Снимка: архив

Те бяха преброени от читателите
на www.Kafene.bg за продължилата
четири месеца инициатива на сайта
за изкуство, култура и свободно време. Събраната информация (в това
число бюст-паметници, барелефи,
орелефи и паметни плочи) е обобщена в специална карта на родолюбието, където са отбелязани местата
с негов паметник.
На 3 март 2009 г. – Националният
празник на България, Kafene.bg
и Българско генеалогично дружество „Родознание“ започнаха инициативата „Да преброим паметниците
на Левски“. Нейната цел беше да
събере информация в кои градове
и села на България (и в чужбина) има
паметник на Апостола. На 18 юли
– рождения ден на Левски, обработените резултати бяха представени
в www.Kafene.bg, списание „
Най-високият паметник на Левски
с обща височина 14 метра, а на самата фигура – 9 метра е в Ловеч.
Най-малкият е скулптура на Левски
в цял ръст в училището във Вълчедръм – висока е около 1 метър.
Най-старият е първият паметник на

Левски на мястото на неговото обесване – в центъра на София.
Най-новият – сега тече организация за изграждане и поставяне на
барелеф на Левски в Консулството
на България в Брюксел.
Засега градът с най-много преброени паметници е София – 7, следват
Варна – 4, Враца – 3, а в чужбина
Молдова – 3, Сърбия и Украйна – 2.
Инициативата продължава: Органи-

Накратко

Над 100 паметни знаци на Васил Левски
има в България и чужбина

заторите от Kafene.bg и Българско
генеалогично дружество „Родознание“ са изключително впечатлени
и вдъхновени от големия брой хора
от всички възрасти и населени
места, а също и от българи, живеещи в чужбина, които се включиха
в родолюбивата инициатива. Това
даде стимул за нейното продължаване, а следващите резултати ще бъдат
обявени на 19 февруари 2010 г.

15 българи загинаха на 5 септември
тази година при потъването на македонския кораб „Илинден“, пътувайки
за манастира „Св. Наум“ на югозападния край на Охридското езеро. На
кораба е имало 55 български туристи.
„Илинден“, който е произведен през
1924 г.в германската корабостроителница Регенсбург, е потънал само
за четири минути. Оцелелите 38
души пристигнаха в София на борда
на правителствен самолет. Телата
на загиналите бяха транспортирани с военно-транспортния самолет
„Спартан“. Министърът на транспорта на Македония Миле Янакиевски
подаде оставкa, която не бе приета от
премиера Никола Груевски. Собственикът на кораба „Илинден“ е бил
задържан. България и Македония

правят самостоятелни разследвания
за трагедията.
7 септември бе ден на национален
траур в България в памет на жертвите от Охридското езеро. Всички
тържества по случай националния
празник – Деня на Съединението на
Княжество България и Източна Румелия, бяха отменени. Състоя се само
церемонията по поднасяне на венци
от военните в памет на загиналите.
В Пирдоп на 9 септември стотици
граждани се сбогуваха с 14 от жертвите в трагичния инцидент в Охридското езеро. Сред официалните лица,
уважили поклонението, бяха външният министър на България Румяна
Желева, кметът на Охрид Александър
Петревски, външният министър на
Македония Антонио Милошоски.
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