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Уилям Гладстон - приятелят
от Западното полукълбо
200 години
от рождението
на „великия
старец“

вол и водач. Неговото
име и дело са добре из
В търсенето на
вестни на българите
всякакви чудеса в на
след 1878 г. като доб
шата история ние
ронамерен благодетел.
подминаваме важно ев
Забележителният ин
ропейско явление. В
телектуалец и политик
известна степен България Тодор Икономов пише в
бе създадена и от това,
апел до Гладстон, че със
което днес наричаме
своята благородна и ху
гражданск и натиск. Тук
манна подкрепа той е
се подсещаме за един
„въздигнал в сърцето на
англичанин, назоваван
всекий чувствителен бъл
още приживе „великият
гарин нов памятник“.
старец“.
В много градове из
Атлантическа България страната има улици, на
отбелязва с мно
речени на негово име, а
го по-малко внимание
неговата 100-годишни
200-годишнината от рож на през 1909 г. е била
дението на Уилям Юарт
чествана навсякъде из
Гладстон (1809-1898), от България почти като на
колкото преди сто години, ционален празник. През
когато в нейния поли
декември 1909 г., по слу
тически живот отново
чай 100-годишнината
доминираше руското
от неговото рождение,
влияние. Самият Гладстон Светият синод разпо
е една от най-големи
режда във всичките
те фигури в британската, градски църкви да бъ
европейската и световна дат отслужени панихиди
та история - четири пъти
в негова памет. С окръж
министър-председател,
но на Министерството на
създател и водач на
Народното просвещение,
Либералната партия, сим вместо учебни часове
вол на викторианската
във всички училища се
ера. Той е последовате
изнасят беседи за заслу
лен защитник на правото гите на У.Гладстон към
за национално самоопре България.
деление на стремящите
Всички вестници отбе
се към независимост на
лязват неговите заслуги.
роди - гърци, италианци, Българската делегация,
поляци, ирландци,
посетила Англия за
българи.
тържествата, оглавена
През 1876 г. гласът на
от д-р Стоян Данев, под
Гладстон в подкр епа на
нася на паметника на
българите е основен фак Гладстон голям сребъ
тор в безпрецедентната
рен венец, изработен в
„българска агитация“
Чехия. По размер, изра
в Англия, а той става
ботка и стойност венецът
неин политически сим
доста надвишава този

135 години от Априлското въстание

Проф.
Андрей ПАНТЕВ

▲Портрет и карикатура на Уилям Гладстон както и заглавната страница на “Българските ужаси и
Източният въпрос”

поднесен на Иван Вазов
по случай неговия юби
лей през 1920 г. Паметта
на Гладстон е почетена
дори и от българите от
въд океана
Какви са конкретно
заслугите на Гладстон за
нашата национална идея?
През 1876-77 г. именно
той е фигурата от найголям мащаб на Запад,
която поставя българска
та кауза пред парламента
и общественото мнение в парламентарни дебати,
множество речи и памф
лети като „Българските
ужаси и Източният
въпрос“ (1876). Така
той става фактически
централната фигура в
широкото общественополитическо движение
в цяла Западна Европа в
подкрепа на българите.
През пролетта на 1877
г. той се опитва да пре
дотврати до последния
момент военно решение
на Източната криза, като
предлага да се даде ав
тономия на българите и
внася 10 резолюции в то
зи смисъл в Камарата на
общините. През 1878 г.

Гладстон гневно осъжда
Берлинския договор и по
зицията на тогавашното
британско правителст
во на лорд Биконсфийлд.
Между 1881 и 1883 г.
той отново защитава
Търновската конститу
ция и се противопоставя
на нейната отмяна, за
щото смята българите за
политически зрели и спо
собни за демократично
управление.
През 1885 го
дина У.Гладстон
подкрепя напълно акта на
Съединението и предуп
реждава правителствата
на съседните държави
да не се противопос
тавят на „свободната
волеизява“ на българс
кия народ. През 1897 г.
в писмо до секретаря на
Байроновото дружест
во Френсис С. Стивънсън
Гладстон пуска в обраще
ние фразата „Македония
за македонците“. Тази
максима получава ши
рока известност. В
предговор към брошурата
„Македонският въпрос“,
включваща писмото,
Стивънсън от своя страна

пише, че Гладстон из
ползва „македонци“ като
колективно име на мно
гоетничното население
на областта.
Гладстоновата идея е,
че това население, под
ложено на всевъзможен
натиск, включително от
„въоръжени пропаганди“,
да бъде оставено свобод
но да се самоопредели
и да получи автономия.
Това собств ено е и ис
кането на българския
етнически елемент в
областта и на неговата ор
ганизация - Вътрешната
македоно-одринска рево
люционна организация
(ВМОРО)
Едва ли има друг дър
жавник с такъв авторитет
по света, който да се e
ангажирал толкова после
дователно с българската
кауза, да я е подкрепял
и да е проявявал толкова
доброжелателен интерес
към нашия облик като ев
ропейска нация.
За значимостт а на
Гладстон като светов
на фигура свидетелстват
показателите, че в САЩ,
Канада и Австралия има

десетки селища, вклю
чително големи градове
на негово име. В само
то Обединено кралств о
няма по-голям град, в
който да липсва не
гов паметник (в Лондон
те са четири, два от тях
- съответно в парламен
та и Уестминстърското
абатство).
През юли т.г. в Центъра
за викториански изслед
вания на Университета
на Честър беше про
ведена международна
конференция, посвете
на на 200-годишнината
на Гладстон, на която
почти нямаше основни
доклади, в които да не се
изтъкваше значението на
„българската агитация“
както за неговата собс
твена кариера, така и за
принципите, методите и
традициите на английска
та външна политика.
Ние се прекланяме пред
неговата памет с горчиво
то предчувствие, че едва
ли след него и Дж.Баучър
ще имаме отново друг
такъв добронамерен и
авторитетен приятел в
Западното полукълбо.■

действителност на възрас
тните хора и инвалиди от
Враца, двама от психоло
зите взеха решение всеки
месец до края на годината,
в един определен ден
доброволно да им пре
доставят своите знания,
способности и време,
провеждайки безплат
ни консултации в център
Европа Директно Враца

към Търговско-промишле
на палата – Враца.
Участниците в сре
щата разбраха, че на
много въпроси могат да
получат отговор в център
Европа Директно Враца.
Центърът прие също пока
ната да гостува с лектори
на Клубовете по теми, ко
ито вълнуват хората.
Ние сме отворени за

идеи, предложения и
включване в кампанията
на доброволци – експерти
от различни институции.
След днешната сре
ща вече сме уверени,
че тя трябва да продъл
жи и нейното името да се
промени на дошлото спон
танно от възрастните хора:
„Помогнете ни да живеем
достойно!”.■

Кампания "Телефонът звънна"

Н

ад 25 човека от два
пенсионерск и клу
ба и Клуба на инвалида
във Враца посетиха цен
тър Европа Директно
Враца към Търговско-про
мишлена палата - Враца
в днешния ден, водени
от недоверието към те
лефонните обаждания
( по обясними причини
), но и от любопитство
то едновременно. Така
„Телефонът звънна!” ос
тана само символично
заглавие на доброволчес
ката кампания на Центъра,
в която като доброволци
се включиха трима пси
холози и двама социални
работници.
...Ние сме от
поколението, което под
хожда с безрезервно
доверие към всички и

"Помогнете ни да
живеем достойно!"
всичко. Така сме възпи
тани и затова много ни
боли, когато ни лъжат
фирми или ни „отлагат”
институции...
...Преди 1989 г. имахме
стандарти за всичко. Сега
не знаем какво купува
ме с малкото пари, с които
разполагаме...
...Ако някой не се за
мисли много сериозно за
децата без родители, те
зи деца след 10 години ще
бъдат престъпници...
...Преди беше лесно.
Бяхме свикнали държава
та да мисли за нас, а ние
мислехме и се грижихме

за децата си. Разочаровани
сме, защото очакваме сега
да е същото, а то няма как
да се случи....
С тази кампания, в
Европейската година на
доброволчеството, ние от
Център Европа Директно
Враца към Търговско-про
мишлена палата – Враца
желаем, да покажем, че
доброволчеството има
различни измерения.
Едни садят дръвчета, дру
ги почистват, трети пея
или разказват приказки.
Разбирайки дълбоката
болка, обида и трудност
да се справят с днешната

Слово справочник
►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

2 - 8 юни 2011
ч 2 † Възнесение
Господне (Спасовден)
п 3 Св. мчк Лукилиан,
Клавдий, Ипатий, Павел,
Дионисий и мчца Павла
девица
с 4 Св. Митрофан патр.
Константинополски.
Св. мчци Фронтасий,
Северин и др. Св.
свщмчк Астий, еп.
Дирахийски
н 5 † Неделя след Пасха
– на св. Отци от Първия
вселенски събор. Св.
свщмчк Доротей, еп.
Тирски. Преп. Петър.
п 6 Преп. Висарион,
чудотворец. Преп.
Иларион Нови
в 7 Св. свщмчк Теодот,
еп. Анкирски. Св. мчца
Валерия
с 8 Св. вмчк Теодор
Стратилат. Св.
мчци Марк и Юлий
Доростолски

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

ТПК “Септември” – Монтана
произвежда:
• дюшеци, маси – холни и
кухненски,
и столове.
• Отдава помещения под наем
за офиси и производство.

Има свободни помещения
в Битов комбинат – за офиси.

Монтана, ул. “Индустриална” 8,
тел./факс:
096/305 802 – гл. счетоводител

Криводол 3060, ул. “Георги Димитров” 124 А,
тел. 09117/2563, тел./факс: 09117/2130,
e-mail: simex_03@abv.bg

Произвежданите изделия от

“СИМЕКС” ЕООД

са със специално предназначение и
много широк обхват на приложение:
● Широка гама от стандартни и

подвижни гумено-лентови
транспортьори ирезервни части за тях

– ролки, задвижни и опъвателни станции,
барабани и други, използвани за превоз на
насипни материали в различните области –
като циментовата и химическата промишленост,
селско стопанство, лека и преработвателна
промишленост, вародобив, зърнопреработка,
рудодобив, енергетика, въгледобив,
хранително-вкусова промишленост и други, по
наша документация, на клиента или съвместно
разработена такава. Ролките се произвеждат на
технологична линия по съвременна уникална
технология, голям гаранционен период,
пригодени за ремонт, работещи при висока
концентрация на прах, влага и агресивна среда;
● Сухи ръкавни с импулсно

продухване филтри,

предназначени за очистване от прах на
запрашен въздух и такива газове в отрасли
на промишлеността като металургията,
циментовата промишленост, варо- и
гипсодобива, скалната обработка и други;
● Мокри инерционни филтри –
със същото предназначение като сухите,
но се използват при повишена влажност на
очиствания въздух и газ;
● Инсталации за микропродукти –
предназначени за получаване на високо
дисперсни микропродукти с едрина от 5 до 300
µm чрез сепариране на насипни или смлени
минерални суровини;
● Нестандартно оборудване,
включващо обикновени метални конструкции
или такива с повишена точност, изискващи
специални части по документация на клиента
или съвместно разработена такава.
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Вместо реквием
за баронеса
Хенриета
ван Линден
Всъщност
Хенриет Лайтен
(по бащино име)
е родена през
1950 г. в селско
семейство в
католическата
провинция
Брабант,
известна със
сърдечните си
и гостоприемни
жители.
Завършва
социални науки
в Амстердамския
университет. Специализира философия и
арабски езици. През 1981 г. е назначена за
пресаташе и трети секретар в посолството на
Холандия в Кайро. По-късно заминава за Ливан.
Това става по време на гражданската война в
тази страна. Запознава се с барон Арнаут ван
Лиден, израснал в Лондон, известен холандски
журналист и военен кореспондент. Двамата
сключват граждански брак в посолството.
След това баронесата работи като дипломат в
Лондон. Ражда и отглежда три дъщери.
От 2001 до 2005 г. баронеса Хенриета ван
Линден е посланик на Холандия в България.
През този период нейно интервю публикувахме
на страниците на в. “Слово плюс”. Като
посланик тя посочи най-актуалните проблеми
в нашата страна: отказ да се прилагат
закони, страх, безнаказаност, чудовищна
корупция, липса на надзор и контрол от
страна на прокуратурата, имитация на борба
с организираната престъпност, липса на
съзнание и отговорност у мнозина народни
представители, давани с лека ръка обещания
пред избирателите. През този период
нейният съпруг работи като преподавател по
журналистика в Американския университет в
Благоевград.
След дипломатическата си мисия в България
баронеса Хенриета ван Линден става посланик
на Холандия при Светия престол във Ватикана.
Разболява се тежко и на 6.11.2010 г. почива.
Баронеса Хенриета ван Линден остава
завинаги в нашето съзнание като истински
приятел на България. Такъв остава и нейният
съпруг барон Арнаут ван Линден.
Поклон пред светлата памет на баронеса
Хенриета ван Линден!

Празнуваха 80 доброволци

Втората детска
полицейска академия
в Лом закри учебната
си година с тържество
и демонстрации
Втората детска полицейска академия в гр. Лом, която
през есента ще отбележи първия си рожден ден, зак
ри учебната си година с богата празнична програма. 80
доброволци на възраст от 7 г. до 14 г. от ломското Първо
ОУ “Никола Първанов” впечатлиха множеството гости с
оригинални детски песни, призоваващи учениците към
внимание на пътя, с екзотични танцови изпълнения и
майсторски демонстрации на бойно-приложни техники.
На празничното събитие присъстваха ръководни служи
тели от РУП Лом, ОД МВР Монтана, родители, ученици
и журналисти. В израз на добро сътрудничество начал
никът на РУП Лом гл. инспектор Владимир Владимиров
връчи почетния знак на полицейското управление на ди
ректорката на учебното заведение Христина Христова.
Тържественото честване на успешното приключване на
учебната година завърши с едночасови атрактивни де
монстрации в двора на ломското училище. Доброволците
на полицейската академия показаха завидна сръч
ност и бързина при сглобяването на истински пистолет
“Макаров”. Бъдещите полицаи учудиха присъстващите с
майсторско управление на велосипед. Според сценария
един от майсторите-колоездачи падна и получи “сериоз
ни” травми на дясната си ръка и главата. Раните му обаче
бързо бяха превързани от обучения екип за оказване на
долекарска помощ на малките доброволци. Дежурна смя
на от малките пожарникари пък за минути се справи с
гасене на “пожар, обхванал сградата на училището”.
Малките доброволците от втората детска полицейска ака
демия в крайдунавския град зарадваха жителите на града
със своите демонстрации на 1 юни - Деня на детето, ко
гато получиха своите дипломи в центъра на гр. Лом на
площад “Свобода”. ■ СНИМКА : АРХИВ

Проф. д-р Тодор МИХАЙЛОВ

Цялостни
интериорни решения
►От вътрешния ремонт,
през мебелите
до интериорния текстил

Монтана, бул. “Трети март” 100
Враца, ул. “Лукашов” 13
Тел. за контакти: 0878/535 132

ПК “Наркооп”
– Монтана
Нашият хляб е от
натурални суровини
без консерванти и
генномодифицирани
организми (ГМО)!
Пазарувайте
здравословния
хляб от магазините
на “Наркооп” и
Централния
гастроном в Монтана

6

“Ибис – Масаж” ЕООД
► Масажи:
лечебен, класически,
спортен, билков,
козметичен
► Терапии:
ориз и бамбук,
шоколадова, винена
Иванка Петкова,
Монтана,
ул. “Любен Каравелов”
6-А, тел. 0887/042 914

Велизар Николов Илиев, мениджър
3400 Монтана, х-л „Житомир”, офис 129
GSM: 0888/31 79 67

Слово спектър
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115 години от рождението на
Стефан Савов (1896-1969)
Теодоси АНТОНОВ

Забравата никога няма да легне вър
ху името на нашия съгражданин Стефан
Савов – драматичен артист и драматург.
Той става три последователни годи
ни лауреат на Димитровска награда
(1950, 1951, 1952). Той е и един от пър
вите народни артисти (1963). Това са
най-високите държавни отличия в оне
зи години.
Стефан Иванов Савов е роден във
Фердинанд (Монтана) през 1896 г., а за
вършва средно образование във Враца.
След това следва право в Софийски
университет. В началото на 20-те
години на ХХ век съвсем млад пос
тъпва като артист в Народния театър
в София. През 1923 г. участва в съста
ва на Театралната студия. Като актьор
посещава и драматичната школа на Н.
О. Масалитинов, най-видния театрал
за времето си в България. По-късно,
за десетки години, Савов създава в
театъра една широка палитра от сил
ни характери с ярки външности, с
вътрешна драматичност и емоци
онална напрегнатост. Неговите роли
на сцената са десетки с постановки
те на: “Дванадесета нощ” от Шекспир,
“Мария Сюарт” от Шилер, “Тартюф”
от Молиер, “Женитба” и “Ревизор” от
Н. В. Гогол, “Дачници” от М. Горки и
много, много други. В киното Стефан
Савов е един от първите щастливи
актьори, изиграли централни роли във
филмите: “Грамада” (1936), “Калин
Орелът” (1950), “Тревога” (1951),
“Септемврийци” (1954), “Неспокоен
път” (1955).
Стефан Савов е автор на мно
го драматични произведения със
социално.-битова насоченост: “Йончови
ханове” (1931-1940), “Люти клетви”
(1931), “Пристанушка” (1934). Пиесите
му с героико-историческа насоченост
също допълват този коридор на раз
ностранния му талант: “Към Голгота”

(1938), “Кара Танас” (1936), “Пред изг
рев” (1947).
Винаги, когато е имал възможност,
Стефан Савов е бил скъп гост на чи
талище “Разум” като актьор още
през 20-те и 30-те години на мина
лия век. Играл е в няколко постановки
на местния самодеен театър заед
но с талантливите наши съграждани
ентусиасти: Методи Тошев, Цено
Беляшки, Камен Тодоров (Бараката) и
Иван Пастърмаджиев.
С тези скромни бележки ние беле
жим 115-ата годишнина от неговото
раждане.■

Проведе се лекоатлетическа
щафета
за деня
на спорта

Участваха деца от общинските
училища разделени в три
възрастови групи

Слово

www. slovoplus. info

плюс

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

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Във Враца

Монтана, ул.“Пейо Яворов” 1, Бизнесцентър “Огоста”

Надя ГЕТОВА
По повод Деня на
българск ия спорт –
17 май, във Враца се
проведе лекоатле
тическа щафета , в
която участв
 аха деца
от общинск ите училища
разделени в три възрас
тови групи. Победители
във възрастова група
III– IV клас са учени
ците от НУ „Софроний
Врачански” – Враца.

Втори се класираха уче
ниците на НУ „Иванчо
Младенов”, а трети са
състезателите от ОУ
„Христо Ботев” – с.
Баница.
Във втората възрас
това група V-VIII клас
на трето място се кла
сираха учениците от
СОУ „Васил Кънчов” –
Враца, на второ - СУ
„Св.Климент Охридски”,
а на първо място се на

редиха учениците на
ПМГ.
В най-високата въз
растова група IX-XII
КЛАС победители
са учениците от „Св.
Климент Охридски”,
втори са ПМГ, а трето
то място беше заето от
СОУ „Отец Паисий”.
Награди - купи,
медали и грамоти по
лучиха и участниците
в щафетата, които се

включиха в четвъртата
група, с несъстезателен
характер.
Народният предста
вител Николай Рашев,
общинският съветник
Момчил Калистратов,
бивши и настоящи
спортни деятели се
включиха, за да да
дат своя пример при
популяризирането на
лекоатлетическите бяга
ния сред учащите се.■

Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова
тел. 0886 024 339

Печатница
“БГ Принт” Враца

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. 096/588 292;
0882/ 910 550
Екип Видин
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889/399 349

Слово култура
Поетичен салон
Горяна СТОИЧКОВА, гр. Враца

Абитуриентска
песен за моя град
Тази пролет небето над мен
е особено синьо.
По-различно ме буди шумът
на любимия град.
Осемнайсет
тревожно-възторжени мои
години,
край на детството, първа стъпка
в големия град.
От отсрещната пейка долитат
гласове на приятели.
На училищен звън ми прилича
днес всеки звук.
По познатите улици
срещам лицата познати.
Носталгично напомнят,
че все още съм тук.
Моят град!
Мое първо човешко пристанище!
Дом, от който да тръгна на път.
Дом, към който
да ме връща, когато залитна
по чуждите краища,
Втори юни с тревожна сирена
от Вола.
Моят град!
Моят изходен пункт
към безбройни възможности.
Тук, пред строгите светли скали
аз растях и разбрах –
върховете не са да напомнят
за нашата нищожност.
Извисяват се,
за да можем да стигнем до тях.
И на изток да тръгна, и на запад,
последвала слънцето,
знам, частица от моята обич
пак тук ще остане
като дъх на липа,
като смях на дете,
като зрънце
в шепа родна земя
под гранитния свод на Балкана…
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За най-добър спектакъл
бе отличен Камерен
театър 55 от Сараево
с „Хелверова нощ” от
Ингмар Вилквист,
пресъздадена от дуета
Марияна Каранович
и Ермин Браво
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►НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА МАЛКИТЕ ТЕАТРАЛНИ ФОРМИ - ВРАЦА

Високо признание
за врачанския театър
Георги АЛЕКСАНДРОВ

Продукциите на Драматично-кук
лен театър във Враца получиха високо
признание и бяха отличени с награди по
време на Националния фестивал на мал
ките театрални форми и Фестивала на
НЕТА, които завършиха в неделя вечер
та. Румяна Мерджанска от трупата на
домакините бе отличена с първа награ
да за главна женска роля заради ролите
си в постановката „Изгубени в звез
дите” от Семьон Злотников. Журито
даде още две първи награди – на Ирини
Жамбонас заради ролята й в „Конкун”
от Жорди Галсеран и на Йоана Поповска
за ролята й в „Столовете” от Йожен
Йонеско. За участието си в същия спек
такъл пък директорът на ДКТ – Враца
Анастас Попдимитров бе отличен с
първа награда за главна мъжка роля.
Журито даде още една първа награда –
на Мариус Куркински за участието му в
моноспектакъла „Български разкази”.
С втора награда в тази категория си
тръгнаха Филип Аврамов – „Канкун”
от Жорди Галсеран и Владимир
Пенев – „Кралицата майка” от Марио
Сантанели. С трета награда за мъж
ка роля бе награден Димитър Терзиев
за ролята си във „Великденско ви
но” от Константин Илиев. Невена
Мандаджиева от „Кралицата майка” на
Марио Сантанели взе втора награда за
женска роля, а с трета бяха отличени две
дами – Марияна Жикич за „Кралицата
на красотата от малкия град” от Мартин

Макдона и Станка Калчева за ролята й
във „Фрида” на Саня Домазет.
Журито, в състав Никола Вандов
- председател, и членове Гергана
Пирозова и Стефан Янков, не даде наг
рада за режисура, тъй като прецени, че
селектираните от Явор Койнаков пиеси
са концентрирали вниманието на пуб
ликата и критиката върху актьорск ите
изпълнения. Наградата за сценография
бе присъдена на Антоанета Костова за
костюмите й във „Фрида”. Призът на
проф. Стефан Драгостинов за най-му
зикален актьор на фестивала бе отреден
за косовската актриса Греса Паласка от
националния театър на Прищина за ро
лята й в „Двойката Мартин” от Йожен
Йонеско.
Международното жури на фестива
ла на НЕТА в състав: председател Нора
Макарова от Русия и членове Лиляна
Мазова /Македония/, Нина Мазур /
Германия/, Драгана Бошкович /Сърбия/
и Юрий Юшкевич /Украйна/ също раз
даде доста награди на участващите във
фестивала на НЕТА постановки.
За най-добър актьорски дует бе от
личена двойката от театър Dodona
от Прищина, Косово, за спектакъла
„One commemoration in coffee-theatre”.
Лумница Борта от театър „Ал Давила” в
Питещи, Румъния, бе отличена за ролята
си в постановката „Белведере”, а Тихана
Чулафич беше отличена за участието си
в „Роземунда” – спектакъл на Кралски
зетски театър в Цетине, Черна гора.

Иван Видославлевич от Сърбия по
лучи награда заради представлението
„Дневникът на един луд” на Княжевскосръбск и театър в Крагуевац, Сърбия.
За най-добра мъжка роля бе отличен
Хорацио Малаеле заради ролята си
на Учителя в спектакъла „Урокът” от
Йожен Йонеско, дело на националния
театър на Румъния. Като най-до
бър музикален спектакъл бе отличена
продукцията „Двойката Мартин” на
национален театър на Косово, в която
участваха актьорите Греса Паласка и
Астрит Кабаши.
За най-добър спектакъл на фестива
ла на НЕТА бе отличен продукцията на
Камерен театър 55 от Сараево, Босна
и Херцеговина – „Хелверова нощ” от
Ингмар Вилквист, пресъздадена от ак
тьорск ия дует Марияна Каранович и
Ермин Браво. Постановката „Червено”
бе отличена за най-оригинално сценич
но въплъщение на актуална тема в нов
международен театрален проект.
Специален приз на международно
то жури бе даден на Йоана Поповска
и Анастас Попдимитров за спектакъла
„Столовете” от Йожен Йонеско.
Преди обявяването на резултатите
във фоайето на втория етаж на ДКТ –
Враца зрители и гостите на фестивала
се насладиха на майсторството на маке
донския ювелир Маджиров. Музикантът
доведе от Струмица двама свои колеги,
за да демонстрира онова, което може
най-добре – да свири на бутилки.■

"Лачени обувки" – за 19-и път

Във Враца

Започна 19-ото издание на
международния детски
фестивал на изкуствата
„Лачени обувки” – Берковица

▲ В Драматично-кукления театър ръководств
 ото и възпитаниците на
ЦДГ „Дъга” отпразнуваха 55-ата годишнина от създаването на детската
градина, 35 години от откриването на новата сграда и 5-ата годишнина
от именуването с името „Дъга”. СНИМКА: АРХИВ

Забавни минути

Б

изнесът, както всичко в живота
се ръководи от определени
постулати. Някои от тях обаче не
са съвсем искрени. Ето 5-те найразпространени лъжи, които чуваме
всеки ден.
Лъжа: Хората са най-важният
ни актив.
Истината: Всъщност хората са
най-непредвидимият и тревожен
актив. Нашите най-важни активи са
финансовите.
Това може би е водещата
лъжа в нашите времена. Когато
мениджмънтът започне да говори
за това колко важни са хората,

Организатори отново са oбщина
Берковица, читалище „Иван Вазов – 1872” и
министерството на културата.
От 1 до 5 юни деца от България, Сърбия
и Русия ще покажат своите дарования в
областта на танца, изобразителното изкуство,
театъра и музиката.
Вече се знаят участниците - петдесет са
индивидуалните изпълнители, 6 - вокалните
групи, 13 театрални състава и 12 формациите
за модерен балет. Над 70 рисунки са
пристигнали за участие в раздел „Рисунка”.
Тази година малките художници рисуват по
темата „Малкото голямо четене”.
Във всички раздели на фестивала има
международно участие.
Журито ще е професионално.
Ще има богата съпътстваща програма за
децата – риболов на пъстърва в градския
шадраван, киноложка изложба и други.
загрявка за следващата година, когато
фестивалът „Лачени обувки” навършва
юбилейните двадесет години. ■

5-те най-често срещани
лъжи в бизнеса
можем да се обзаложим, че скоро ще
вземе решение, доста неизгодно за
служителите си.
Лъжа: Това беше
рационално решение.
Истината: Исках да направя нещо
друго, но не успях.
Хората искат това, което искат,
просто защото го искат. Този
принцип важи и в бизнеса и понякога

пренебрегва разумните доводи.
Лъжа: Оценяваме хората си
въз основа на
представянето им.
Истината: Съдим за хората въз
основа на това колко ги харесваме.
Защо хората са на позициите,
на които работят? Защото работят
за някой, който ги харесва. Когато
ви уволнят, значи хората, за които

работите вече не ви харесват.
Лъжа: Това е бизнес,
няма нищо лично.
Истината: Всичко е лично. По
човешки, ние се ядосваме един на друг.
Просто едни имат повече власт и могат
да предприемат различни решения от
нас, които обаче ни засягат.
Лъжа: Клиентът е на първо място.
Истината: Аз съм на първо място.
Често клиентът е абстракция.
Хората се грижат за клиентите, когато
имат полза и ги пренебрегват, когато
не зависят от тях.
По материали от
Harvard Business Review

