Писмо дълго 19 метра
с пожелания да оздравее
изпратиМонтана
на своя съгражданин
Стилиян Петров
футбола. Пожеланията са събрани на
19 април в 19,19 часа на централния
площад „Жеравица”, когато да подк
репят Стилиян Петров се събраха над
1000 души.
Писмото, придружено със снимки от
събитието, бе подписано от кмета на
Монтана Златко Живков и изпратено с
куриер до Бирмингам, където живее в
момента и играе Петров.■

Слово

СНИМКА: АВТОРЪТ

Крум КРУМОВ
Писмо с дължина 19 метра изпра
тиха жителите на Монтана до своя
съгражданин и капитан на национал
ния отбор по футбол Стилиян Петров,
който се бори с тежка болест в Англия.
Писмото представлява лента с
широчина един метър и дължина 19
метра, на която са написани стоти
ци пожелания за бързо оздравяване
и завръщане в родния град и във
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в клоновете на „Български пощи”
във Враца, Монтана и Видин
до 20-о число на всеки месец
Читателите ни от Враца могат да
се абонират и във фирма „Оларт”
Абонаментът в редакцията продължава
до края на всеки месец за следващите
Нашите абонати имат еднократно право
на безплатна реклама, обява или
съобщение във вестника

КАТАЛОЖЕН № 2120

по

врачански
Елеонора ЦАНОВА
лед половин век
заедно с житейската
си половинка, да повториш
дадената дума за вярност и
любов, за взаимност и опора,
в лош и в хубав ден имаха
възможност 15 врачански
двойки. Вълнението на
семействата Георгиеви,
Начкови, Младенови, Михови
и останалите възрастни
двойки, престъпили входа на
новата врачанска ритуална
зала, бе безкрайно.
Откриването на красивата,
модерна и напълно прилягаща
на врачани нова ритуална
зала за тях се превърна в
един истински празник. Това
е една реализирана мечта
за поколения врачани, а
ритуалната зала е знаково
място за всяко селище, в
което се съхранява найхубавото за сватбения
ден, за първите стъпки на

С

-годишният Никола Станев раз
вя българския трибагреник пред
паметника на загиналите войни от Трети
Бдински полк в центъра на Видин в знак
на протест срещу решението на българско
то правителство да спре строителството на
АЕЦ „Белене”.
Самотният протестиращ привлече със
скандиранията си вниманието на група
граждани и младежи от крайдунавския
град. Пред тях той обясни, че това е не

за

Менделсон

Видинчанин
излезе
на протест
срещу
решението
за АЕЦ
„Белене”

74

Абонирайте се

говата лична изява на гражданска пози
ция срещу „предателската политика на
управляващите, загърбили националните
интереси на България”.
Минути по-късно двама униформени
полицаи учтиво помолиха възмутения бъл
гарин да прекрати спонтанния си протест.
Никола Станев е бивш енергетик, рабо
тил в комбината „Кремиковци” и АЕЦ
„Козлодуй”. ■ Слово плюс
СНИМКА: ДИАНА СИРАКОВА

младото семейство, сподели
при откриването на залата
врачанският кмет инж.
Николай Иванов.
Към двойките юбиляри
той се обърна с пожелание
да съхранят в себе си
тази хармония, която идва
от вековете и като всяка
традиция е устойчива на
превратностите на времето. А щом като любовта, обичта
и мечтите на хората са
пропити в нея, тя ще остане
вековечна - обърна се към
гостите кметът.
Врачанската зала е
обширна, с уникален
стъклопис, модернен
вътрешен интериор, с място
за гостите, за участниците в
ритуала.
Отлична работа са
свършили от фирмата
изпълнител - консорциум “
ЛИНТЕЛ-Чехпласт” - Враца,
изработилите специалната

ритуална маса от фирма
“Крео Декор” ЕООД и на
стъкленото пано - “Витрарт”
ЕООД. Общата сума е 206
847 лева, а собственикът на
фирмата изпълнител Калин
Георгиев е направил дарение
електронен роял.
След като с много вълнение
преподписаха своите брачни
договори, честващите
“златната” си  сватба
получиха като дар и като
скъп спомен копие на своите
първи брачни свидетелства,
подписани преди 50
години,  и по оригинална
бутилка марково червено
вино с етикет с имената на
развълнуваните до сълзи
“новобрачни “.
В присъствието на
врачанския митрополит
Калиник и много гости
епископ Киприян отслужи
водосвет за здравето на
присъстващите. ■
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Областният управител на Видин
проведе приемен ден в Кула
равител Елка Георгиева,
Венци Пасков, директор
на Регионална дирекция
„Социално подпомагане”
– гр. Видин, Ваньо Гетов,
началник на „Инспекция

по охрана на труда” – гр.
Видин, и представители
на Районно управление
„Полиция” – гр. Кула –
Венелин Иванов и Бисер
Кацов.

На приемния ден се
яви Бояна Генадиева, ко
ято съобщи за проблеми,
свързани с ликвидацията на
Многопрофилна болница за
активно лечение „Панайот
Хитов” – гр. Кула и неизп
латени заплати.
Станислав Стойков,
кметски наместник на се
ло Извор махала, община
Кула, потърси от областния
управител съдействие за
осигуряване на транспор

Никола ЛИСИЧКОВ
Акция за безвъзмездно
кръводаряване организира
отделението по трансфу
зионна хематология към
ломската болница, съвмес
тно с Българския червен
кръст. Кампанията за кръ
водаряване е под мотото
„Запалете свещичка, пода
рете любов”.
Акцията е традицион
на и се провежда еже
годно между Цветница и
Разпети петък в подкрепа
на човешката съпричаст
ност с нуждаещите се от
кръвопреливане. Въпреки
че закриха Центъра по
трансфузионна хематоло
гия в Лом, отделението ра
боти активно и пред врата
та всеки ден идват хора да
дарят кръв. Завеждащият
лекар на отделението д-р
Елка Симеонова сподели,
че броят на кръводарите
лите се е увеличил с над
400 човека. През миналата
година доброволно са дари
ли близо 2500 души, което
е повече с 400 в сравнение
с 2010 г.■

на областния управител
продължи със среща на
кметовете и кметските на
местници от община Кула.
Бяха коментирани детайли
относно обиколката на инж.
Асенов в населените места
на община Кула. Приемните
дни на областния управи
тел на област Видин ще
продължат в останалите
населени места на областта
в началото на месец май. ■
Слово плюс

Предпразнични
обновления

Дни преди Великден започна боядисването на па
рапета при крайбрежната алея от Телеграф капия до
Речната гара във Видин.
Дължината на съоръжението е 450 м, съставено от
над 290 пана. Подновена бе и детската площадка в
Крайдунавския парк.
Възстановени са скулпт урите на обичаните от
всички бронзови лисички в парка. Официалното от
криване на обновeнитe обекти стана на 12 април, в
рамките на Великденската програма в общината.
Извършва се и ремонт на градската тоалетна до
крепостт а „Баба Вида”, която от дълги години е
неизползваема. Част от материалите за възстановя
ването й са дарение от фирми, а ремонтът се извър
шва от строителната бригада на Община Видин. ■
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В Лом
дариха кръв
на Великден

тна връзка от селото до
общините Кула и Видин.
Кметският наместник ин
формира и за още един
проблем – лошото състо
яние на черните пътища,
вследствие преминаване
то на тежките машини за
дърводобив.
От постоянни имущес
твени и парични кражби
в село Големаново, общи
на Кула, се оплака Цанко
Цанков. Приемният ден

СНИМКА: АРХИВ

На изнесения при
емен ден в община Кула
областният управител на
област Видин инж. Цветан
Асенов бе придружен от
заместник областният уп

Експертната група по Проект
„Създаване на условия за разработ
ване и прилагане на ефективни и
ефикасни политики за устойчиво раз
витие на община Мездра” № А10-13-8/
11.01.2012 г., изпълняван от Община
Мездра по схема за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
BG051PO002/10/1.3-04 на Оперативна
програма „Административен капа
цитет” (ОПАК), проведе своето пър
во заседание. В него взеха участие
предст авители на неправителствени
организации (Фондация за прозрач
ни регламенти, Българска асоциация
на управленските консултантски ор
ганизации (БАУКО), НЧ „Просвета
- 1925”, сдружение „Искърско дефи
ле”, АРАТ „Коритен”, КНСБ и др.), на
Министерството на регионалното раз
витие и благоустройството, Общинския
съвет и Общинска администрация Мездра и на медиите.
Ръководителят на екипа за управле
ние на проекта (ЕУП) Нина Данколова,
предст ави екипа, а Златина Михайлова-

Карова - координатор „Обществени
поръчки”, презентира самия проект:
неговата обща и специфични цели,
целевите групи, към които е насочен,
основните дейности, предвидени за
изпълнение, и очакваните резултати.
Приети бяха Вътрешни правила за
работа на ЕУП и План за работа на
експертната група. Обсъдени бяха
също изискванията към изпълните
ля на основната обществ
 ена поръчка
„Координация на дейностите и парт
ньорството при разработване, провеж
дане и мониторинг на местни политики
за устойчиво развитие”.
Проектът се осъществява с фи
нансовата подкрепа на ОПАК, съфи
нансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд. Той е на
обща стойност 283 625 лв. и период за
изпълнение - 18 месеца. 85% от средс
твата се отпускат от Европейския соци
ален фонд, а останалите 15% - от дър
жавния бюджет. Неговото изпълнение
започна на 11.01.2012 г. и ще приключи
на 11.07.2013 г.

СНИМКА: АРХИВ

Проведе се заседание на експертната група
по Проект BG051PO002/10/1.3-04
„Създаване на условия за разработване
и прилагане на ефективни и ефикасни
политики за устойчиво развитие на община
Мездра” № А10-13-8/ 11.01.2012 г.
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етски празник от
ново събра много
видинчани и техните деца
в Крайдунавския парк. За
тяхното добро настро
ение свири Градският ду
хов оркестър, а актьори
от Драматичния театър,
облечени като клоуни, за
бавляваха малчуганите.
Библиотеката на открито
предлагаше богат избор от
детски книжки и игри.
В рамките на празни
ка видинският кмет Герго
Гергов откри обновената

детска площадка с но
ви модерни съоръжения.
Стойността им е около
14 000 лв., които са да
рение от MBM Express.
Съоръженията са изработе
ни от фирма в гр. Провадия
и отговарят на всички усло
вия за безопасност.
„Искам да изразя удов
летворението си, че нещата
се случват така, както ги
бяхме предвидили. Нашето
намерение бе в навечерието
на Великденските празници
да подарим на видинчани

и децата на Видин много
настроение и радост с това,
което правим” – каза кме
тът на Община Видин. Той
благодари и на представи
телите на бизнеса за гласу
ваното доверие и помощта
това да се случи.
В друг кът на парка бе
обособено още едно ху
баво място за забавление
на децата - трон и стол
чета-гъбки, където актьо
ри ще четат приказки на
малчуганите. ■ Слово
плюс
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най-напред поздрави всич
ки присъстващи с един от
най-големите празници на
православната ни църква
– Възкресение Христово!
Един от най лъчезарните и
уважавани празници в жи
вота на българина.
Той призова да възкре
сим душите си за повече
добри дела в полза на
красивия Белоградчик, на
неговите граждани, които
заслужават да живеят подобре.
Той говори за проекти

Вести от Видин

Международно изложение „Културен туризъм”
Хилядниците в
Козлодуй стартират Щандът на Враца прикова погледа
на археолога Николай Овчаров
за нов живот

►Библиотека

на открито

В Крайдунавския парк
във Видин, пред галерията
стартира инициативата
„Библиотека на открито”,
чиято цел е да популяри
зира детския отдел към
Регионална библиотека
„Михалаки Георгиев”, из
ползв
 айки интерактивни
методи.
Актьори от Драматичния
театър четат приказки и
забавляват децата в праз
ничните дни. Кампанията
ще продължи до 23 април
– „Деня на книгата”.

Елеонора ЦАНОВА

Козлодуйската атомна
централа осигурява 35 % от
износа на електроенергия
от България, над 15 млрд.
киловатчаса. С новото
удължаване живота на 5-и
и 6-и блок АЕЦ - Козлодуй
ще има възможност още
години наред да доставя
електроенергия, чиста и на
ниска цена. Именно това
бе причината атомната ни
централа да бъде наречена
“златната кокошка” на
българската икономика.
Това стана ясно от
пресконференцията на
ръководството на АЕЦ Козлодуй във връзка със
стартирането на първия етап
от подготовката за удължаване
срока на експлоатация
на двата хилядници.
Изпълнителният директор
Александър Николов запозна
журналистите с програмата
ден след срещата си с
министър-председателя Бойко
Борисов и вицепремиера
Симеон Дянков.  Между
създадения консорциум от
руския “Росенергоатом” и
EDF - Франция, които са
сред водещите фирми за
експлоатация на ядрени
централи, и „АЕЦ –Козлодуй”
ЕАД е подписан договор за
комплексно обследване на
фактическото състояние и
оценка на наличния остатъчен
ресурс на оборудването и
съоръженията. Разрешение
за това Българският енергиен
холдинг е дал още в края
на 2010 г. Кандидатите за
участие в обявения търг
са били в началото пет
фирми, участие е взел само
консорциумът, в който влизат
като подизпълнители и руски

фирми.
Модернизацията на двата
хилядника, която трябва да се
извърши в следващите месеци
и години, е за 250 млн. евро
и това я прави най-големият
енергиен проект у нас.
Срокът за експлоатация на
двата блока изтича за пети
през 2017-а, а за шести - 2019
г. Очаква се да бъде удължен
животът на двата реактора за
още 20 г., с опция за още 10
г. Предварителните разчети
сочат, че за две десетилетия
допълнителен живот блоковете
ще дадат електроенергия за
11 млрд. евро, което прави
разходите от 250 млн. малки.
Модернизацията трябва
да е стартирала 4 г. преди
изтичането на срока за
лицензиране, което ще рече
през следващата година за
пети, а през 2015 г. за шести
блок .
"Не, не сме закъснели с
действията си по удължаване
срока на експлоатация на
двата блока, движим се по
график"- увери изп. директор
Александър Николов. Първите
стъпки са подготовка на
работна програма за оценка
на оборудването на системите
за контрол и строителните
конструкции, обследване
на системите за сигурност.
Вторият етап, който трябва
да приключи до есента на
2013-а и съответно до края на
2015 г., е реалната подготовка
на блоковете, за да се случи
удължаването на срока за
експлоатация.
Едва тогава АЕЦ Козлодуй ще може да поиска
от Агенцията за ядрено
регулиране нови лицензи за
експлоатация за следващите
две десетилетия.■

за усилията, уменията и
таланта, който отдават в
името на просперитета
на туризма в общината и
ги увери, че ще работят
заедно в реализирането
на бъдещите проекти и
намерения.
С приветствено слово
към множеството от хора
се обърна и областният
управител. Бяха прочете
ни Поздравителни адреси
от името на президента
Росен Плевнелиев, от на
родните представители

на ПП ГЕРБ – Любомила
Станиславова и Владимир
Тошев и посланика на
Украйна в Р. България
– Микола Балтажи. От
Поздравителния адрес на
президента, стана ясно, че
през месец октомври ми
налата година природният
феномен Белоградчишки
скали е включен в пред
варителните листи на
ЮНЕСКО, една задължи
телна стъпка към одоб
ряването им за списъка
на световното културно

и природно наследство,
ангажимент, който бе поет
от президента Първанов,
по време на участието му в
Деня на туризма през ме
сец април 2011 год.  
Гостите на празника има
ха възможността да се нас
ладят на богата и разнооб
разна културна програма.
Съпътстващи прояви бяха
две много добре подготве
ни и аранжирани изложби
на писани яйца и козунаци,
които бяха подарени на
участниците в празника.■                     

СНИМКА: АВТОРЪТ

Любомир ВЕСЕЛИНОВ
В Белоградчик се прове
де Ден на туризма, с който
по традиция всяка година
се поставя началото на
новия туристически сезон.
Гости на празника бяха: об
ластният управител Цветан
Асенов, Филип Уотле - уп
равител на Минно дру
жество - Белоградчик,
представители на бизнеса,
туристическия бранш и
медиите.
В своето слово кметът на
Общината Борис Николов

►Младежки проект
Област Видин и гер
манският окръг Ортенау,
провинция Баден –
Вюртемберг ще изпъл
няват съвместен проект
„Младежта без граници –
нашето общо бъдеще”. По
проекта на завършилите
зрелостници се предлага
възможност за повишава
не образователната сте
пен в Ортенау.
В продължение на три
години младежите ще се
обучават в професиона
лен колеж.
По време на своето
обучение те ще получават
стипендия. Осигуряват
им се безплатна храна и
подслон. От кандидати
те се изисква да владеят
немски език. За целта
през лятото ще бъде
организиран четирисед
мичен курс в Германия.
Предлаганите специ
алности за обучение са
метал и електротехника,
строителство, храни
телна промишленост и
медицина.

те в областта на туризма,
по които в момента се
работи и по които е
кандидатствано, включи
телно и по Трансгранично
сътрудничество с общи
на Княжевац, Сърбия.
Като успех бе посочено,
закупуването на турис
тическия дом от хора  с
местен произход, които
декларират траен интерес
в развитието на туризма. В
заключение кметът благо
дари на представителите
на туристическия бранш

СНИМКИ: АВТОРЪТ

Ден на туризма
в Белоградчик

Бурни аплодисменти посрещнаха възстановката
„Царят-жрец Дионис и виното”, с която бе открит
врачанският щанд на изложението във Велико Търново
Даниела ХИТОВА
Сред възторжените зри
тели бяха видният археолог
проф. Николай Овчаров,
зам.-министърът на култура
та Георги Стоев и кметът на
града-домакин Даниел Панов.
„Видяхме един хубав ритуал,
в който всичко е дозирано и
добре направено до детайли.
Направи ми впечатление и
абсолютната точност, с която
са направени копията на съ
довете от Могиланската моги
ла и Рогозенското съкровище,
които бяха включени във
възстановката. Ритуалът бе
едно добро допълнение към
представянето на oбщина
Враца. Трябва да го показва
те и на вашите гости” – каза

след края на представянето
проф. Овчаров. Специалните
гости бяха посрещнати пред
щанда и разговаряха със зам.кмета на Враца Красимир
Богданов. Младите актьори от
ТГ „ТЕМП”, които направи
ха възстановката, почерпиха
гостите с вино, поднесено във
фиали и питка от еднозърнест
лимец, приготвена по ориги
нална рецепта отпреди 8000 г.
В тазгодишното издание на
международното изложение
във Велико Търново участват
15 държави от четири конти
нента и над 40 общини. Освен
български представители
свои щандове имат Китай,
Индонезия, Франция, Полша,
Аржентина, Южна Америка,

Унгария, Русия, Румъния и
др.
Врачанското участие про
дължи с представянето на
филма „Хляб от Бога, бо
гове от глина” на Искрен
Красимиров, който бе из
лъчен в голямата зала на
Община Велико Търново.
Гостите на щанда на Враца
видяха презентацията
„Етнографско-възрожден
ският комплекс във Враца
– съхранен бит и вековни
традиции”.
Във втория ден на изложе
нието – петък, в същата зала
на Община Велико Търново
бе представена продукци
ята на РТВ „Вестител” „Българският Стоунхендж”.■

СНИМКИ: АВТОРЪТ
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Елеонора
ЦАНОВА
Село Три
кладенци е в
най-забраве
ния край на
Северозапада
- Врачанския.
Жителите му
са към седем
стотин, необи
таемите къщи
пред срутване са
повече от тези
със спретнати
дворове и отво
рени прозорци.
Имотите са на
безценица, но ку
пувачи няма.
И въпреки
разрухата, от
недоимък, от лип
са на препитание,
в Три кладенци на площа
да и в градинката около
някогашното училище,
покрай паметника с изпи
саните имена на всички
загинали мъже от селото
във войните през миналия
век играят деца. Весели и
любопитни, засмени. Но
и те знаят, че доскоро е
нямало необрана къща в
селото, набезите на свои,
но и на  външни гастроль
ори в нестопанисваната,
пък и в стопанисваната
чужда собственост, били
редовни като посещение
на непознати.
Така, организирани от
новия си кмет Коцо Коцов,
останалите да живеят тук,
в селото с три чешми със
сладка вода, решили да не
викат повече неволята, а да
вземат в свои ръце охрана
та на домовете и градинки
те си, на своето.
Срещаме бай Георги
Христов. На 77 години,
той бодро прибира остана
лите четири агънца и чети
ри овце от паша. Жалва се,
че пет пъти са го обирали,
13 животинки са изчезнали
от кошарата му, обиран е и
домът му. Сега ни показва
цяла система за охрана от
препречени колове и по
вратите, която смята да го
спаси от апашите. Когато
след събрание на цялото
село кметът сключил дого
вор с частна охранителна
фирма от Враца и тя поела
да пази хора и животни в

Три кладенци, той си
отдъхнал. Надява се, едно
поне от агънцата сега да
му остане за Гергъовден.
Събират по десет лева
на месец от домакинство,
включили са се 125 се
мейства от живеещите
в селото. Къщите им са
маркирани със специални
стикери. Охранителите ид
ват в късния следобед и до
сутринта обикалят по
уличките и покрай селото.

Кражбите категорично
са спрели, хвнали се Коцо
Коцов. Охраняват се и не
обитаеми къщи, собстве
ниците на които не живеят
тук, но си плащат месечна
та такса.
Диляна Георгиева е на
63 години, четиреде
сет от тях е преживяла в
селото. Сълзи имаше на
очите, когато сподели,
че са й изрязали лозето,
дръвчетата в имота. Спи
с телефона и мобилния

апарат до главата. Сега е
по-спокойна, защото освен
охранителната фирма има
си и личен пазач - бойното
дворно куче.
В Три кладенци има два
смесени магазина, в ко
ито се продава всичко,
но най се тачи книгата с
вересиите. В една от кръч
мите мъжка група ни поде
ма първо с хвалби за начи
нанието на новоизбрания
кмет, което им дава повече
спокойствие и сигурност
за имотите, и второ, с въп
роси, къде е държавата,

след като не само тяхното
село, но и стотици други
са в това бедствено поло
жение . Въпроси, които са
за най-високото ниво. А
иначе в селото щъкат 90
деца на различна възраст,
които пътуват редовно с
ученическите автобуси
до средищните школа в
Девене и Лесура. Работа
за хората няма. По времен
ната заетост са обхванати
45 човека, които метат
улиците, грижат се за гра
динките в селото, десетина
работят към земеделската

4

кооперация.
Илия Велков е на 42
години, безработен.
Крадяли в дома му, но
най го боли за колелото,
с което се придвижвал из
селото. Много пъти къща
та му е оставала и без ток
заради откраднати жици. И
според него основната при
чина за истинския бум от
домашни набези и кражби
е липсата на препитание,
липсата на работа, където
да съсредоточиш усилията
си, липсата на каквото и да
е в такива малки селца.
- По-спокойно спя
сега, като обикалят тези
момчета, плащаме си ре
довно, но така ли бива,
ние сами да се грижим за
спокойствието си - пита и
82-годишната баба Петра
Георгиева. От близо 30
години тя живее сама, де
цата и внуците са пръснати
по цял свят, но са добре,
хвали се тя. От едната от
къщите, които й останали,
преди време отмъкнали
всичко, нищо не оставили
вътре. Изрязали и плодни
те дръвчета. Доскоро гле
дала повече животни, но и
тях задигали.
Сега  е по-добре, похва
ли се тя, пък и работата е
понамалила, защото годин
ките й се трупат.
Полицай в селото ид
ва един ден в седмицата,
или при повикване.
Униформеният отгова
ря за още шест села и не
смогва. Пък и много от
хората не надават вой,
когато от двора им изчез
не някоя кокошка, за която
са сигурни, че дори и да
хванат крадеца, ще има
прошка.■

Слово

земляци
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Монтана изпрати писмо
на Стилиян в Англия
Монтана
написа
най-дългото
си писмо с
най-краткия
адрес –
Англия,
за Стилиян

Агенция Стандарт нюз
онтана написа най-дълго
то си писмо с най-краткия
адрес – Англия, за Стилиян. С
малко думи, но излезли от сър
цата на стотици съграждани на
капитана на „Астън Вила” и на
националния отбор по футбол,
то събира в едно голямата обич
и силната подкр
 епа на родния
град в борбата му с тежката
болест. Точно в 19,19 минути на
19 април на централния площад
„Жеравица” бе опънат дълъг
19-метров лист, на който всеки
написа това, което иска да ка
же на Стилиян в този момент.
Написаното е като изригване от
съпричастност, искр
 ено съжале
ние и болка. Най-честото приз
нание е: „Стели, обичаме те!”
Или „С теб сме, горе главата!”
Всеки миг съм с теб”, гласи друго
послание. „Бързо оздравяване,
чакаме те в Монтана като побе
дител”. „Вярвам, че ще надвиеш
лошото”. Някой го е помолил
„Стенли, дръж се!” Друг му е
дал кураж: „Ти можеш всичко да

М

Трансгранично сътрудничество
Берковица и Ниш реализират
проект за 159 000 лв.
Продължава успешната реализация на про
екта „СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННОКОНСУЛТАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ /ИКК/ - БЪРЗ СТАРТ В
ГРАДОВЕТЕ БЕРКОВИЦА И НИШ” по програмата за
трансгранично сътрудничество.
В края на м. април в Берковица ще се проведе
бизнес-форум с представители на дребния и среден
бизнес от Берковица и Ниш и екипите по изпълнение
на проекта. На него ще бъдат създадени контакти,
споделен опит и възможностите за съвместни иконо
мически активности. Също така ще бъде представена
триезичната уеб базирана информационна система и
сайт, предназначен за основните целеви групи:
● Работодатели по браншове;
● Заети и безработни лица, желаещи квалификация
и преквалификация и желаещи да развиват собствен
бизнес.
Стартират и основните обучения по програма
та „Бърз старт”. След като десет представители от
Българска и Сръбска страна успешно завършиха курс
за обучители по същата програма през януари, сега
те започват обучение на персонала си. Самото обуче
ние акцентира върху изучаването на слабите страни
и усъвършенстването на процесите така, че да се
повиши ефективността и качеството на извършваната
дейност .
Проектът се реализира по програмата за трансгра
нично сътрудничество (ТГС) и е на стойност 159 хиля
ди лева. Предложението е сред спечелените 44 про
екта от 166 кандидати за цялата страна. Водеща ор
ганизация е Национална асоциация за икономическа
и социална интеграция /НАИСИ/ - София с партньори
по проекта: Читалище „Иван Вазов 1872” – Берковица
и Организация Протекта-Ниш.■

победиш”. Често се среща култо
вата реплика: „Шоуто трябва да
продължи. Ти можеш”.
С послание духа на бившия
си ученик от спортното училище
на Монтана повдига и кметът
на града Златко Живков. Той
му написа най-важното: „Кураж,
Стилияне, ще се пребориш и
този път!” Някои от почитатели
те на Стилиян му изрисуваха
червено сърце в знак на обич,
а други – ръката си, която му
подават в бедата. Деца, бивши
съученици, учители, спортисти
до късно се редяха на опашка,
за да стигнат до масата с дъл
гото писмо и да оставят своето
пожелание.
Футболистите от „Монтана”,
които надиграха „Литекс” на
стадион „Огоста” същия ден,
веднага обявиха, че посвеща
ват победата си на големия си
съгражданин.
19-метровото писмо в най-ско
ро време ще бъде доставено
до дома на Стилиян Петров в
Бирмингам. ■

Агенция
Стандарт нюз

Е

вангелие със сребърен
обков, тежащо 25 кг,
е изложено в новооткрития
музей на Клисурския манас
тир край Берковица, съобщи
архимандрит Антим, духовен
наставник на светата обител.
То е изработено през 1894
година в Русия за църква в
Берковица. До него поклонни
ците ще видят още по-старо
евангелие – от 1778 година,
което е дарение на манастира
от руския император Николай
Втори. В музея е показана и
икона на Света Богородица от
1688 година, когато е избухна
ло Чипровското въстание.
В една от витрините музеят,
който е единствен във Ви
динската епархия, съхранява
вещи на първия български
екзарх Антим Първи. Той е и
първият председател на На
родното събрание на България
след Освобождението. Сред
тях са богослужебните му
одежди, жезълът и среброко
ваната му корона.
Нека тези реликви  дават
духовна сила и енергия на
посетителите, каза при отк
риването на музея видински
ят митрополит Дометиан. В
съслужение с местни отци в
църквата на манастира вла
диката отслужи литургия в
чест на църковния празник
Животоприемни  източник.
Миряни от Берковица,
Вършец и околните села
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показаха в
Клисурския
манастир
изпълниха храма по повод
службата и откриването на
музея.
Клисурският манастир е

изграден през 1240 година
по времето на цар Иван Асен
Втори. Няколко пъти е опус
тошаван от турците, а през

▲ Архимандрит
Антим показва уни
калното евангелие
1867 година е възстановен от
игумена си Антим Дамянов.
Оттогава за святото място са
се грижели 10 игумени. От
2008 година обителта е обя
вена за женска и се ръководи
от младата монахиня Таисия.
Тя и образованите й сподвиж
нички  са открили иконопис
но ателие. Всеки поклонник
може да си тръгне с икона с
образа на любимия светец.
Клисурският манастир е
четвъртият по големина в
България. Наричат го духов
ната перла на Северозапада.■

Слово

спектър

Д-р Даниела
Стоянова
oбщопрактикуващ лекар,
специалист по
обща медицина

Всеки работен ден

от 8,00 до
13,00 часа

Набира
пациенти
Тел. за контакти:

096 389 346
“АПОЛОН-21” ООД,
Монтана

ул. “Цар БорисIII” № 11

Поликлиника,
кабинет 106

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

2 - 9 май 2012 г.
с 2 май * Св. благоверен
и равноап. цар Борис, в
кръщение – Михаил. Св.
Атанасий Велики, архиеп.
Александрийски. Св. София –
Премъдрост Божия
ч 3 май Св. мчци Тимотей
и Мавра. Преп. Петър
чудотворец, еп. Аргоски
п 4 май Св. прпмчца
Пелагия Тарсийска. Св.
свщмчк Еразъм, еп.Формийски
с 5 май Св. вмчца Ирина
н 6 май † Неделя след
Пасха – на Разслабления. Св.
вмчк Георги Победоносец. Св.
прав. Иов Многострадални
(Гергьовден)
п 7 май Св. мчк Акакий
(Отдание на Томина неделя)
в 8 май * Св. ап. и ев. Йоан
Богослов. Преп. Арсений
Велики.
с 9 май * Св. прор.
Исаия. Св. мчк Христофор.
Пренасяне мощите на
св. Николай Мирликийски
чудотворец

П Р О Г Р А М А
на ХХХIX ПРАЗНИЦИ НА КУЛТУРАТА
„МЕЗДРА - МАЙ’2012”
5 май (събота)
10.00 ч. - Градско първенство по художествена
гимнастика за възпитанички на детските градини
Физкултурен салон на ОУ „Христо Ботев”
6 май (неделя)
09.00 ч. - Празнична литургия в
храм „Св. Георги Победоносец”
17.30 ч. - Откриване на художеств ена изложба
Дом на железничаря
19.30 ч. - Тържествен концерт с участието
на Радостина Паньова
Площад „България”
8 май (вторник)
14.00 ч. - Международен конкурс „Музиката и
танцът - нашият общ език”
Дом на железничаря
17.00 ч. - Откриване на изложба „Децата на Европа”
Фоайето на ОбА
18.00 ч. - Концерт на ученици от ОУ „Христо Ботев” - Мездра
и от гр. Бейпазари, Анкара (Турция)
Площад „България”
9 май (сряда)
10.00 ч. - Полагане на венци и цветя пред Паметника на
загиналите във войните и отбелязване на Деня
на победата над хитлерофашизма
10 май (четвъртък)
19.00 ч. - Тържествен концерт по случай 65-годишнината
на Представителен танцов ансамбъл „Мездра
Площад „България”
11 май (петък)
10.00 ч. - Патронен празник на ОУ „Св. св. Кирил и Методий”
Дом на железничаря
16.00 ч. - Втори майски краеведски четения
Заседателна зала на Община Мездра
12 май (събота)
10.00 ч. - Градско първенство по художествена гимнастика
за деца, девойки младша и девойки старша възраст
Физкултурен салон на ОУ „Христо Ботев”
15 май (вторник)
18.00 ч. - Прожекция на българския игрален филм „Кецове”
Дом на железничаря
16 май (сряда)
17.00 ч. - Представяне на вестн ик „Стършел” с
участието на Никола Арнаудов и Сергей Трайков
Читалище „Просвета 1925”
17 май (четъртък) - Ден на българския спорт
10.00 ч. - Смесена лекоатлетическа
щафета за възпитаници на детските градини
Алеята на кестените
15.30 ч. - Футболен турнир на малки врати за деца от
детск ите градини
Стадион „Локомотив”
17.00 ч. - Предсдтавяне книгата на Цветко Стеев „
Кан субиги Крум от Бога поставен”
Ресторант „Родина”, Виенски салон
18 май (петък)
17.30 ч. - Концерт на възпитаници на Детски
комплекс - Мездра
Дом на железничаря
18 - 19 май (петък и събота)
19.00 ч. - „Mezdra rock fest’2012”
Площад „България”
20 май (неделя)
10.00 ч. - VII Национален фолклорен събор „Де е
българското” с участието на Николина Чакърдъкова
Комплекс „Дядо Йоцо гледа” - с. Очин дол
21 май (понеделник)
20.00 ч. - Празник на село Моравица
22 май (вторник)
17.30 ч. - Закриване на XII турнир по футбол на малки врати
Спортна площадка на СОУ „Иван Вазов”
20.00 ч. - Концерт на възпитаници на ОДЗ №1 „Мир”
Площад „България”
24 май (четвъртък)
10.00 ч. - Детско утро. Връчване на награди на деца
с постижения
11.30 ч.- Концерт на Илия Луков
Площад „България”
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ПГСАГ „Проф. арх. Стефан
Стефанов” – Монтана
изпълни втори проект
по мобилност, Секторна
програма „Леонардо да Винчи”

практика по проект №
2011-1-BG1-LEO01-04579
“Иновативни практики,
базирани на компютърни
те технологии”, Секторна
програма „Леонардо
да Винчи”, дейност
„Мобилност”, се завърна
ха крайните ползватели,
участници в мобилността.
За втори път учениците
на професионалната гим
назия получават такава
възможност, да преби
вават и работят в нова
реална работна среда, да
получат професионални
умения и компетенции в
областа на информаци
онните технологии, съот
ветстващи на изисквани
ята на пазара на труда.
Партньорът по проекта
Training Vision Ltd. – UK,
организира и изпълни
практическата програма
на ползвателите, осигури
възможност за практика
в реална работна среда
и развитие на професи
оналните умения на учас
тниците за постигане на
крайната цел на проекта.
В края на мобилността
Training Vision Ltd. оцени
постигнатото от ученици
те и издаде сертификати
за продобитите знания
и умения в периода на
практиката. За успешното – Монтана издаде и
професионално развитие Europass мобилност.
на младите специалис
Публикацията отразява
ти съвместно с ПГСАГ

Изработка и монтаж
на паметници.
Цялостно оформяне на
гробищни паркоместа.

Монтана, в двора на ТПК „Септември”;
0888/73 73 40; 0887/50 64 36;
www.panteon-montana.com

Фирма „Ди-Вен” ЕООД – гр. Лом
е оторизиран
дилър на мо
токари с мар
ката Тайлифт”.
Бързи, ергономични и надеждн
 и мотокарите
на „Тайлифт” са най-добрата подкр
 епа във ва
шия склад, производствено хале или площадка.
Възможности за доставка на дизел, газ или бензин,
комплектовани със сменни съоръжения. Двигатели
НИСАН, ИСУЗУ или ЯНМАР, автоматична хидрот
рансмисия и сервоуправление.
Две години гаранция, осигурено обслужване до
всяка точка на страната в рамките на 24 часа.

Ние сме сигурна опора за Вашия бизнес.

3600 Лом, ул. „Хаджи Димитър” 64
Тел.: 0971 66170; тел./факс: 0971 66828; факс: 0971 64047;
e-mail: office@di-ven.bg; http://www.di-ven.bg

единствено възгледите
на автора, Европейската
комисия и Националната
агенция не носят отго

ворност за начина, по
който представената
информация може да бъде
използвана.■

ЕТ „Владимиров инженеринг”

► Ремонти и рециклиране на дизелова
горивна апаратура за селскостопанска и
трансп
 ортна техника
►Всички видове руски ГИП и дюзи
►БОШ (без електроника)
►ДРА 3, 4, 6-цилиндр
 ови лява и
дясна оригинални резервни части.

Монтана, ул. „Нишка” 17, тел. 0898/214 557

ЕТ “МАРИУС-Пламен Марков-Ваня Емилова”

■ Внос на ел.уреди и бяла техника
втора употреба от Германия

Магазин в Монтана:
бул. “Трети март” 91, тел. 0887/17 94 94
■ Превоз на пътници до Германия
■ Поръчки за автомобили
■ Транспорт с платформа

Монтана, 0887/17 94 94; 0888/32 35 63

Слово

спектър
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Отличие за спасителя
Сашо Цветков
Старши спасител
Сашо Цветков от група
„Спасителна дейност” е
награден за работата си
по време на усложнена
та обстановка в страната
през февруари.
Отличието “Обявяване
на благодарност и три ра
ботни дни допълнителен
платен отпуск” е от гл. ко
мисар Николай Николов,
директор на ГД “ПБЗН”
Тържествената церемо
ния по награждаването се
извърши в навечерието
на Великденските праз

Започна
плановият
годишен
ремонт
на пети блок
На 21 април в 2 часа
и 02 мин. 1000-мега
ватовият пети блок на
АЕЦ “Козлодуй” бе спрян
за планов годишен ре
монт в съответствие с
графика за работа на
блоковете, съгласуван с
“Електроенергиен систе
мен оператор” ЕАД.
По време на престоя ще
бъдат извършени плани
раните ремонтни дейнос
ти и профилактика на
оборудването. Реакторът
ще бъде презареден със
свежо ядрено гориво
за следващата, 19-а по
ред, горивна кампания.
Предвижда се ремонтът
на пети блок да приключи
в края на м. май.
Шести енергоблок –
другият 1000-мегаватов
блок на АЕЦ “Козлодуй”,
работи със 100% от мощ
ността си.■

ници в Учебния център
на “ПБЗН” в гр. Монтана.
Гост бе и директорът на
ОД МВР - Монтана коми
сар Валери Димитров.
Старши спасител
Сашо Цветков от група
„Спасителна дейност”
при ОУ ПБЗН - Монтана
получи наградата си от
началника на ОУ ПБЗН
комисар Венцислав
Райков.
Отличието е за прояве
на инициативност, пос
тигнати високи профе
сионални резултати при

изпълнение на служебни
те задължения във връз
ка с усложнената зимна
обстановка в страната
вследствие на падналите
значителни количества
валежи от дъжд и сняг
през февруари.
Подобно поощрител
но отличие са получили
и други служители на
ПБЗН от цялата страна,
взели активно участие в
оперативните действия
при създалата се усложне
ната зимна обстановка.■
Слово плюс

АЕЦ “Козлодуй” бе домакин на заседание на
ръководните органи на WANO – Московски център
Н

а 17 и 18 април 2012 г. в София се
проведe заседание на Съвета на ди
ректорите и на Съвета на управляващите на
Световната асоциация на ядрените оператори
WANO – Московски център. В заседанието
участваха 35 ръководители от атомни цент
рали от Китай, Словакия, Финландия, Чехия,
Иран, Унгария, Украйна, Русия, Индия и
България,.
Форумът бе открит от Александър Николов,
изпълнителен директор на АЕЦ “Козлодуй”,
който в обръщението си към присъстващите
отбеляза, че за успехите, които отчита бъл
гарската атомна централа, безпорен принос,
наравно с отличната работа на персонала на
централата, има и подкрепата на Асоциацията.
Александър Николов подчерта, че със своята
дейност WANO постоянно доказва силата и
решимостта си да продължи да има водеща
роля в гарантирането на безопасността и на
деждната експлоатация на всички атомни цен
трали в света.
По време на сесиите беше направен обзор
на работата на WANO – Московски център,
и бе приет отчетът на организацията за 2011
г., бе разгледано текущото състояние на атом
ните централи от регионалния център и бяха
обсъдени организационни въпроси.
На 19 април участниците посетиха АЕЦ
“Козлодуй”, която е домакин на заседанието.

обзема. И да бъдем всич
ки заедно – тези, които
винаги имат по някоя идея
и тези, които приемат вся
ко хрумване, дообогатяват
го и фантазират. Защото
така ставаме едно общо
цяло, в състояние на ле
тящ дух и във възможност
да преобърнем душите си.
Това се случи и сега
– на Велики четвъртък.
Накичихме върбата –
да се засмее и извиси
ръст и тя. Накиприхме
читалището, чер
ги опънахме, трапе
зи спретнахме, венци
оплетохме, а после си и
попяхме и потанцувахме.
Заедно – с читалищата от
общината, с пенсионерс
ките клубове и детските
градини. Заедно успяхме
да оцветим този ден – не
само с красота, багри,
светлина и доброта, а и с
много любов!
Трудно се преразказ
ват чувства, не може и да
се прерисуват спомени,
които искаме да запазим
по-дълго за себе си.
като самия живот. И ни завърта пак
Възкресение Христово
оная магия, феерия от цветове и
е един миг от магията на Живота, но
багри, светлина и топлота – делници, аз вярвам, че докато сме живи и здра
но и много празници – пролетни,
ви и носим у себе си онова огънче,
сърдечни, наши…
напомнящо ни винаги, че сме хора,
Лазарките, после денят с най-цвет че сме българи, ще помним, че от
ното име, та да дойдат великденските корените започва всичко, и ако не се
люлки, писаните яйца и бухналите ко грижим за тях, крилете ни ще пърхат
зунаци и в целия този бяг да усещаш
безсилни!
онзи дъх, въздуха наш, български,
Светло и благословено Възкресение
който е навсякъде, обгръща ни и ни
Христово! ■

Великденска магия
в читалището
на Бяла Слатина

Валентина
БОБОЙЧЕВА
Как и кой случва магията? Може и
да има правила, не зная, но понякога
се чувстваш потопен във вълшебство
и като че ли не стъпваш по земята,
а нещо те носи… и ти е едно леко
и хубаво… и пак е април – засмян
и свъсил вежди, сърдит и хитър, но
някак си горд и напет, възбуждащ и
предизвикващ, раждащ и прераждащ,

плюс

Слово

www. slovoplus. info
e-mails: slovoplyus@abv.bg,
slovoplus@yahoo.com

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Монтана, ул. “Пейо Яворов” 1, Бизнесцентър “Огоста”
Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова
тел. 0876 307 732
0876 537 952

●Печатница Враца● ЕООД

Екип Враца
ул.“Цв. Кръстенякова” 13
ОКС, 3000, п.к. 140,
тел.: 092 665 400;
0897 658 888
Екип Монтана
3400, п.к. 133,
ул. “Пейо Яворов” 1,
бизнесцентър “Огоста”,
ет.4, тел. 0876 537952
Екип Видин
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889 399 349

Слово

култура
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Дометиан дари 128 библии
на ОД МВР
Ирен ТОКИНА
Ръководният състав на
ОД МВР - Монтана получи
дарение от 128 библии дни
преди най-големия христи
янски празник Великден.
Луксозните издания на найчетената книга в света бяха
връчени от отец Николай
и отец Емил от православ
ния храм “Св. Св. Кирил
и Методий” в Монтана.
Пратката е разпределена
от Видинския митрополит
Дометиан след дарение
на германската фондация
“Приятели на България”,
чийто представител в стра
ната е българският проф.
д-р Дечко Свиленов, емиг
рант от Германия. Немската
фондация е раздала 3 ми
лиона библии на български

държавни институции от
2010 г.
Ръководството на ОД
МВР - Монтана получи
издание на библията от ръ
цете на свещениците след
тържествен водосвет. “Ние
сме тук сега, за да дадем
светлина, която вие ще за
несете днес в домовете
си и с нея ще посрещнете
светлите празници. Светото
писание или Книгата на
книгите е един показател за
човешкия живот. В добри
и лоши мигове човек, отва
ряйки я, винаги ще намери
нещо, което ще му бъде от
ползва за спасение на ду
шата”, каза отец Николай и
пожела на присъстващите
да ръководят мъдро своите
подчинени.■

Програма за патриотично
възпитание в музея
Даниела ХИТОВА
ченици от три врачански
училища имаха изключител
но редкия шанс да се докоснат до
оригичални съдове от античността
и средновековието. Това стана по
време на импровизиран „пазар”,
подреден в Регионалния истори
чески музей във Враца, на който
всички те бяха „клиенти”. Всеки
ученик можеше да разгледа какво

Във Враца

У

се предлага на „пазара”, да си харе
са някой от съдовете и да научи от
уредниците на музея как се нарича
археологическата находка, от кой
период е и какво е било нейното
предназначение в древността. С та
зи оригинална идея във Враца стар
тира първата по рода си Програма
за патриотично възпитание, фи
нансирана от общинския бюджет.
Инициативата е под патронажа

на зам.-кмета Красимир
Богданов. „Пазарът” бе част
от първата лекция, по време
на която 30-те тийнейджъри
научиха повече за керамич
ното производство през ан
тичността и средновековието.
В тазгодишното издание на
програма са включени учени
ци от три врачански училища
– СОУ „Отец Паисий”, СОУ
„Христо Ботев” и Спортното
училище „Св. Климент
Охридски”.
В програмата са включени
още две теми – за въоръже
нието и войнските умения
през античността и средно
вековието и за тракийските
ритуали, свързани с бога на
виното Дионисий. По вре
ме на лекциите учениците
ще се докоснат до стрели и
копия, ще видят възстановка
с актьори на дионисиев ри
туал и ще пипнат съдове от
Рогозенското съкровище, използва
но за такъв ритуал. Патриотичната
програма предвижда също състе
зание по стрелба със спортен  лък
в местността Градище в прохода
„Вратцата”. На това място бяха
открити античното селище и сред
новековният град, поставили нача
лото на съвременния град Враца. ■
СНИМКА: АВТОРЪТ

Трети самостоятелни четения на
Регионално краеведско дружество – Враца
Блага АТАНАСОВА

На 18 април 2012 г. в рам
ките на националния Маратон
на четенето в Регионална биб
лиотека „Христо Ботев” се
проведоха поредните четения
на краеведите от Врачанска
област. Както други години,
така и сега представените 14
проучвания бяха разнообразни
по теми и предизвикаха голям
интерес сред присъстващите.
Две от тях – „Първата иск
рица” на Светлина Берова и
„Васил Бенчов – едно от знако
вите имена на Бяла Слатина”,
са посветени на 120-годишни
ната от основаването на чита
лище „Развитие – 1892”, която
ще се чества през тази година.
Разработката „Първите пет
години на Окръжна библиоте
ка „Христо Ботев” – гр. Враца
(1954-1958) на Блага Атанасова
поставя началото на написване
история на библиотеката, която
през 2014 г. ще чества своята
60-годишнина. С училищна
тематика са „СОУ „Христо
Ботев” – Враца: Празници
и традиции, пренесени през
времето” на Мая Антова,

„Засилване на интереса на уче
ниците от изследователската
работа в Държавен архив” на
Зоя Йончева.   
„Любопитни факти от
„Изпитна ведомост” за за
вършен прогимназиален
курс на учениците от трети
прогимназиален клас при
Соколарската народна прогим
назия за учебната 1936/1937
г.” поднесе Румяна Цветкова,
която представи и самите

първоизточници, с които е
работила. С историческа тема
тика са представените „Някои
нови данни за Оряховския
революционен комитет” на
Деница Петрова и „Нови дан
ни за дейността на македон
ските преселници – зографи
във Врачанската епархия след
Освобождението” на Весела
Пелова”. С родоведска тема
тика са „Родословието на фа
милията архитекти Николови

(Стаматови)” на Ваня
Желязкова и „Милевият
род от Кюстендил през
Желево, Торонто и обрат
но” на Бойка Лозанска.
Интересни като теми бяха
и „Благовестници: вярва
ния и наричания, свърза
ни с прелетните птици от
Врачанско и Пловдивско”
на Калина Тодорова”,
„Почетните граждани на
Мездра” на Мирослав
Гетов”, „Циганите в с.
Баница” на д-р Анета
Дилова и „Ръкописна книга
на Врачанската книжовна
школа от 1644 г.” на Кирил
Андровски.  В своето пред
ставяне „За изселването от
Зверино през 1946 г.”. Ивана
Захариева представи 2 карти за
пътя на изселниците и устано
вяването им в Добруджа и ста
ри снимки на хора от нейния
род, които също са сред тях.
Направените краеведски
разработки ще бъдат включе
ни в общ сборник от Вторите
и Третите самостоятелни
четения, който предстои да из
лезе през 2013 г.■

Нова книга на
етнолога проф.
Тодор Ив. Живков
бе представена
в Монтана
Книгата на видния български учен проф. Тодор
Ив. Живков “Поглед през рамо” бе представена
на 25 април 2012 г. в Общински младежки дом
– Монтана. Проф. Лозанка Пейчева - директор
на Института за етнология и фолклористика с
Етнографски музей към БАН, представи сборника.
На срещата присъства и съпругата на покойния
учен проф. Веска Кожухарова - Живкова, която е
съставител на този том. Книгата съдържа непубли
кувани трудове на проф. Живков. Сред тях са лек
ции за курсовете по етнология и изследвания от
личния архив на родения в с. Митровци професор.
Инициативата за предст авянето на книгата е на
Анюта Каменова – Борин, директор на Историчес
кия музей в Чипровци.
При организацията на събитието им партни
ра и Дружеството на краеведите в Монтана.
Ангажимент на гостите от столицата попречи кни
гата да бъде предст авена по време на детския
конкурс „Напеви от Северозапада”, чийто домакин
ще бъде Младежкият дом на 27 и 28 април.
«Поглед през рамо» допълва представата за
приноса на нашия земляк проф. Тодор Ив. Живков,
който през 4-те десетилетия от научната си
дейност развива своя школа по етнология, форму
лира концепция за фолклора като тип култура и за
фолклористиката като наука, свързана с истори
ята и социологията. Заедно с акад. Петър Динеков
участва в основаването на Института за фолклор
при БАН , на който е дългогодишен директор,
сътрудник и член на научния съвет чак до смър
тта си през 2001 г. Проф. Живков е преподавал
етнология в ПУ «Паисий Хилендарски» и ЮЗУ
«Неофит Рилски» и фолклористика в ШУ «Епископ
Константин Преславски» и в СУ «Св. Климент
Охридски». Специализирал е в Санкт Петербург
(1964), Берлин (1971), Киев (1972) и Париж (1976).
Дълги години проф. Тодор Ив. Живков е бил
зам.-председател и член на Националния коми
тет на славистите, на Фолклористичната коми
сия на Международния комитет на славистите и
на Националната комисия на Международната
асоциация за изследване развитието на сла
вянските култури. Етнологът е представял стра
ната ни като член на Административния съвет
на Международната асоциация за етнология
и фолклор. Председателствал е асоциацията
за антропология, етнология и фолклористика
«Онгъл» и сдружение «Фолк панаир».
Проф. Тодор Ив. Живков е единств
 еният съвре
менен български учен в областта на фолклористи
ката и етнологията, чието име и дело фигурират в
енциклопедията «Етнология Еуропеа», подготвяна
във Великобритания.
Израз на признание към неговите значими ака
демични постижения са и много държавни и науч
ни отличия, с които е удостояван през годините.
Той си отиде от белия свят преди 11 г., но неговите
последователи и ученици продължават да разви
ват и популяризират делото му.■ Слово плюс

