
Nickname: В@зов
Защото българските автори не са скучни.

Вазов е модерен! Проектът Nickname:В@зов цели да преобърне нагласите на
младежите в Столицата, като “говори” на техния език и представи Иван Вазов в една
непозната светлина - като автор на първия фентъзи разказ в българската литература.
Екип от младежи, участници в пилотното издание на инициативата “Академия за
Визионери”, организирана от дирекция “Спорт и младежки дейности” на Столична
община, черпи вдъхновение от Вазовия разказ „Последният ден на 20-ти век“ и
разработва проект, за да направи Вазов „новия тренд“

Мултидисциплинарният проект ще повдигне важни теми в различни направления
(рециклиране/преизползване на ресурсите, ползите от четенето и ролята на технологиите
в съвременния свят и др.) и ще насърчи младежите да използват свободното си време за
творчески активности в областта на литературата и визуалните изкуства.

Дейности и събития, част от проекта:

- Работилница (workshop) за креативно рециклиране (upcycling) на 07.07.2021 г. в
Sofia Lab (ул. Сердика 1)

- Работилница (workshop) по креативно писане на 23.07.2021 г. в Sofia Lab (ул.
Сердика 1)

- Онлайн конкурс за визуални проекти от 10.07. до 10.08. 2021 г. - кандидатурите
могат да се изпращат на имейл: nickname.vazov@gmail.com

- Онлайн литературен конкурс от 10.07. до  10.08. 2021 г - кандидатурите могат да
се изпращат на имейл: nickname.vazov@gmail.com

- Събитие - интерактивна изложба за отбелязване на годишнината (100 г. от
смъртта на Вазов) на 22.09.2021 г.

Upcycling работилницата ще пренесе малки и големи на пътешествие “назад в
бъдещето”. Ще създаваме скулптури/инсталации на „флит-вег” (велосипед задвижван от
крила) и „фоноскоп“ (модерна плазма/видео стена) - от отпадъци ще направим прототипи
на предметите, които Вазовото въображение е родило десетилетия преди създаването
им.

Визуалният конкурс ще бъде на тема “Последният ден на 21 век - реален или
фантастичен?” Категориите на конкурса ще са:

- Фотография
- Видео до 1 мин.
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- Графичен дизайн

Литературният конкурс ще провокира креативността на участниците в различните
възрастови групи (8 г. - 15 г.; 16 г. - 25 г.; 26 г.+) с необичайни категории:

- Twitter поезя (ограничение до 140 символа)
- Разказ в 10 изречения
- Хайку (три реда, съдържащи съответно 5-7-5 срички)

Темата, която ще бъде зададена, както за работилницата по креативно писане,
така и за литературния конкурс е “Последният ден на 21 век - реален или фантастичен?”

Събитието - интерактивна изложба ще бъде симбиоза между миналото и бъдещето.
Представянето на инсталации, разкази и визуални проекти, вдъхновени от разказ написан
преди 122 г. ще почете годишнината от смъртта на Вазов с присъщия за него поглед в
бъдещето.

Проектът ще остави следа с „капсула на времето“, която ще бъде подарена на Столична
община с идеята да бъде отворена на 31.12.2100 г. (последният ден на 21-ви век).

Проектът “Nickname: В@зов”, част от “Академия за визионери” се реализира от Яна
Трайкова, Люба Попова, Емануела Славейкова, Татяна Хаджииванова, София Иванова с
финансовата подкрепа на дирекция „Спорт и младежки дейности“ на Столична
община.

Партньори по проекта: Асоциация за развитие на София (Sofia Lab), фондация
Bfree, Amalgama.

Актуална информация за проекта може да откриете в социалните мрежи
(https://www.facebook.com/nickname.vazov и

https://www.instagram.com/nickname.vazov/), а вашите въпроси може да зададете на
nickname.vazov@gmail.com
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