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Хроника

В навечерието на 24 май ми-
нистърът на културата Вежди 
Рашидов връчи престижни 
награди общо на 54 дейци на 
изкуството и културата

Писателят Георги Мишев и поетът 
Нядялко Йорданов получиха най-висо-
ката награда на Министерството на кул-
турата „Златен век“ – огърлие. Със „Златен 
век“ – звезда, бяха отличени проф. Божи-
дар Димитров – директор на Национал-
ния исторически музей, проф. Казимир 
Попконстантинов – археолог, художни-
ците Кеазим Исинов, проф. Иван Газдов 
и проф. Светослав Кокалов, проф. Иван 
Ничев – кинорежисьор, доц. Людмил 
Вагалински – директор на Националния 
археологически институт с музей, БАН, 
Стефан Диомов – композитор.

 „Златен век“ – печат на Симеон Велики 
получиха режисьорът проф. Маргарита 
Младенова и актьорът Руси Чанев.

С грамота са отличени деветима 
млади таланти, сред които режисьор-
ката Василена Попилиева, актрисата 
Весела Бабинова, поппевицата Крисия 
Тодорова, пианистите Хасан и Ибра-
хим Игнатови.

Награди получиха още фолклорният 
ансамбъл „Загоре“, Стара Загора, по слу-
чай неговата 60-годишнина, и Българската 
библиотечно-информационна асоциация. 
(вестник 24 часа)  ◆

„Време разделно“ бе избран 
за най-любим филм на българите

„Осъдени души“, „Оркестър без име“, 
„Козият рог“, „Вчера“, „Опасен чар“, „Кра-
децът на праскови“, „Господин за един 
ден“ и „Лачените обувки на незнайния 
войн“ са в топ 10 на класацията, орга-
низирана от БНТ. „Всичко е любов“ на 
режисьора Борислав Шаралиев е най-
гледаният от зрителите.

Екранизацията по романа на Антон 
Дончев „Време разделно“ на режисьо-
ра Людмил Стайков стана номер 1 в 
зрителската класация на БНТ „Лачени-
те обувки на българското кино“, която 
подреди 100-те най-любими български 
филми на зрителите по случай 100-го-
дишнината на кинематографията у нас. 
Обработените данни от интернет гласу-
ването показват, че най-активната гру-
па от хора, гласували за „Време раздел-
но“, са на възраст 25-54 години, 54.2% 
от гласувалите са жени, а 45,8% – мъже. 
Своят вот за филма-победител са дали 
най-много зрители от провинцията – 
64.3%, от София – 32,7 %, а от чужбина 
– 3 на сто от гласовете, сочат обявените 
от БНТ данни. Общо около 14 милиона 
зрители са гледали филмите от Топ 100 
и Топ 10 в проекта „Лачените обувки на 

българското кино“ на Българската на-
ционална телевизия. 
(http://www.mediapool.bg, http://vevesti.bg/). ◆

Бележитият актьор и педагог 
проф. Стефан Данаилов получи 
„Аскеер 2015“ за цялостен при-
нос към театралното изкуство

На 24 май, в Театър „Българска ар-
мия“ за 25-и път Фондация „Академия Ас-
кеер“ връчи своите национални награди 
за постижения в театралното изкуство 
през изтеклия сезон. (http://dariknews.bg/) ◆

Стоянка Мутафова е първата 
българка с награда от Между-
народната фондация „Лейди 
Даяна“ 

Почетната грамота е за „Принос в 
културата и обогатяването на световно-
то театрално изкуство като негов доа-
йен“. Международната фондация „Лейди 
Даяна“ е учредена през 1997 г. в Лондон. 
Призната е от кралицата на Великобри-
тания и кралското семейство. На учредя-
ването й присъстват посланиците на 19 
страни, сред които САЩ, Канада, Куба, 
Аржентина, Австралия, Катар, Египет, 
Индия, България, Босна и Херцеговина. 
От създаването си Фондацията е отли-
чила световни арт величия като Шон Ко-
нъри, Питър О‘Тул, Лин Редгрейв. (БНТ) ◆

Съборът на Рожен – легендата 
възкръсва. Стоте кабагайди 
отново ще засвирят като една 
за откриването на събора под 
връх Рожен между 17 и 19 юли

Традицията се възобновява след 
9-годишно прекъсване – последното 
издание на родопския събор бе през 
2006 г. От 17 до 19 юли тази година на 
красивите Роженски поляни ще се про-
веде Събор на народното творчество 
и животновъдството „Рожен“. Това ще 
бъде иновативно културно събитие, 
което ще се превърне в наследник на 
Националния фолклорен събор „Рожен“. 
Тазгодишният събор ще се изпълни с 
ново съдържание и акценти: фолклорен 
конкурс „Рожен“, традиционни занаяти, 
етнографски и музейни експозиции, 
изложение на овце, кози, кучета, крави 
и биволи. Млечни и месни продукти от 
фермата, изложение на био храни и на-
питки, народни борби, кулинарни шоута 
и чевермета, конни атракции, народни 
веселби и нестинарски игри.

Очаква се за Събора на Рожен да 
пристигнат над 250 000 души. 
(http://amampuribg.com/) ◆

Четири световни музея се бо-
рят да изложат Панагюрското 
златно съкровище след юли, 
когато то се връща от изложе-
нието в Лувъра 

„Последната заявка е от Истанбул“, 
заяви директорът на Националния ис-
торически музей проф. Божидар Дими-
тров. Идеята е съкровището да блести 
в музея „Топ капъ сарай“. Освен турците 
златото на панагюрци напират да видят 
още „Бритиш Мюзиъм“ в Лондон, Нацио-
налният исторически музей на Маро-
ко, както и музеят в Загреб, Хърватска. 
(„Стандарт“). ◆

Честваме 165 години 
от рождението на Иван Вазов

Началото на юбилейните чествания 
в национален мащаб по повод 165 го-
дини от рождението на Патриарха на 
българската национална литература 
Иван Вазов бе поставено с изложбата 
„Обичаният Вазов“ в галерия „Средец“ 
на Министерството на културата. На 6 
юни тържествата се пренесоха в Сопот, 
където с редица интересни инициати-
ви бе отбелязан 80-годишния юбилей 
на родната къща-музей на Иван Вазов и 
неговия достоен род. Културната про-
грама на честванията на значимата го-
дишнина включва фестивал на старата 
градска песен „С мечти и блянове кри-
лати...“, концерт на местната Мъжка во-
кална група, изложба на детски рисунки 
„Син съм на земя прекрасна“, предста-
вяне на книгата на Екатерина Костова 
„Писма под възглавницата“. В Етног-
рафския занаятчийски център „Сопот-
ски еснаф“ ще бъде открита изложба 
„Ек от традициите“, а в родната къща 
на поета ще бъде представен юбилеен 
литературен сборник „ЕКОВЕ“, в който 
са включени автори от Бургас, Карлово, 
Сопот, Копривщица, Стрелча и Панагю-
рище. На сопотчани ще гостуват Сати-
ричният театър с постановката „Прах 
в очите“, Валя Балканска, Ваня Костова 
и квартет „Българи“. Кулминацията на 
честванията е 9 юли, рожденият ден 
на Патриарха на българската литерату-
ра. Програмата започва с тържествена 
литургия в църквата „Св. Св. Апостоли 
Петър и Павел“ и включва още детско 
утро, връчване на Националната лите-
ратурна награда „Иван Вазов“ за 2015 
година, полагане на цветя пред памет-
ника на поета. Честването ще завърши 
с комедията на Иван Вазов „Службогон-
ци“, постановка на Драматичния театър 
„Невена Коканова“- Дупница. То се ор-
ганизира от община Сопот, къща-музей 
„Иван Вазов“ и НЧ „Иван Вазов-1871“ с 
медийното партньорство на БТА. (БТА) ◆


