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Първата българска по-
стройка на Антарктида 
„Куцото Куче“ се превърна 
в част от Световното исто-
рическо наследство

Решението е взето на заседание на 
страните от Антарктическия договор, 
което се провежда за първи път в Со-
фия. Международният форум се прове-
де в България в периода 31 май – 10 юни 
2015 г. под патронажа на президента Ро-
сен Плевнелиев.

Изследователската база „Свети Кли-
мент Охридски“ е българско научно съ-
оръжение на остров Ливингстън, част 
от антарктическия архипелаг Южни 
Шетландски острови. Нашата полярна 
база разполага със седем постройки, 
които са разположени на един хребет 
на 15 метра надморска височина. Пър-
вата сграда на базата е построена през 
1988 г. и впоследствие става популярна 
под името „Куцото куче“. „Куцото куче“ е 
обикновен фургон поставен върху 4 ва-
рела и до 1997 г. е основно помещение 
за живот и работа на нашите полярници. 
На шега заради това, че е поддал един 
от бидоните, върху които е поставена, 
бараката получава прякора си Използ-
ва се като център за комуникации и при 
необходимост има условия за спане на 
петима души. Понастоящем е Музей на 
остров Ливингстън, от октомври 2012 
филиал на Националния исторически 
музей в София. Включването на „Куцото 
куче“ в културно-историческото наслед-
ство на Антарктида е поредно призна-
ние за нашия принос към изследването 
на полярните ширини, казва ръково-
дителят на нашите експедиции проф. 
д-р Христо Пимпирев. Така българският 
фургон влиза в семейството на знакови 
постройки, белязали изследването на 
ледения континент. Сред тях е например 
и базовият лагер на Робърт Скот до за-
лива Макмърдо. Скот загива на връщане 
от Южния полюс през 1912 г. (bnt.bg/news, 
bg.wikipedia.org, novavarna.net, presa.bg)  ◆

Българският филм „Каръ-
ци“ взе голямата награда 
на Международния кино-
фестивал в Москва

За голямата награда „Златен Свети 
Георги“ на Международния московски 
кинофестивал се бориха 12 филма от 
Русия, Испания, Дания, Япония, Ливан, 
Иран, България, Финландия, Сърбия. 
Наградата „Златен Свети Георги“ беше 
връчена на създателите на филма от 
председателя на журито, френския ре-

жисьор Жан-Жак Ано. Преди това „Ка-
ръци“ получи наградата на журито на 
руските филмови критици на 37-я ММКФ 
и награда за най-добър филм на журито 
на Федерацията на киноклубовете на Ру-
сия „за остротата на темите за пораства-
нето, благородството и надеждата“. Той 
зае и второ място в класацията „Награда 
на публиката“ след сръбско-германския 
„Анклав“. (www.vesti.bg) ◆

България е страната с най-
ниските цени в Европей-
ския съюз

По данни на германската статисти-
ка цените в страната ни са с 51,6 про-
цента по-ниски от средните за блока. 
България по този показател изпревар-
ва Румъния, Полша и Унгария, където 
стойността на стоките от потребител-
ската кошница е с 40-50% по-ниска в 
сравнение със средното. Следват Литва 
и Чехия (-36%), Естония и Латвия (-20-
30%). Южна Европа също се намира под 
средното за Стария континент ниво. 
Така например в Португалия цените са 
по-ниски с 18,9%, в Гърция с 13,8%, Ки-
пър с 10,6% и Испания със 7,3%. На дру-
гия край на класацията за Европейския 
съюз е Скандинавският полуостров. 
Там е и първенецът – Дания – цените в 
северното кралство са 38% по-високи 
от средните, следват Швеция и Фин-
ландия (+23-25%). След Скандинавия се 
нареждат Люксембург, Великобритания 
и Ирландия (+20 и 22 на сто), Австрия, 
Франция, Белгия и Холандия (+7-11%.) 
Близо до средата са Германия и Италия 
(+1,5 и 1,9 на сто). Най-богатите и най-
бедната държава на Стария континент 
не са членки на ЕС. В Швейцария цените 
са с 54,1 на сто по-високи, а в Норвегия 
с 48,1, а в Македония цените са по-ни-
ски с 53,3%. (www.novini.bg) ◆

2/3 от българите четат кни-
ги един-два пъти в година-
та или дори по-рядко

Всеки трети българин чете книга 
поне веднъж седмично, а 8% не четат 
изобщо – показва социологическо про-
учване на „Алфа рисърч“ за това как 
прекаваме свободното си време, пуб-
ликувано от bTV.

То показва още, че 17% от хората 
у нас четат книга всеки ден, а 19% че-
тат веднъж седмично. Повече се четат 
вестници, списания и електронни сай-
тове – 50% от хората признават, че ги 
отварят всеки ден.

93% от българите прекарват свобод-
ното си време като гледат телевизия, а 
38% сърфират в Интернет всекидневно.

За период от 8 години се наблюдава 
лек спад в активността на купуване на 
книги, отчитат от „Алфа рисърч“. От една 
страна е намалена честота на купуване и 
от друга – свиват се разходите за книги. 
Пазарът на книги страда и от предоста-
вянето на безплатно четене и „сваляне“ 
на книги във виртуалното пространство 
(5 % посочват, че „свалят“ и четат книги 
от Интернет). (news.ibox.bg) ◆

АЕК „Етър“ посрещна своя 
13-милионен посетител

На 2 юли Архитектурно-етнограф-
ският комплекс „Етър“ – Габрово по-
срещна своя 13-милионен посетител, 
по стара българска традиция – с пита и 
шарена сол. Това е Снежана Неделчева 
от Разград, която от дълги години жи-
вее и работи в Дания. Снежана сподели, 
че от 20 години не е посещавала музея 
и е приятно изненадана, че точно тя е 
13-милионният посетител. Екипът на му-
зея беше подготвил подаръци и изнена-
ди – триптих с пейзажи от „Етър“-а, ръч-
но изработени занаятчийски изделия.

Почти по същото време от друга 
каса на комплекса съобщиха, че мла-
до четиричленно семейство от До-
брич си е купило входни билети. Те 
също получиха подаръци като 13 ми-
лиона и първи посетител.

Почетните посетители бяха развъл-
нувани от щастливата случайност и спо-
делиха, че в България има кътчета, които 
заслужава да се видят, а места като Архи-
тектурно-етнографски комплекс „Етър“ 
са пазители на родните традиции и бъл-
гарските корени. (www.etar.org) ◆

Прочутият полски актьор и 
режисьор Ян Енглерт полу-
чи отличието „Златен век“

Ян Енглерт, изиграл легендарната 
роля на отец Ередия в кинокласиката 
„Осъдени души“ по романа на Димитър 
Димов, сценарий и режисура на Въло 
Радев, получи „Златен век“ – печат на 
Симеон Велики – най-високото отличие 
на нашето Министерство на културата. 
Връчи му го министър Вежди Рашидов 
на церемония в Розовия салон на Бъл-
гарското посолство във Варшава.

„За моите 100 филма в Полша нямам 
награда. Затова тази ми е много скъпа“, 
каза Енглерт, който в момента е дирек-
тор на Народния театър в полската 
столица и подготвя пищни тържества 
по повод юбилея на трупата. Филмът 
„Осъдени души“ влезе в топ 10 на най-
обичаните български филми в класация, 
правена по повод 100-годишнината на 
българското кино. (www.24chasa.bg). ◆
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