Осмата световна среща
на българските медии ще
се състои от 16 до 20 май
в Букурещ. Темата на срещата
тази година е „Медиите – между
глобалното и регионалното“.
Осмата среща на българските медии
насочва вниманието към една от
най-старите общности на българи по
света – българите, живеещи в областта Банат.
Инициатори и организатори на Световните срещи на българските медии
са Българската телеграфна агенция
и Асоциацията на българските медии
по света.

Чехия подкрепя приемането
на България в Шенгенската
зона, заяви чешкият президент
Вацлав Клаус по време на
работното си посещение
в България.

То се осъществи по покана на президента Росен Плевнелиев на 27
март. След срещата си с президента
Плевнелиев, Клаус определи позицията на Холандия за членството ни
в Шенгенското пространство като
„подценяване“. „България и Чехия се
обърнаха на Запад след падането на
комунизма, което се оказа не найдоброто решение“, констатира още
чешкият президент.
България е в топ 10 на найнещастните държави в света
според доклада World
Happiness Report, обхващащ
156 държави
и осъществен от базирания в САЩ
Earth Institute. Авторите са събрали
данни от няколко световни социологически и икономически проучвания,
както и информация от национални
и международни анкети като докладът обхваща периода между 2005 г.
и 2011 г. България е на 147-о място
сред 156 държави. След нея са Конго,
Танзания, Хаити, Коморските острови,
Бурунди, Сиера Леоне, Централната
африканска република, Бенин и Того.
Най-щастливите държави са: Дания,
Финландия, Норвегия, Холандия,
Канада, Швейцария, Швеция, Нова
Зеландия, Австралия, Ирландия. Най-

нещастните държави са и сред найбедните. Хората в четирите най-щастливи страни имат доходи до 40 пъти
по-високи от тези в най-нещастните,
посочва докладът. Скандинавците
живеят средно с 28 години по-дълго от гражданите на „нещастните“
страни.
11 от 15-те митрополити от
Светия Синод на Българската
православна църква са били
сътрудници на Държавна
сигурност.
Това разкри Комисията по досиетата
през януари. Тя публикува и имената
на агентите с мюсюлманско вероизповедание и на Католическата
църква в България.
700 000 души в работоспособна
възраст са напуснали
България от 1989 г. досега.
От тях 75% имат висше образование.
50 000 български деца и млади хора
учат в чужбина, а вероятността да се
върнат у нас е малка. Тази статистика
посочи заместник-председателят на
Българската стопанска камара (БСК)
Камен Колев през април по време
на седмото заседание на Съвета
за обществени консултации към
Комисията по европейските въпроси
и контрол на европейските фондове
при Народното събрание.
Съгласно данни от МВнР
и НСИ за 2011 г., цитирани
от Обществени съвети
на българите в чужбина –
www.GlobalBulgaria.Org
и български медиен портал
www.eurochicago.com ,
българите в чужбина са
2 018 792 души.
Според данните за 2011 г. , получени
от МВнИ по ЗДОИ по преценка на
българските дипломатически представителства, в Чехия живеят едва
3206 българи. Тези данни са неточни,
защото според Министерството на
вътрешните работи на Чехия към
30.11.2011 г. на територията на Чехия
са регистрирани общо 7 387 български граждани. От тях 3 190 души са
с постоянна местожителство, а 4 197
са с друг вид местожителство. При
това статистиката не включва хората
с български произход, които са чешки граждани.
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България е на 78 място (заедно
с Унгария) в категорията
частично свободни медии
според годишен индекс 2012 за
свободата на медиите на Freedom
House. Индексът показва степента
на свобода на основата на: правната
среда (нормативните атове и как се
прилагат), политическите влияния
и зависимости (цензура); наличието
на икономически фактори и ограничения (структура, прозрачност
и концентрация на собствеността
на медиите и на производствени-

те разходи; поръчково и платено
съдържание и др.) Според индекса
миналата година България е била
на 76-то място. Родината ни е била
в категорията държави със свободни медии през периода 1999–2002.
Свободата на медиите в България не
се влияе позитивно от влизането на
България в ЕС.

накратко

България попадна за първи
път в пътеводителя за
туристически обиколки
на списание „Нешънъл
Джиографик“ „50 Tours of a
Lifetime“,
препоръчващ 50 туристически
дестинации, които трябва да посетим.
Обиколката на България се нарича
„Културният разкош на България:
Изкуство, вино и традиции“ и продължава 12 дни. По време на пътешествието гостите на страната се
запознават подробно с културното
наследство на България от епохата
на траките до днес. Сред българските
забележителности се открояват Рилският манастир и Боянската черква,
Дунавското крайбрежие, Черноморският бряг, Казанлъшката тракийска гробница, както и най-старите
неолитни жилища в Европа, изградени 6000 години пр. Хр. В раздела за
Европа родината ни е представена
като „Земята на Дионисий и Орфей“.
За първи път National Geographic
Traveler включва малка европейска
страна в топ 50 за културен туризъм.
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