
Сдружение с нестопанска цел "Писалка и перо" Пловдив е регистрирано през февруари
2014 г. от група ентусиасти библиотекари от Регионална Народна библиотека "Иван
Вазов", Пловдив.
Основните цели на Сдружението са:
•  Модернизация на библиотеките;
• Подпомагане на държавни и обществени организации за насърчаване на четенето и
най-добрите практики в областта на хуманитарните инициативи.

В СНЦ „Писалка и перо” членуват 33 души. Сдружението успешно си сътрудничи с
различни партньорски организации. За четири години са спечелени 10 проекта: четири
проекта пред Фондация „Отворени изкуства“  през 2014,2015,  2016  г.  и 2017  г.  за
участие в Нощ на музеите, проект пред Национален алианс за работа с доброволци и
финансиран от фондация „Чарлз Стюарт Мот”-  „Пловдив избира любим съвременен
български автор“  през 2014  г.;  проект 2015  г./2016  г.  пред Националната комисия за
ЮНЕСКО - България съвместно с Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив и Съюз на
народните читалища на тема „Новите културни политики в България – възможности за
прилагане и участие“. Проектът включва организиране на състезание за идеи в
областта на културната политика сред младите хора на възраст между 18 и 30 г.
През 2016 г. Сдружението организира екохепънинг „Природата и книгите ни дават
криле-всичко е в нашите ръце“ с финансовата подкрепа на фондация „Време за герои“
(Time heroes).
През 2017  г.  Сдружението спечели тригодишен проект пред Общинска фондация
Пловдив 2019 на тема „Литературен Ренесанс в Пловдив“. Проектът има за цел да
развие публиките на Пловдивската народна библиотека /РНБИВ/ и читалищата, като
културни институции на Пловдив, чрез дейности в България, Македония, Германия,
Италия. В библиотечна среда да бъде осигурен свободен достъп на всички,
включително и на малцинствата до култура, до познати и не толкова познати имена
сред съвременните автори на художествена литература.
През 2018  г.  Сдружението се включи с проект пред Фондация Работилница за
Граждански Инициативи, финансиран от SAP и немската неправителствена организация
Haus  des  Stiftens,  TechSoup  Europe  „Забавна седмица на програмирането с робота
Финч“. Проведени бяха обучителни семинари с ученици от началните класове в
училища на пет населени места на Пловдивска област /Първомай, Съединение, Граф
Игнатиево, Царацово и Хисар/ от 8 до 12 октомври в Европейската седмица на
програмирането. Проектът ни е част от инициативата „Запознайте се и програмирайте“.
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