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Нов уебсайт популяризира Античния стадион
на Пловдив

New website promotes the Ancient Stadium in
Plovdiv

Новият уебсайт на Античния стадион на Пловдив
бе представен официално днес. Той е част от
проекта „Античният стадион на Филипопол –
опазване, рехабилитация и градско обновяване”,
който се реализира с подкрепата на Финансовия
механизъм на Европейското икономическо
пространство.

The new website of the Ancient Stadium of Plovdiv
was officially presented today. It is part of the project
“Ancient Stadium of Philippopolis – Preservation,
Rehabilitation and Urban Renewal”, which is
supported by the Financial Mechanism of the European
Economic Area.

Идеята на този сайт е да популяризира на няколко
езика Римския стадион, като след това стане една
част от множество подобни уебсайтове, които ще
рекламират различни културни и исторически
паметници в Пловдив, обяви областният управител
инж. Иван Тотев. Той допълни, че в проекта за
възстановяване на Малката Базилика, който се
реализира в момента, също е предвиден уеб
базиран сайт. Идеята е всички те да бъдат
включени в един по-общ портал, който да се
свърже и с портала на Фонда за развитие на
Летище „Пловдив”, каза още инж. Иван Тотев.
Сайтът служи да покаже Античния стадион на
Пловдив в контекста на Античния град. Той вече е
активен и може да бъде намерен на адрес
www.antichen-stadion-plovdiv.bg, съобщи Деляна
Костадинова – управител на фирмата, която
изработва уебсайта – „Цвят и пиксел” ООД.
Различните обекти в античния град са показани в
интерактивна карта – сред тях са Античният
театър, Източната порта, Голямата Базилика,
Форумът и т.н. Всеки един посетител може да види
на екрана в какъв контекст е живял този стадион.
Една от целите на уебсайта е да събере
разпокъсаните части и да ги покаже на едно място,
за да се види каква е била ролята на обекта. Има
план на стадиона, информация за игрите, които са
се провеждали, за етапите на експониране и
проучване. Уебсайтът съдържа богат снимков
материал, показва идейния проект за обновяването
на архитектурния паметник, както и етапите от
изпълнението на проекта „Античният стадион на
Филипопол – опазване, рехабилитация и градско
обновяване”. Информацията непрекъснато се
обогатява и допълва.

The idea of this site is to promote in several languages
the Ancient Stadium and then become part of many
such websites that will advertise various cultural and
historical monuments in Plovdiv, said regional
governor Ivan Totev. He added that the project to
restore the Small Basilica, which is implemented
currently, is also provided a web-based site. The idea is
that they all be included in a more general portal,
which is to be connected with the portal of the
Development Fund of Plovdiv Airport, said Ivan
Totev.
The site serves to show the Ancient Stadium of the
Plovdiv in the context of the ancient city. He is now
active and can be found at www.antichen-stadionplovdiv.bg, said Delyana Kostadinova – manager of
the company that develops the website – PixelFlower
Ltd. Various sites in the ancient city are shown оn the
interactive map – among them the Ancient Theatre, the
East Gate, the Great Basilica, the Forum, etc. Each
visitor can see on the screen in what context lived the
stadium.
One of the aims of the website is to gather the scattered
pieces and display them in one place, to see what the
role of the site was. A plan of the Stadium, information
about the games, which were conducted there, the
stages of exposure and study. The website contains
numerous photos, showing the conceptual design for
the renovation of the architectural monument, and the
stages of the project “The Ancient Stadium of
Philippopolis – Preservation, Rehabilitation and Urban
Renewal”. The information is continuously enriched
and supplemented.

