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В  серия  от  публикации  ви  представяме  блиц-интервюта  с  КЛЮЧарите  в  юбилейното  10-то  издание  на  Форум
КЛЮЧ #НАПУК. Днес Кристалин Чавдаров разказва за уроците, които е научил, на какво е напук и за какво му
пука. 

ААзз  ддъърржжаа  ккллююччаа  ззаа……

…палатката! 🙂  Мисля не е важно за къде държиш ключа, а за къде не държиш. В тази посока отговорът ми би
бил прост – за миналото. Всеки притежава ключове за – тук и сега,  както и за след това,  но никой за минало
свършено  време  т.е.  използвайте  ключовете  за  –  тук  и  сега,  така  че  да  не  се  налага  да  търсиш  ключ  за
минало свършено!

ККааккввоо  ссее  ооппииттвваашш  ддаа  ппррооммеенниишш  ооккооллоо  ссееббее  ссии??

Само себе си, но понякога това е всичко около “себе си”.

АА  ккааккввоо  ссее  ннааддяявваашш  ддаа  ооссттааннее  ннееппррооммееннеенноо  ззааввииннааггии??

Достойнството.

ККоойй  ее  ннаайй--ззннааччииммиияятт  уурроокк,,  ккооййттоо  ссии  ппооллууччиилл??

Не е само един… За жалост не работи толкова просто живота, че с един урок да се справиш. Сокраце получавал
съм много уроци, но никога не съм ги използвал в значимия момент и едва ли съм единствения такъв мазохист.

ННаайй--ггоолляяммооттоо  ппррееддииззввииккааттееллссттввоо  вв  ррааббооттааттаа  ттии??

Предотвратяване на отегчение, еднообразие и безразличие в дизайна и духа на екипите с които работя.

ККооее  ттее  ввддъъххннооввяявваа  ддаа  ппррооддъъллжжаавваашш??

Нямам идея – наистина.

СС  ккооггоо  ббии  ссее  ссммеенниилл  ззаа  ееддиинн  ддеенн??

С другото ми аз. #ИмаГи 2017
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ННааппуукк  ннаа……

Себе си.

АА  ддееййссттвваашш  ллии  ннааппуукк  ннаа  ссееббее  ссии??  ККааккъъвв  ее  ррееззууллттааттъътт  ттооггаавваа??

Това ме движи! Резултатът съм самия аз или другото а?

ООббииччаашш  ллии  ппууккааннккии??

Най-обичах/м  онези,  които  баба  правеше  във  “фурната”  на  една  печка,  която  е  керпичена  и  е  на  дърва…,  но
понякога и тези от микровълновата казват са вкусни?

Вижте също

юни 11, 2017

Димитър Стафидов –
Ключът е в теб

Димитър Ст…

&

май 15, 2017

Крис Захариев: Времето

Крис Захари…

&

май 15, 2017

Надежда Павлова:
Фотографията

Надежда Па…

&

април 7, 2017

Livestream на Форум
КЛЮЧ #ИмаГи

&прочети

прочети

прочети прочети

Димитър
Стафидов
– Ключът
е в теб

# юни 11,
2017

Атанас
Атанасов:
Не всички
мечти се
сбъдват

# юни 8,
2017

Христо
Илиев:
София е
болна, да
я
излекуваме
заедно!

# май 22,
2017

Светлана
Михайлова:
Действам,
следователно
преподавам!

# май 15,
2017

Крис
Захариев:
Времето

# май 15,
2017
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Интересно Key@SWISS Етикети

9 април 2016 klyuch live stream livestream Брегов

Варна Иван Идея в действиеКлючКозата Ани

Конкурс Млади хораМодерен театър
Промяната СъюзФорум
Форум КЛЮЧбездомни ветеринар

дарик деца здраве интеграция клуб книги котки

култура кучета литература мениджър надежда

образование отбор поезия поет право спорт
справедливост съдебна система съдиите турнир

ученици учители футбол юрист
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Димитър Стафидов –
Ключът е в теб

# юни 11, 2017

Крис Захариев: Времето

# май 15, 2017

Надежда Павлова:
Фотографията

# май 15, 2017

Livestream на Форум КЛЮЧ
#ИмаГи

# април 7, 2017

Sasha Bezuhanova – founder
of MOVE.BG. Key@SWISS
topic: The Future of building
communities

# септември 4, 2017

Nicola Schoenenberger –
natural scientist. Key@SWISS
topic: sustainable
environment

# август 11, 2017

Daniel Bochsler – political
scientist. Key@SWISS topic:
Active citizenship

# август 11, 2017

Nadia Rainone – Project
Manager in Social Innovation
(SEIF)

# юли 26, 2017
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