
   

 

 

 

ПЛОВДИВ – ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА2019 

 

PLOVDIV – EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE 2019 

 

 

Slide 1 

Intro: (in German) 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dreier, sehr geehrte Frau Dr. Kurth, meine 

Damen und Herren, liebe Gäste und Freunde! 

Ich heiβe Nadezhda Chervenova und das ist meine Freundin Anzhela Al Fahad. 

Wir kommen aus Sofia – die Hauptstadt von Bulgarien. 

Wir stellen euch die Europäische Kulturhauptstadt 2019 – die zweitgröβte Stadt 

von Bulgarien Plovdiv – vor. 

Und weil wir an einem Englischen Fremdsprachigen Gymnasium lernen, erlaubt 

ihr uns, bitte, weiter in Englisch zu sprechen. Danke! 

 

 

Слайд 2 

Преди да започнем, моля, насладете се на кратко видео за България! 

 

 

Слайд 3, 4 и 5 

Пловдив е най-старият все още обитаван град в Европа и е един от най-

старите градове в света, които все още съществуват. Като такъв Пловдив 

има богата история и съществуват многобройни разкази за установяването 

на града и различните аспекти на градския живот. Едно от имената на 

Пловдив е "Градът на седем хълма" заради хълмовете, които се издигат в 

сърцето му. Тези хълмове не са огромни като в други градове, но приличат 

на големи камъни, поставени там от древните хора. 

 

 

 

 



   

 

 

 

Слайд 6 и 7 

В градът има бохемски квартал, наречен Капана. 

Някога той е бил търговски център за местни занаятчии, а улиците му все 

още имат имена като улица „Железарска” и улица „Кожухарска”. 

През последните години правителството насърчава собствениците да 

обновяват разрушените сгради и днес този квартал е най-модерният и 

живописен район на Пловдив. Това е лабиринт от хипстърски кафенета, 

цветни магазини и джаз барове, на всяка крачка ще видите уютни 

ресторанти, магазини за ръчно изработени вещи и много графити по 

стените. 

Има и ежегоден фестивал, който носи името на квартала. 

 

 

Слайд 8 и 9 

Римският театър е още едно невероятно и автентично място в Пловдив. 

Той е построен около 90-та година след Христа, когато градът е бил важен 

римски граничен град, наречен Филипополис. 

Допреди 70-те години на двадесети век никой не знаеше, че под един от 

пловдивските хълмове лежи цял римски театър. Но след като свлачище го 

разкрива, той е възстановен в предишното си великолепие. Това е един от 

най-добре запазените древни театри в света и често се използва като място 

за опери, пиеси и дори рок концерти. Така че можете да го посетите като 

туристически обект. 

 

 

Слайд 10 

Пловдивският регионален етнографски музей е вторият по големина 

специализиран музей от този тип в България. Той е призната научно-

образователна институция и привлекателен център за културен туризъм. 

Музеят е създаден през 1917 година. 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Слайд 11 и 12 

Римският стадион или Стадионът Филипополис е построен в началото 

на ІІ век след Христа по времето на император Адриан. 

Седалките били направени от мрамор, а капацитетът бил за около 3000 

зрители. 

На стадиона са били провеждани гладиаторски битки и спортни събития. 

Игрите се организирали по модел на гръцките Олимпийски игри на всеки 

четири години с продължителност от няколко дни. Основните спортове 

били хвърляне на диск и копие, бягане, скачане, борба, стрелба и много 

други. 

 

 

Слайд 13 

Сега Ви представяме видео за Пловдив – шестият най-стар град в света. 

 

 

Слайд 14 

Как Пловдив бе избран за Европейска столица на културата? 

 

 

Слайд 15 

История на кандидатурата 

Концепцията „Заедно“, върху която стъпва кандидатурата на Пловдив, е 

оценена като изключително значима за развитието на културния и социален 

живот на Пловдив. 

 

 

Слайд 16 

Идеята 

Решението Пловдив да кандидатства за титлата ЕСК се ражда през 2010 г., 

когато група пловдивски артисти и интелектуалци се обединяват около тази 

кауза. 

 

 

 



   

 

 

 

Слайд 17, 18 и 19 

Процесът 

Процесът по подготовката на кандидатурата е вълнуващ период, изпълнен с 

множество срещи, разговори и консултации с местни и чуждестранни 

организации, институции, културни общности и отделни личности. През 

март, април и май 2015 г. са проведени десетки срещи с представители на 

различни организации и граждани, които активно участват в изграждането 

на програмата. Пловдив спечели титлата „Европейска столица на 

културата” заради балансираната си и убедително представена програма. 

 

 

Слайд 20 и 21 

Мисия, визия и ценности 

Пловдив се гордее с древното си наследство и със статута си на един от най-

старите градове в Европа. Следите от дълбоки пластове минало са белязали 

идентичността на града и неговите жители. Срещата между култури, 

общности и групи винаги е била най-голямото предизвикателство и 

едновременно най-силният двигател в развитието на града. “Заедно” е 

повече от път към осъзнаването ни като общност, то е нашият стремеж да 

направим културата достъпна за всеки, да й позволим да направи живота ни 

по-стойностен, градът ни по-жив и привлекателен. 

 

 

Слайд 22 и 23 

Логото 

Както програмата, така и новото лого побират в себе си всичко, което 

обичаме в Пловдив, и с което се гордеем – от хълмовете, хилядолетните 

сводове и арки, Античния театър, Римския стадион, реката, през къщите, 

храмовете, калдъръма, керемидите, българската кирилица и най-вече 

богатата ни многопластова история. 

Резултатът е конкретен знак – графичен растер със седем линии в дъга. Той 

може да бъде арка, дъга, свод или мост, театрални седалки или буквата П, с 

която започва името на града на български и много други, които можете да 

видите на снимката. 

 



   

 

 

 

Слайд 24 

За финал, моля, насладете се на още едно видео за Пловдив. 

 

 

Slide 25 

Thank you for the attention! Visit Plovdiv and come with Friends! 


