
 
 

 

СВЕТОВЕН ДЕН НА ЦВЕТА 

Програма за еднодневен пътуващ Семинар и фото-пленер 

22 март 2019 

Добра традиция е да отбелязваме Световния ден на цвета с творческо пътуване и запознаване с различни 
практически приложения на цветовете. През 2019 година сме подготвили разнообразна програма, която 
включва посещение на цех за традиционно багрене на вълнени прежди, използването им в старинна 
килимарска техника, различни дизайнерски решения за нейното съвременно приложение и разказ за 
технологичните предизвикателства. В реална среда ще видим как се работи на най-големия стан за ръчно 
килимарство в Европа. След разглеждане на цеха и фото-сесия ще посетим местните историко-архитектурни 
забележителности и ще направим почивка за обяд. 

През втората половина на деня ще съчетаем пъстроцветните емоции от това посещение и лекцията за целия 
процес от багренето на вълнените нишки до създаване на готовия продукт с разходка до находището на най-
древните останки от мастодонти в Европа. Днес тази местност е обявена за природна забележителност. В 
околностите й е изградена модерна музейна експозиция, от която ще научим за откритията на учените, за 
живота на древните обитатели, но и за съвременните практики за представяне на обектите на открито и 
изграждането на подходяща среда за тях. Ще имаме възможност да се разходим из достъпните части на 
парка и да направим фото-сесия там при подходящи метеорологични условия.  

Избраните от нас обекти се намират в полите на Източните Родопи, където пролетта идва най-рано и се 
надяваме да имаме възможност на се насладим и на багрите на възраждащата се за нов живот природата от 
този регион. 

08.00 – Отпътуване от София по маршрута от ул."Оборище" N:1, (до храм паметник "Ал.Невски") 

18.00 – Връщане в София 

Такса участие в събитието – 30 лв. (за членове на „Група Цвят - България” и студенти 25 лв.) 

Цената включва разходи за пътуването с автобус до всички предвидени обекти, лекционна програма и 
включване на реализираните фотографии и съпътстващи произведения в предстоящи тематични изложби и 
каталози на „Група Цвят - България”. 

Цената не включва входни такси за посещаваните обекти и разходи от личен характер. 

Входна такса за обектите, включени в програмата:  7 лв. (5 лв. учащи и пенсионери) – събират се 
предварително при записването! 
Пътуването ще се осъществи при група от мин. 25 човека. 
Краен срок за записване/плащане 10 март 2019 година. 
За записване и повече информация: colourgroup@abv.bg (за пътуването на 22.03.2019), 0886494560 


