по въпросите на 

многообразието, е/имиграция, какво е да си малцинство в глобализирания свят. Повече 

информация можете да намерите на официалния сайт на проекта.     

 

Какво ново през 2011 

 Началото на края 

В средата на февруари 2011 г. бяха предадени и последните комикс истории по проекта 

комиХкултура II. Сега имаме повече от 140 страници с оригинални комикси, направени в 

12 различни артистични стила, като всички говорят по сериозни теми и проблеми на 

съвременния свят като е/имиграцията, пътуването, усещането за принадлежност, 

сблъсъкът на идентичности, приемането (или не) на другостта. Някои от разказите се 

развиват в продължение на няколко епизода, други са самостоятелни. Има и три истории, 

базирани на литературни текстове: краткият разказ „Раздели“ (Separations) на Андрей 

Блатник (Словения) бе превърнат в комикс от Тома Пан (Сърбия), „Един живот“ (One Life) 

на Ненад Величкович (Босна и Херцеговина) е нарисуван от Ирена Жукич-Пранич 

(Хърватия), а „Китарата на Ирфан“ (Irfan’s Guitar) на Аида Сечич (Босна и Херцеговина) е 

илюстрирана от Владимир Палибрик (Сърбия). 

 

 

 

http://www.comixculture.org/
http://www.comixculture.org/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=2
http://www.comixculture.org/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=21
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 Представяне на проекта: Форум в Тунис за младежите и Арабската пролет 

На 23-26 юни се проведе Форумът за обмен Тунис: Изграждане на плуралистични и 

демократични общества в Тунис, където започна Арабската пролет. Събитието бе 

организирано от Фондация „Анна Линд“ в рамките на инициативата „Вярвайте в диалога, 

работете за гражданството“, който беше иницииран в отговор на последните събития в 

арабския свят. 

 

Ина Дублекова, Координатор проекти във фондация „Следваща страница“, беше сред 

избраните да вземат участие във форума. Предвид профила на фондация „Следваща 

страница“, неговият представител допринесе главно към панелите, посветени на темата 

за „Изкуство и гражданското общество“, с акцент върху ролята на съвременното изкуство 

в бурни социални ситуации. В допълнение бяха разгледани и въпроси, свързани с 

възможностите как художественото изразяване да допринесе за промяна и да насърчи 

диалога. Проектът комиХкултура беше представен в панела „Най-добри практики“ на 

форума. 

 

 Публикации в списания 

Първите публикации вече са факт в следните списания: 

Samandal (Ливан), 

брой #10, 2010 

Literatura (Словения), 

брой #235-236, 

Януари - Февруари 

2011  

Vreme (Сърбия), 

брой #1093, 

декември 2011 

Kvartal (Сърбия), 

брой #16/17, зима 

11/12 

   
 

 

 

http://www.tunisforum.org/home
http://www.tunisforum.org/home
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 Други комикс публикации 

Перспективи на европейския пътешественик: 

Мигриращите комикси  

През пролетта на 2010 г. фондация „Следваща страница“ сподели 

вълнението на 20 млади (и обещаващи!) комиксаджии от България, 

Полша, Чехия и Нидерландия, които се събраха на Младежки обмен 

Мигриращите комикси в Хаарлем, Нидерландия. През пролетта на 2011 г. беше готов и 

крайният резултат от уъркшопа – комикс колекцията Перспективи на европейския 

пътешественик. Колекцията е публикувана на английски и включва осем комикс 

истории, измислени и нарисувани от участниците в уъркшопа.  

 

ПРОЕКТ “OUR STORIES” / „НАШИТЕ ИСТОРИИ“  

 

За проекта 

Проектът Our Stories, изграден върху опита, придобит чрез програма ВОРБА (от англ. 

VORBA – Viable Opportunities for Romani Book Access), тръгва от вярата в това колко е 

важно четенето като фактор за социално приобщаване и културно участие на ромската 

общност. Проектът цели да подпомогне уменията на ромски автори и илюстратори за 

създаването на мултикултурни книги, насочени към читателите от ромски произход на 

възраст между 7 и 14 години.  

 

Какво ново през 2011 

 Разпространение на книгата „Моята баба и дивите лебеди“ от Тосен 

Рамар 

През цялата година фондация „Следваща страница“ с радост отговаряше на исканията на 

различни организации и продължи да дарява безплатни копия на книгата „Моята баба и 

дивите лебеди“ от Тосен Рамар, публикувана през 2010 г. на ромски и на български език. 

Безплатни копия бяха изпратени на училищните библиотеки в градовете Кюстендил и 

Монтана, като част от инициативите в чест на 21 февруари – Международен ден на 

майчиния език на ЮНЕСКО. Авторът на книгата беше поканен да вземе участие в 

http://www.npage.org/rubrique26.html
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честването на Кюстендил и да се срещне с местни студенти. Книгата на Тосен Рамар 

също се използва като извънкласен материал в обучението на учители в предучилищна 

възраст от района на Ботевград за изграждането на умения за работа в мултикултурна 

среда. Копия от книгите бяха дарени и на социално-педагогическия интернат в село 

Стойките „Максим Горки“. 

 

Едновременно с това, копия на „Моята баба и дивите лебеди“ бяха дарени на следните 

неправителствени организации: 

 Сдружение „Разнообразни и равни“, което работи за ромската интеграция чрез 

развитие на програми за професионално обучение;  

 Институт по Социални Дейност и Практики, който работи за развитието на 

социалната работа като помагаща професия, насочена към социално включване на 

уязвими групи хора в обществения живот на България; 

 Център за между-етнически диалог и толерантност „Амалипе”, Велико 

Търново – водеща ромска организация, която работи за равноправно интегриране 

на ромите в българското общество.  

 

 Нови публикации 

Мартез, Ирфан, Другарчиња (Национален ромски център, 

Куманово 2011), публикувана в рамките на проект “Our 

Stories” на фондация „Следваща страница“ 

 

 

 

„Приятели“ (Другарчиња на македонски) е комикс история на македонски по разказа на 

Ирфан Мартез и илюстрирана от Фросина Трендафиловска. Комиксът разказва историята 

на двама ученици - македонеца Мартин и рома Рейхан. Един ден в училище Мартин 

разбира, че любимите му картинки с футболисти липсват и посочва с пръст Рейхан като 

единствен „циганин“ в класа. По-късно Мартин намира картинките си и осъзнава, че е 

направил грешка. Благодарение на своята разбираща майка, той научава безценен урок 

„никога да не съди никого по дрехите или националността му“, извинява се на Рейхан и 

двете момчета стават най-добрите другарчиња. По този начин, с помощта на един 
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подход, който е много лек и разбираем за децата, комиксът разглежда въпроси за 

дискриминацията и стереотипите, както и ролята на родителите и образованието. 

 

Книгата беше представена през декември 2011 г. в  Куманово от Националния ромски 

център.   

 

Книгата беше разпространена в смесени училища и в ромски квартали в Македония. В 

София копия от книгата бяха дарени и в момента са налични в библиотеката на Културно-

информационния център на Република Македония в София. 

 

Комиксът е достъпен и онлайн.  

 

 

 

 

 

http://www.kic.com.mk/home_bg.htm
http://www.kic.com.mk/home_bg.htm
http://static.nationalromacentrum.org/pdf/drugarcinja.pdf
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ИНИЦИАТИВА “ARABOOKS” / „АРАБСКИ КНИГИ“   

ПРОЕКТ “ENCOUNTERS” / „СЛУЧАЙНИ СРЕЩИ“  

 

За инициативата 

Инициативата Arabooks, която стартира през 2005 г., се занимава с основните проблеми и 

дефицити в публикуването на арабски издания, идентифицирани и описани в Доклада 

„Изгубени и намерени в превода“ (Lost and Found in Translation Report), който отбеляза 

началото на нашата работа в арабския регион. Макар че през 2011 г. не сме започвали 

нови проекти в региона, продължихме да надграждаме върху по-ранни инициативи, като 

например Encounters. 

 

Encounters е продължение на предишен пилотен проект на фондация „Следваща 

страница“, който направи възможен превода на 11 заглавия от източноевропейски автори 

на арабски. Пилотният проект показа, че културните субекти от двата региона 

идентифицират клъстер от теми от общ интерес, вариращи от исторически (като 

Османската история и наследство, политическия проект на социализма и др.) към 

настоящите социални въпроси, като например дефицита на участието на гражданите, 

усещането за политическа и културна маргинализация, пресния опит от войната, 

имиграцията, огромните социални трансформации, правата на жените, ролята на 

религията и на пазара, и т.н. И не на последно място, Източна Европа днес, и особено 

новите страни-членки на ЕС, тъкмо започва да развива нов интерес към глобалния юг 

поради нарастващата емиграция от тези страни. Ако не са подкрепени с благоприятни 

условия за интензивен интелектуален и културен диалог, тези контакти ще останат в 

рамките на съображенията за сигурност или икономическо развитие. 

 

Encounters насърчава преводите в двете посоки – от арабски на източно-европейски езици 

и от тези езици на арабски, като подкрепя взаимни преводи на съвременна проза, есета и 

хуманитарни текстове. Програмата се състои от два основни компонента - изследвания на 

превод и грантове за превод. 

 

 

 

 

http://www.npage.org/article51.html?var_mode=recalcul


ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2011                                                                                                                                                                   I. ДЕЙНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 

9 
 

Какво ново през 2011 

 Нови публикации на книги  

„Антология на съвременните арабски разкази“ (Antologie 

moderní arabské povídky), преведена на чешки от Setout.cz 

Books (Прага, 2011), издадена с подкрепата на проект 

Encounters на фондация „Следваща страница“ 

 

„Антология на съвременните арабски разкази“ включва 18 текста от 

14 автори от целия арабски свят, преведени от екип от млади 

преводачи от Карловия университет в Прага. Оригиналният подбор 

на модерни арабски разкази в превод на чешки беше направен от издателство Setoutbooks 

и съфинансиран от фондация „Следваща страница“ по повод на Пражкия панаир на 

книгата през май 2011 г.   

 

 Нови грантови договори 

През 2011 г. бяха подписани нови два грантови договора с арабски издатели: 

 Флориан, Ф., „Малки пръсти“ (Degete mici), ще бъде преведен от румънски на 

арабски, и ще бъде публикуван от издателство „Анимар за литература и изкуства“ 

 Гретковска, М., „Гражданка“ (Obywatelka), ще бъде преведен от полски на 

арабски, и ще бъде публикуван от издателство „Махроса“  

 

 Изследване на преводите между арабски и източноевропейски езици 

- Разпространение на резултатите 

През 2011 г. фондация „Следваща страница“ издаде CD с резултатите от изследванията и 

продължи да разпространява и популяризира резултатите на ключови литературни 

събития в Европа, по-конкретни на следните конференции и публични презентации: 

 

 Работна среща на Проект „Преводите в средиземноморието“ 2011, 

Royamond, FR 

 

http://www.transeuropeennes.org/en/42/the_project


ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2011                                                                                                                                                                   I. ДЕЙНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 
 

10 
 

 Kонференция за литературен oбмен и преводи в Евро-

Средиземноморието: проведе се в Истанбул от 25 до 27 май 2011 г. и събра 

около седемдесет участници, включително представители на ключови организации 

и институции, работещи в областта на литературния обмен и преводите, 

европейски и международни мрежи, както и експерти, изследователи, издатели и 

преводачи. 

 

 Пражкия панаир на книгата: през май 2011 г. Кралство Саудитска Арабия и в 

по-широк аспект арабската литература като цяло бе в центъра на вниманието на 

участниците и гостите на панаира на книгата в Прага. 

 

 Среща на Мрежата на Фондация Анна Линд в София: Яна Генова представи 

някои от проектите на фондацията, осъществени в евро-средиземноморския 

регион, с акцент върху приемствеността между тях през последните седем години, 

както и на предизвикателствата, пред които са изправени. 

 

 Конгрес PETRA за политиките относно литературните преводи в Европа: 

проведе се в Брюксел от 1 до 3 декември 2011 г. Яна Генова участва в работната 

група по политики, свързани с книгоиздаването, и връзката с пазара. 

Компактдискът с резултатите от изследването беше разпространен сред повече от 

100 участници в конгреса. 
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ПРОЕКТ ЗА ПРЕВОДИ ЮГ-ЮГ (SOUTH-SOUTH TRANSLATIONS PROJECT): НОВИ 

ПУБЛИКУВАНИ КНИГИ 

 

Славенка Дракулич, „Кафе Европа“, преведена от 

английски на арабски от Ahmed Schalaby (Sphinx Agency, 

Кайро 2011), издадена с подкрепата на проект South-South 

Translations на фондация „Следваща страница“ 

 

Sökmen, Müge Gürsoy & Ertür, Bașak, eds., Waiting for the 

Barbarians: A Tribute to Edward W. Said, преведена от 

турски на арабски от Mohammad Ahmad Itani (Dar Kreidieh 

Agency, Бейрут 2011), издадена с подкрепата на проект 

South-South Translations на фондация „Следваща 

страница“ 

 

 

 

Допълнителни резултати от по-ранни инициативи на програмата Arabooks 

 “What Arabs Read”/ „Какво четат арабите” в медиите 

Английското издание на арабския вестник Al Akhbar излезе със статия („Арабският 

читател и митът за шесте минути” от Лия Колдуел) за четенето в арабския свят, в която 

цитира доклад на фондация „Следваща страница” What Arabs Read, заедно с други 

достоверни източници като доклади на ЮНЕСКО и ПРООН.  

 

 Въпросникът към What Arabs Read все още е актуален 

През ноември 2011 г., части от модела на изследването What Arabs Read бяха използвани 

в ново проучване на читателската аудитория, проведено по време на Международния 

панаир на книгата в Шаржа. 

http://english.al-akhbar.com/
http://english.al-akhbar.com/content/arab-reader-and-myth-six-minutes
http://english.al-akhbar.com/content/arab-reader-and-myth-six-minutes
http://www.npage.org/article63.html
http://www.sharjahbookfair.com/portal/b49619c8-4309-4745-a815-8bc54baf3abc.aspx
http://www.sharjahbookfair.com/portal/b49619c8-4309-4745-a815-8bc54baf3abc.aspx
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МОСТ НАД БУРНИ ВОДИ: БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА В ПРЕВОД СЛЕД 1989. РЕЗЮМЕ 

НА АНГЛИЙСКИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ФОНДАЦИЯ „СЛЕДВАЩА СТРАНИЦА“, 2011 

 

„Превод и преход: българската литература в превод (1989-2010): статистики, 

коментари, препоръки”, изследването на фондация „Следваща страница“, е първото по 

рода си изследване по темата, което стпва на библиографски данни, интервюта и казуси. 

То също така очертава тенденциите за превод през последните 20 години и предлага 

общи подходи и конкретни препоръки за една бъдеща политика на промоция на българска 

литература извън страната.  

Кратко обобщение на резултатите от изследването на английски е дотъпно тук. Пълният 

текст на изследването на български може да бъде изтеглен оттук оттук. 

Изследването представлява първата пълна библиография на българска проза, поезия и 

драма, като се състои от 721 заглавия, преведени на 39 езика и публикувани в над 40 

страни след 1989 г. Данните бяха събрани от 16 европейски библиотеки, UNESCO Index 

Translationum, ISBN агенции, множество каталози на чуждестранни издатели, ревюта в 

литературни периодични издания, както и лични архиви на автори, преводачи и експерти 

по българска литература. Като покрива периода през последните 20 години, „Превод и 

преход“ изследва тенденциите в литературния износ и комуникация след 

освобождаването на издателската индустрия от политически и идеологически държавен 

контрол.  

Съдейки по обратната връзка, която получихме от май 2011 г. до днешна дата, изглежда, 

че изследването е било прието с повече ентусиазъм и използвано по-активно извън 

България - от културни организации, издатели и организатори на литературни събития, а 

не в страната, на чиято културна политика е предназначено да служи. Имеено поради 

тази причина фондация „Следваща страница“ публикува на своя уебсайт кратко 

обобщение на изследването на английски, което обхваща основните констатации, 

методологията и последващите действия.  

http://www.npage.org/article226.html
http://www.npage.org/article226.html
http://www.npage.org/article249.html
http://www.npage.org/IMG/pdf/Prevod-Prehod_NPF_Statistiki_komentari_preporuki.pdf
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II. ЗА ФОНДАЦИЯТА 

II.1. 10-ТА ГОДИШНИНА 

На 8 декември 2011 г. фондация „Следваща страница“ навърши 10 години. Годишнината 

беше подходящ момент за някои ретроспективни мисли върху това какво е постигнала 

фондацията до момента, за поглед напред и планиране какво да бъде по-нататъшното 

развитие, както и точното време за един хубав празник с партньори, колеги и приятели. 

Партито за рождения ден на фондацията се състоя в София на 8 декември и събра около 

40 души от български неправителствени организации, издатели и бивши колеги. 

Тук можете да видите видео-поздрав от бивши служители и членове на Управителния 

съвет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=VhSLlLfgx-I&fea
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II.2. ПРОМЕНИ В ЕКИПА 

 

Ина Дублекова, нашият мениджър на проекта комиХкултура и незаменима подкрепа в 

други дейности на фондацията, напусна „Следваща страница“, за да развива идеите си в 

нейната собствена организация „A25“. Пожелаваме късмет и сме убедени, че това нейно 

ново начинание ще направи промяна в българския културен живот! 

 

Едновременно с това сме щастливи да приветстваме Дияна Йосифова като новия асистент 

проекти. Дияна има бакалавърска степен по „Европейстика“ и магистърска степен по 

„Публични политики“ от Централноевропейския университет в Будапеща, със 

специализация в културната политика. Преди това е работила като ръководител на 

проекти и току-що е завършила стаж като изследовател за Програма Култура и изкуство 

на Институт Отворено Общество - Будапеща и към Будапещенската обсерватория за 

финансиране на културата в Източна и Централна Европа. 

 

От 1 декември 2011 г. новата инициатива на фондацията Book Platform се управлява от 

Анна Портарска. Анна е работила в областта на образованието и също така е била 

директор на Асоциацията на българските издатели.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.a25cultfound.org/
http://www.budobs.org/
http://www.budobs.org/
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II.3. ПАРТНЬОРСТВА, УЧАСТИЯ И ПРЕДСТАВЯНИЯ  

ВКЛЮЧВАНЕ В НАЦИОНАЛНАТА МРЕЖА НА ФОНДАЦИЯ „АННА ЛИНД” 

В началото на март 2011 г., фондация „Следваща страница” беше приветствана като 

пълноправен член на българската национална мрежа на Евро-средиземноморската 

фондация за междукултурен диалог „Анна Линд”. Фондация Анна Линд е основана през 

2005 г. с мисията „да сближава хората от другата страна на Средиземно море, за да се 

подобри взаимното уважение между културите” и е структурирана като мрежа от 

национални мрежи. Тя свързва повече от 3000 граждански организации от 43 различни 

страни, посветени на популяризирането на междукултурния диалог чрез различни 

средства. 

 
Втората годишна конференция на българската национална мрежа на фондация „Анна 

Линд” се проведе в самия край на месец юли в София. „Следваща страница” присъства и 

активно участва в събитието. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ И ДРУГИ СЪБИТИЯ 

WORLD BOOK SUMMIT, 31 МАРТ − 1 АПРИЛ В ЛЮБЛЯНА 

Директорът на фондация „Следваща страница” Яна Генова участва като коментатор в 

панела по представянето на Доклада за разнообразието на писателите в превод. World 

Book Summit, която се проведе между 31 март и 1 април в Любляна като част от 

програмата на столица на книгите, събра на едно място ключови фигури в областта на 

книгите от Европа и извън нея.  

 

ЕВРОПЕЙСКИ ДНИ НА ЛИТЕРАТУРАТА 2011 

През 2011 г. третото издание на Европейските дни на литература се проведоха в района 

на Вахау, Австрия. С фокус върху темата литературата и дигиталното, тази година 

форумът събра около 60 писатели, университетски преподаватели, издатели и други хора 

от книжния сектор, главно от немскоезичния света, с цел да обсъдят как може да 

изглежда книгоиздаването след около 20 години. Яна Генова от фондация „Следваща 

страница” участва в панела за разнообразието, преводите и дигиталните възможности, 

заедно с писателя Барби Маркович (Сърбия) и издателя на електроннни книги Александър 

http://www.euromedalex.org/
http://www.euromedalex.org/
http://www.wischenbart.com/page-30
http://www.wbs2011.si/home/
http://www.wbs2011.si/home/
http://wachau.readme.cc/home/
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Дракулич (Сърбия); дискусията беше модерирана от изследователя Рюдигер Вишенбарт 

(Австрия).  

 

СЕМИНАР ПО ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ НА ФОНДАЦИЯ „ЕЛИЗБЕТ КОСТОВА“ 

През май 2011, веднага след пролетния семинар по творческо писане на фондация 

„Елизабет Костова“ в Созопол, като част от програмата на „СтолицаЛитература“ се 

проведе кръгла маса с фокус върху ролята на дигиталните технологии в бъдещето на 

литературата в превод. Панелът беше модериран от Джеремая Чембърлин от Fiction 

Writers Review и с участието на издатели на списания (Джон Фрийман от „Гранта“), 

писатели (Рана Дасгупта, Капка Касабова и Мирослав Пенков), както и издатели (Фергал 

Робин, Манол Пейков и Светлозар Желев). 

 

Представител на фондация „Следваща страница” представи резултатите от изследването 

на фондацията върху българската литература в превод и коментира конкретните 

предизвикателства и възможности, пред които дигиталната среда поставя литературата в 

превод, за разлика от тези, свързани с оригиналните текстове. Панелистите сякаш 

постигнаха съглсасие за това, че дигиталните възможности вероятно няма драстично да 

променят начина, по който се произвеждат книгите в превод, но едновремнно с това 

дигиталните възможности все пак ще повлияят на начина, по който издателите подхождат 

към своите аудитории. 

 

 

http://www.ekf.bg/en/
http://www.ekf.bg/en/
http://ekf.bg/pages/page/153
http://www.npage.org/article226.html
http://www.npage.org/article226.html
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III. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2011 

 

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  

КЪМ ДАТА 31 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.  

СУМИТЕ СА В ЛЕВА 

 2011  2011 

 BGN'000  BGN'000 

Актив  Пасив  

А. Записан, но невнесен 

капитал 

0 А. Собствен капитал 50 

Б. Нетекущи (дълготрайни) 

активи 

0 Б. Провизии и сходни 

задължение 

0 

В. Текущи (краткотрайни) 

активи 

670 В. Задължения 620 

Г. Разходи за бъдещи 

периоди 

 Г. Приходи за бъдещи 

периоди 

620 

Сума на актива (А+Б+В+Г) 670 Сума на пасива (А+Б+В+Г) 670 

    

Разходи  Приходи  

I. Разходи за дейността 91 I. Приходи от дейността 93 

II. Финансови разходи 7 II. Финансови приходи 5 

III. Извънредни разходи  III. Извънредни приходи  

IV. Загуба от стопанска 

дейност 

 IV. Печалба от стопанска 

дейност 

 

V. Общо разходи 98 V. Общо приходи 98 

VI. Резултат 0 VI. Резултат 0 

Всичко (Общо разходи + VI) 98 Всичко (Общо приходи + VI) 98 
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Кои сме ние? 

Дейността на фондация „Следваща страница“ се основава на предпоставката, че 

достъпът до знания и информация е от решаващо значение за участието на хората в 

оформянето на обществата, в които живеят, и за насърчаване на междукултурното 

разбирателство. Фондацията има за цел да подпомогне овластяването на 

непривилегированите групи, езици и държави за равноправно участие в глобалния диалог 

на идеи. За да постигне целите си, „Следваща страница“ развива културни програми и 

проекти в областта на книгите, четенето и преводите. 

Фондация „Следваща страница“ работи в 3 основни области: арабския свят (предимно 

Египет, Ливан, Сирия, Палестина, Йордания и Мароко), ромските общности в света и 

Източна Европа/Балканите. Фондацията разработва и пилотни проекти с потенциал за 

глобална приложимост в други географски области. Сътрудничим си активно с 

организации и лица от други части на света, които споделят нашите основни цели. 

Седалището на фондация „Следваща страница“ е в София, България. Фондацията 

работи в тясно сътрудничество с международни организации и местни партньори в над 25 

страни. „Следваща страница“ се ръководи от управителен съвет, изпълнителен директор 

и редица консултативни комитети, и си сътрудничи с широка мрежа от международни 

експерти.  

 
 
 
 

За контакти: 

Фондация „Следваща страница“ 

„Екзарх Йосиф“ 60 

София 1000, България 

www.npage.org | info@npage.org 

 


