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I. СЪЗДАВАНЕ НА ИНОВАТИВНО СЪДЪРЖАНИE:  

ПОЗНАТИ МЕДИИ, НОВИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

I.1.  комиXкултура: различният 

подход към различията  

 

За проекта 

Въпреки че защитата на правата на малцинствата и въпросите за разнообразието са част 

от политическите програми както на правителствени, така и на междуправителствени 

организации на Балканите и в Централна и Източна Европа поне през последните десет 

години, много малко се е променило в често срещаното неразбиране и расизма от страна 

на мнозинството, включително сред млади хора. Различни изследвания на общественото 

мнение, както и по-задълбочени проучвания на отношението на младите хора, 

продължават да разкриват широко разпространен, но все още непроявен „расизъм по 

инерция“, който, освен това, често се поддържа от масмедиите. Основна цел на 

комиXкултура е да се заиграе с художествените жанрове на комикса, графичния роман и 

книгите-игри като средство за преодоляване на социално-политически въпроси.  

 

 

 

Да изживееш живота на едно ромско момче  

Книгата „Ромски лабиринт” беше публикувана през 2009 г. Българското издание на 

унгарския оригинал е в превод на Светла Кьосева и публикувано в сътрудничество с 

издателска къща „Кралица Маб“. Книгата е адаптирана за българските условия, 

което позволява на читателя да се идентифицира с главния герой и да се впусне в 

позната среда през неговите очи. 

В тази книга Ти си главният герой. С малко късмет, ще оформяш съдбата си сам, 

ще решаваш с кого да се сприятелиш, накъде да поемеш. Твоята смелост, мечти и 

фантазия ще направляват историята. Представи си, че си ромско момче, потопи се 

в неговото ежедневие и оцелявай в условията, в които то оцелява.  

Опознай света, в който живееш, през неговия поглед. 
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Какво ново през 2010 

 „Разлики в картинки”, издадена от фондация „Следваща 

страница” и издателство „Роборид” (София, 2010), е първата 

съвременна българска колекция от комикси за възрастни. Всичко 

започна с един опит да се види как абстрактна тема като различията 

може да бъде пресътворена в истории, в които думи и картинки да 

съжителстват мирно. Отне повече от година работа на шест 

български илюстратори и един осемгодишен ромски младеж, 

няколко художествени работилници, двама взискателни редактори, 

един фантастичен графичен дизайнер и изобилие от енергия за 

синхронизация, за да бъде завършена книгата. Тя е очарователна комбинация от 

графични стилове и различни подходи към темата, включително и няколко особено 

ексцентрични, които без съмнение ще бъдат от полза за всеки, който предпочита да 

мисли, преди да действа. 

 

Официалното събитие за представяне на книгата се състоя в едно артистично 

пространство в София, на което присъстваха повече от 60 души, включително авторите, 

млади визуални артисти, една международна група от комиксаджии, които участват в 

инициативата на „Следваща страница” комиксКултура II, визуални артисти и много млади 

фенове на комикси. Тъй като на събитието имаше моливи и хартия, то постепенно се 

превърна във всеобщо рисуване както за професионалните художници, така и за 

аматьорите. 

 

„Разлики в картинки” привлече значителен медиен интерес. Колекцията бе представена 

от четири телевизионни канали, включително и Българската национална телевизия, като 

това доведе до отразяване в много уебсайтове за култура и в публикации в масови 

вестници и списания като „Дневник” и „Една седмица в София”.  

 

Книгата може да се намери в книжарниците в цялата страна. Освен това фондацията дари 

повече от 80 копия на млади художници, училища по изкуствата, университетски 

библиотеки, центрове за социални услуги и т.н. 
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 Уъркшоп в София 

За да се запази балансът, съвсем естествено вторият 

уъркшоп по комиксКултура II се проведе в София в 

края на април 2010 г. Този път участниците имаше 

четирима художници от Ливан: Lena Merhej и Omar 

Khouri (които заедно издават списанието за комикси 

Samandal), Ghadi Ghosn и David Habchy. Освен това в 

семинара се включиха Masa Borkovka и Vojtech Masek 

от чешката организация Ašta šmé. Не на последно 

място, в семинара се включи и Александър Зограф 

от Сърбия, който беше в ролята на нещо като 

неформален ментор по проекта.  

В програмата на семинара в София имаше всичко: публични презентации, групови 

дискусии, срещи със софийски художници, рисуване и много повече. Групата имаше 

възможност да изследва пулса на града в различни квартали, включително и един от най-

бедните ромски квартали, където езиковите бариери бяха лесно преодолени чрез 

споделянето на музика и илюстрирани книги с най-малките обитатели.  

 

Първата среща на избраните участници за проекта комиксКултура II се състоя в 

Бейрут, Ливан, през декември 2009 г. Осем източноевропейски комикс художници и 

пет ливански илюстратори се срещнаха, за да изследват заедно различните лица на 

следвоенния град, за да обсъдят многообразието и да споделят професионални 

знания. Те също взеха участие във фестивала „Случайни комикс срещи” (“Comix 

Encounters”), организиран от La Maison du Livre in Academie Libanaise des Beaux-Arts 

(ALBA), който бе част от официалната програма на Бейрут – Световна столица на 

книгата 2009. 

http://www.samandal.org/
http://www.beirutworldbookcapital.com/Events.aspx
http://www.beirutworldbookcapital.com/Events.aspx
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 Haarlem Stripdagen 

През 2010 г. известният фестивал Haarlem Stripdagen имаше специален акцент върху 

Източна Европа - „комиксите от другата половина“. Инициативата комиксКултура беше 

представена на официалната пресконференция на фестивала като един от малкото 

социално ангажирани проекти за комикса по това време. В допълнение, фондация 

„Следваща страница“ стана българският партньор на младежкия обмен „Мигриращи 

комикси. Перспективи на европейския пътешественик“, организиран от Platform Spartak 

по време на фестивала. Двадесет млади артисти от България, Полша, Чехия и Холандия 

заедно пишеха и рисуваха истории за пътуването, за срещите с различни хора и за 

радостта от разнообразието във всички видове пътувания. В продължение на седем дни 

участниците имаха уъркшоп за изработване на дневници за пътешествия и комикс джем 

сесии. 

 Aniventure 2010 

В началото на септември, българският аниме и манга клуб 

НАКАМА кипеше в организацията на 5-тия ежегоден фестивал 

Aniventure 2010. Разнообразната програма включваше косплей 

изпълнения, конкурси за рисуване, алея на талантите, 

работилници, къща на гейшите и музикални партита. Като се има 

предвид разнообразната програма на фестивала, сред 

посетителите, които бяха над хиляда, имаше както фенове на 

манга и японската култура, така и много млади хора, 

интересуващи се от визуални изкуства.  

КомиксКултура допринесе за атмосферата на фестивала, като 

даде възможност на посетителите да разгледат някои от най-

добрите примери на съвременни графични романи и 

некомерсиални комикси по социални теми, които имаме щастието 

да притежаваме в библиотеката на фондацията. От началото на 

инициативата комиксКултура, „Следваща страница“ вложи 

значителни усилия в събирането на компактна библиотека, която 

включва творби на Джо Сако, Маряне Сатрапи, Александър Зограф, каталози на други 

социално-ангажирани проекти, антологии и списания. Специалният кът за четене на 

комиксКултура бе високо оценен от посетителите, което не е изненадващо, тъй като 

много млади хора в България обичат комикси, но често имат достъп до тях само онлайн. 

http://www.stripdagenhaarlem.nl/
http://www.platformspartak.eu/log/start.htm
http://aniventure.net/en/


ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2010                                                                                                                              I. СЪЗДАВАНЕ НА ИНОВАТИВНО СЪДЪРЖАНИE 
 

6 
 

 Salon Stripa – Белград 

В началото на октомври в Белград се състоя 8-мият Международен 

фестивал за комикси. Salon Stripa е едно от най-големите събития за 

комикси в региона и се организира ежегодно от легендарния 

Студентски културен център. Четирите дни на фестивала са 

колоритен калейдоскоп, представящ всички основни гласове в света 

на комиксите: сценаристи, илюстратори, издатели, критици и 

разбира се, най-запалените фенове на комикси.  

КомиксКултура беше една от двете международни комикс 

инициативи на Salon Stripa. На щанда на проекта в основната 

зала посетителите имаха възможност да разгледат 

комиксите, изготвени за проекта. Освен това, в най-

гледаното време в събота вечер, комиксКултура беше 

представен от неговия координатор Ина Дублекова и двама 

от участващите комиксаджии – Владимир Палибрк и Тома Пан. Панелистите обсъдиха от 

собствен опит борбата със стереотипите, значението на творческите обмени и 

изграждането на мрежи, както и трудностите, свързани с използването на документалния 

подход в изкуството. 

 Фестивалът Komikazen и последвалата изложба 

Международният фестивал за комикси Komikazen, посветен на висококачествени 

комикси, насочени към чувствителни въпроси в съвременното общество, е единствен по 

рода си. Komikazen започна като инициатива на културната асоциация “Mirada” през 2005 

г., главно от нуждата да покаже реалността такава, каквато е. Именно с тази основна 

насока през последните шест години фестивалът събира доказали се комикс художници, 

които в произведенията си обсъждат реалността. 

През 2010 г. фестивалът Komikazen се проведе на различни места в Равена, Италия, 

между 8 и 10 октомври. Заслужава си да се отбележи, че за първи път проект на НПО 

беше поканен на фестивала и това беше именно инициативата комиксКултура на 

фондация „Следваща страница“. Повече от 40 страници комикси, създадени за 

комиксКултура, бяха изложени в Младежкия център на Община Равена от 8 октомври до 

7 ноември. 

http://www.komikazenfestival.org/
http://www.mirada.it/
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I.2. Проект “Our Stories”1 / „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 2010 

 „Моята баба и дивите лебеди“ от Тосен Рамар, издадена 

едновременно на ромски и на български, издателство 

„Стигмати“, 2010, София 

През май 2010 г. беше издадена книгата „Моята баба и дивите 

лебеди“, красиво написана и илюстрирана от ромкия автор Тосен 

Рамар. Тя разказва историята на малко ромско момче, което, 

окуражено от баба си, открива завладяващия свят на книгите в 

библиотеката на града. Историята звучи като съвременна притча за 

                                                 
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   

Уъркшоп „Как да разкажем историите си в книги“  

През юни 2009 г. вторият международен уъркшоп събра избрани участници, участващи в 

творческия процес на проекта Our Stories: aвторите, консултантите и издателите от 

България, Македония и Румъния. Те споделиха своя опит в съставянето на истории, 

редактирането и подготовката за публикуване. Всяка книга беше разгледана колективно 

по отношение на съдържание, графичен стил и основни предимства. 

 

http://www.npage.org/rubrique26.html
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това как човек може сам да се превърне в агент на своята собствена интеграция, без да 

попада в капана на стереотипите. 

През 2010 г. книгата и нейният автор се превърнаха в истинско явление в детското 

книгоиздаване в България. Книгата спечели специалната награда на журито на Първия 

национален конкурс за детски книги и получи значително медийно и читателско 

внимание. Издателство „Стигмати“ публикува книгата в тираж от 400 копия, които 

разпространи чрез основната книгоразпространителна мрежа в България. В допълнение 

към това, фондация „Следваща страница“ проведе целенасочено безплатно 

разпространение на книгата сред повече от 100 училищни библиотеки, местни читалища, 

центрове за социални услуги и ромски неправителствени организации. Освен това, 

„Моята баба и дивите лебеди“ беше представена и обсъдена на събитията: 

 Фестивал на спомените GOATMILK, който се проведе от 21 до 24 май 2010 г. в 

село Горна Бела Речка; 

 Четения сред ромски общности в София и Пловдив. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://novakultura.org/goat-milk
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II. ПРЕВОДИ МЕЖДУ ЕЗИЦИТЕ В ЕВРО-СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЯ РЕГИОН 
 

За проекта 

Ключова характеристика на глобализацията е, че информацията протича предимно в една 

посока - от богатите страни („ядрото“) към „периферията“ на по-бедните страни на изток 

и на юг. Освен това, сегашната „икономика на преводите“, в която английският е 

предпочитаният език на посредничество има тенденцията да забравя, че обхватът от 

автори, заглавия и теми, които са на разположение в превод на английски език, не 

отразява задължително културните потребности на другите читателски аудитории извън 

Обединеното кралство и САЩ. 

От 2004 г., когато фондацията се заангажира с арабски-говорящия свят, сме работили по 

въпроси като четене и развитие, преводи от други „южни“ страни на арабски, създаване 

на местно съдържание за млади хора, попълване на важни пропуски в данните и научните 

изследвания, жизнено важни за развитието на издателския сектор, както и на стратегии 

за промотиране на арабските текстове навън. Oосвен това, 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. 

От 2008 г. фондацията насочи усилията си към създаване на условия за културен диалог 

отвъд дихотомията между (арабския) изток и (европейския) запад, като вместо това 

подчертава взаимодействието между арабски и езиците от Източна Европа и Турция, като 

всички те се явяват „периферни“ на евроцентричния културен обмен. Съвременна 

Източна Европа и особено новите страни-членки на ЕС едва започват да проявяват нов 

интерес към глобалния юг поради нарастващата емиграция от тези страни и други 

фактори.  
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Цели и инструменти 

На фона на тази стратегическа насоченост, решихме да: 

− Стартираме грантовата схема Encounters за подкрепа на преводите между 

арабски и езиците oт Централна и Източна Европа/Балканите; 

− Подпомогнем евентуалните бъдещи усилия в културната политика в областта на 

евро-средиземноморието чрез разработване, въвеждане, изпълняване и раз-

пространение на изследвания на преводите между езиците от Източна Европа и 

арабски и турски. 

 

Какво ново през 2010 

II.1. Грантовата схема Encounters / „Случайни срещи“ 

В резултат на широко разпространената покана за кандидатстване с предложения във 

всички арабски-говорящи страни, както и в Албания, Босна и Херцеговина, България, 

Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Македония, Полша, Румъния, Сърбия, 

Словакия, Словения и Украйна, фондация „Следваща страница“ получи заявления за 

съфинансиране на превод на общо 30 книги и три списания от общо осем страни. 

Консултативният комитет на програмата взе предвид литературните качества на 

текстовете, както и историята на издателите и техните възможности да достигнат до 

читателски аудитории, контекста на страната-бенефициент и не на последно място, 

финансовата част на заявленията за кандидатстване.  

 

През 2010 г. бяха публикувани девет проекта (седем книги и две периодични издания) от 

одобрените да получат финансова помощ: 

 

 

Naguib Mahfouz, Arabian Nights and Days, преведенa на 

албански от Hysen Sinani и Sulejman Tomcini, издателска 

къща Zenit (Тирана, 2010) 
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Elias Khoury, Little Mountain, преведена на албански от 

Hysen Sinani и Sulejman Tomçini, издателска къща Zenit 

(Тирана, 2010) 

 

Мохамед Шукри, Бос хляб, преведена на български от 

Веселина Райжекова, издателска къща Панорама (София, 

2010) 

 

Ала ал-Асуани, Малък град в Кайро, преведена на 

български от Надежда Розова, издателска къща Прозорец 

(София, 2010) 

 

Gamal Al Ghitani, Pyramid Texts, преведена на словашки от 

Marek Brieška, издателска къща Baum (Братислава, 2010) 

 

Naguib Mahfouz, Dreams, преведена на словашки от Marek 

Brieška, издателска къща Drewo a srd (Братислава, 2010) 
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Abdelrahman Munif, Cities of Salt: The Wilderness, преведена 

на полски от Magdalena Kubarek, издателска къща Smak 

Slowa (Сопот, 2010) 

 

Apokalipsa Review: Arabic Issue – Philosophy – Politics – 

Emancipation, март 2010, брой 139, преведена на 

словенски от Mohsan и Margit Alhady (Словения, 2010) 

 

World Literature Review (Словакия, 2010) 

 

През 2010 г. бяха публикувани и други преводи на арабски, подкрепени от „Следваща 

страница“ като част от наши по-ранни програми: 

 

Sandra Kalniete, With Dance Shoes in the Siberian Snows, 

преведена на арабски от Amira Abo Elnoor (Dar Nevro, 

Египет 2010), издадена с подкрепата на Проект за преводи 

Юг-Юг (South-South Translation Project) 

 

A. Johnson, and Zakalin Nezic, Eds., Voices from the Faultline. 

A Balkan Anthology, преведена на арабски (Sphinx Agency), 

издадена с подкрепата на Проект за преводи Юг-Юг (South-

South Translation Project) 
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Engin Geçtan, The Smell of Fried Bonito, преведена на 

арабски от Murad Mahmoud Awad (Dar Kreidieh, Бейрут, 

Ливан 2010), издадена с подкрепата на Проект за преводи 

Юг-Юг (South-South Translation Project) 

 

Dubravka Ugresic, No Body’s Home, преведена на арабски от 

Medhat Taha, (Al-Mahrosa Publishing House, Кайро 2010), 

издадена с подкрепата на Проект за преводи Юг-Юг (South-

South Translation Project) 

 

Wojciech Tochman, Like Eating a Stone: Surviving the Past in 

Bosnia, преведена на арабски от Ibrahim Omar (Dar Nevro, 

Египет 2010), издадена с подкрепата на Проект за преводи 

Юг-Юг (South-South Translation Project) 
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II.2. Изследвания на преводите между арабски и турски, и 

Източноевропейски езици 

Изследванията на преводите между арабски, както и турски, и 11 езика от 

Централна и Източна Европа, които стартирахме през 2010 г., са продължение на 

предишни наши усилия в рамките на програмата Encounters. През 2010 г. „Следваща 

страница“ се присъедини към Transeuropeens и фондация Анна Линд в проекта им 

„Преводи в Средиземноморието“, в партньорство с над 15 организации от целия 

Средиземноморски съюз.  

Изследванията на фондация „Следващата страница“ обхващат периода 1989-2010 и 

включват преводи на всички жанрове, публикувани в книжен формат, но също така и 

(когато е възможно) в печатни и онлайн издания. Що се отнася до преводите от арабски и 

от турски, изследванията представят индивидуални анализи на комбинация от езици 

(например, от турски на чешки или от арабски на полски), докато за преводите на 

арабски и на турски са представени в резюмета.  

Пълните текстове на изследванията, резюметата и библиографиите са на разположение 

на уебсайта на Фондация „Следваща страница. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.npage.org/article230.html


ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2010                                                                          III. ПРЕВОД И ПРЕХОД: БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА В ПРЕВОД СЛЕД 1989 
 

 
 

III. ПРЕВОД И ПРЕХОД: БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА В ПРЕВОД СЛЕД 1989  
 
За изследването 

Преди няколко години, през 2006 г., в сътрудничество с KulturKontakt-Виена, фондация 

„Следваща страница“ организира международна конференция за споделяне на различни 

практики за насърчаване на преводи от „малки“ или „слабо представени“ езици. Почти 

пет години след тази конференция, България е единствената страна в ЕС, която не 

разполага с последователна политика за промотиране на нейната литература в чужбина. 

През последните десет години, с всеки нов министър на културата, се подновява и 

дискусията какво да се направи за българската литература в превод. Но вместо да се 

следва стратегия въз основа на анализ на постиженията и неуспехите, публичното 

финансиране за промотиране на литературата отива в отделни еднократни четения в 

посолствата в чужбина. Програмата за финансиране на преводи на Национален фонд 

„Култура“, която съществуваше за кратко и с недостатъчно финансиране, беше спряна 

през 2010 г., без перспективи за подновяване. 

Цели и инструменти 

В началото на 2010 г. фондацията събра международен екип от седем експерти, които 

имаха задачата да разработят и проведат изследване върху развитието на българската 

литератуа в превод в чужбина през последните 20 години, както и да препоръчат 

подходящи бъдещи мерки. 

 

Какво ново през 2010 г. 

През 2010 г. екипът на изследването: 

 Интервюира 60 души от институции извън България, 

свързани с издателство, литература, превод и 

култура; 

 Състави първата изчерпателна библиография на 

преводи от български език, публикувани в световен 

мащаб в периода 1989-2010. Библиографията се 

основава на 15 национални библиографии на 

разположение в библиотеките в Европа, ЮНЕСКО 

Index Translationum и каталози на издатели, както и 

многобройни мнения от преводачи, писатели и други; 

http://www.npage.org/article226.html
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 Проведе индивидуални проучвания на пет езикови пазара - немски, испански, 

италиански, чешки и френски - и написа специален анализ за тях; 

 Изготви доклад в 70 страници, който проследява тенденциите за превод в 

последните 20 години, изброява трудностите и успехите, и предлага 

политическите стъпки, необходими за подпомагане на българското участие в 

рамките на световната литературна комуникация. 

 

Пълният текст на изследването на български и библиографията могат да бъдат изтеглени 

от уебсайта на фондация „Следваща страница“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.npage.org/article226.html
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IV. ДРУГИ ПРОЕКТИ 
 

IV.1. Изследването „Защо говорим така? Езиковите промени в период на 

преход“ 

Една от общите черти на Източноевропейския преход е невероятно бързата 

трансформация на езика от такъв изпълнен с тежката идеология на социализма към 

свободна демократична реч. Но отварянето на бившите социалистически общества доведе 

също така и до вмъкване в езиците на неизвестни досега концепции и идеи, както и 

думите за тях. Затова преводите (или адаптирането) бяха жизненоважни през 90-те и 

косвено изиграха роля за начина, по който хората мислеха за обществата, в които живеят 

и то на собствения си език. 

Цели и инструменти 

Проектът има за цел да документира и изследва значителния процес на културен 

трансфер чрез преводите, който се състоя през последните 20 години в три държави - 

България, Сърбия и Украйна. Ще го постигне чрез провеждане на изследвания, 

организиране на дискусии между изследователи, както и публикуване на резултатите от 

изследванията. 

Какво ново през 2010 г. 

 

Ukraina Moderna с нов брой, посветен на езиковите 

трансформции и преводите. Ukraina Moderna е интелектуалното 

списание на Украйна, което събира известни учени, философи и 

теоретици известни далеч извън пределите на Украйна. Броят, 

посветен на културата на превод, се фокусира върху няколко 

текста, създадени в рамките на международното изследване на 

фондацията „Защо говорим така?“. 
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IV.2. Последващи резултати по стари проекти: на кратко 
 

 През далечната 2006 година, MC Most – Сърбия и фондация „Следваща страница“ 

разработиха изследване на книжния пазар в Сърбия, което е първо по рода си. 

Четири години по-късно, Министерството на културата на Сърбия реши да 

финансира актуализиране на изследването, като се използва същата методология, 

за да се осигури сравнимост. 

 Нашият новаторски доклад за нагласите за четене в девет арабски страни 

продължава да е първото нещо, което идва на ум, когато се спомене „Следваща 

страница“ в арабски контекст. Четири години след публикуването на доклада, той 

все още се цитира на конференции и събития, свързани с издателска дейност, 

библиотеки и четене. 

 През 2010 г. излезе последната книга от програмата за подкрепа на преводи с 

фокус върху „външни“ възгледи за историята и обществата на 

Югоизточна Европа. 

 „Подвижните Балкани“ (изследвания на проекта NEXUS, 2000-2003), 

съставител Александър Кьосев, превод на български от 

„Просвета“, София 2010. Издадена с подкрепата на Проект “New 

Southeast European History Books” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.npage.org/IMG/pdf/Survey_of_book_market_in_Serbia_correction.pdf
http://www.npage.org/article63.html
http://www.npage.org/article32.html
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V. ПАРТНЬОРСТВА И УЧАСТИЯ В СЪБИТИЯ 

V.1. Млади комикс артисти „мигрират“ към Харлем за уъркшоп 

В началото на юни 2010 г. холандската столица на комикса – Харлем стана домакин на 

уъркшопа „Мигриращи комикси. Перспективи на европейския пътешественик“, 

организиран от Platform Spartak. Фондация „Следваща страница“ беше избрана за 

български партньор и имаше за задача да избере четирима български комикс автори за 

участие в този младежки обмен. Така двадесет млади артисти от България, Полша, Чехия 

и Холандия се събраха в Харлем, за да пишат и рисуват заедно в продължение на седем 

дни истории за пътуването, за срещите с различни хора и за радостта от разнообразието 

във всички видове пътувания.  

V.2. Уъркшоп за творческо писане на Фондация „Анна Линд“ 

От 2008 г. фондация „Анна Линд” и Европейски институт за Средиземноморието 

организират съвместно конкурса за кратък разказ „Море от думи“. В края на октомври 15 

избрани сред победителите от предишни години се събраха в София, България, за 

уъркшоп по творческо писане. Редакторът на проекта комиксКултура Васил Видински 

(известен като ВБВ) изнесе лекция за връзката между текста и рисуването в проецеса на 

създаване на комикс. Десет от младите писатели смело приеха предизвикатекството и 

преработиха своите кратки разкази в сценарии за комикси. В резултат, историята на Аида 

Сечич „Китарата на Ирфан“ (Irfan’s Guitar) беше превърната в комикс от 4 страници от 

Vladimir Palibrk. 

V.3. „Следваща страница“ с проектно предложение за Източното партньорство  

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 през 2010 г. и беше одобрено през 2011 г. Проектът е подкрепен финансово от 

Програма Култура на Източното партньорство на ЕС. 

http://www.platformspartak.eu/log/categorieen/Nieuws
http://www.euromedalex.org/
http://www.iemed.org/aindex.php
http://www.iemed.org/seaofwords/en/
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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VI. ФИНАНСИРАНЕ ПРЕЗ 2010 Г. 

VI.1. Донори и партньори 

Дейността на фондацията през 2010 г. беше възможна благодарение на доверието и 

финансовата подкрепа на: 

 Институт Отворено общество и програмите MENA, Изкуство и култура, и 

Информация, 

 Фондация Erste Stiftung, 

както и на подкрепата на множество други партньорски организации, сред които: 

 Фондация Анна Линд – Египет 

 Културна асоциация Mirada – Италия 

 Британски съвет – България  

 Български аниме и манга клуб НАКАМА 

 Център за култура и дебат „Червената къща“ 

 Европейска културна фондация – Нидерландия  

 Асоциация на грузинските книгоиздатели и книгоразпространители 

 Гьоте Институт – България 

 Международна фондация Renaissance – Украйна  

 Literature Across Frontiers 

 La Maison du Livre - Бейрут 

 Министерство на културата на Република България 

 Националната асоциация на издателите в Армения 

 Platform Spartak – Хага, Нидерландия 

 Издателство Роборид – България 

 Ruediger Wischenbart Content & Consulting – Виена, Австрия 

 Студентски културен център – Белград, Сърбия 

 Студио Ентусиазъм – България 

 Transeuropeens – Франция  

 Youth Humanities Centre at the National University of Kyiv-Mohyla Academy 

 

http://www.annalindhfoundation.org/
http://www.mirada.it/
http://www.britishcouncil.bg/
nakama-bg.com
http://www.redhouse-sofia.org/
http://www.culturalfoundation.eu/
http://www.gpba.ge/
http://www.goethe.de/ins/bg/bg/sof.html
http://www.irf.ua/
http://www.lit-across-frontiers.org/
http://mc.government.bg/
http://www.bookpublishers.am/
http://www.platformspartak.eu/log/start.htm
http://www.roboread.com/
http://www.wischenbart.com/
http://www.skc.org.rs/
http://www.studio-enthusiasm.com/
http://www.transeuropeennes.eu/
http://www.ukma.edu.ua/
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VI.2. Финансов отчет 2010 
 

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  

Към дата 31 декември 2010 г.  

Сумите са в лева 

 2010  2010 

 BGN'000  BGN'000 

Актив  Пасив  

А. Записан, но невнесен 

капитал 

0 А. Собствен капитал 51 

Б. Нетекущи (дълготрайни) 

активи 

0 Б. Провизии и сходни 

задължение 

0 

В. Текущи (краткотрайни) 

активи 

408 В. Задължения 356 

Г. Разходи за бъдещи 

периоди 

 Г. Приходи за бъдещи 

периоди 

 

Сума на актива (А+Б+В+Г) 408 Сума на пасива (А+Б+В+Г) 408 

    

Разходи  Приходи  

I. Разходи за дейността 182 I. Приходи от дейността 184 

II. Финансови разходи 1 II. Финансови приходи 21 

III. Извънредни разходи  III. Извънредни приходи  

IV. Загуба от стопанска 

дейност 

 IV. Печалба от стопанска 

дейност 

 

V. Общо разходи 183 V. Общо приходи 205 

VI. Резултат 22 VI. Резултат 0 

Всичко (Общо разходи + VI) 205 Всичко (Общо приходи + VI) 205 
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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 

 


