Това стана след гласуване на зрители в класацията „Лачените обувки
на българското кино“ на БНТ. С нея
се отбелязва 100-годишнината на
българското кино. Филмът „Време
разделно“събра 44.38 % от гласовете. „Козият рог“ на Методи
Андонов е на второ място с 33.7%,
следван от „Оркестър без име“ на
Людмил Кирков (Източник: „Стандарт“).
Генералният директор на БТА
Максим Минчев получи голямата
награда на Международния
медиен фестивал MediaMixx 2015.
Призът за развитието на медиите
и диалога между тях му връчи шефът
на БНТ Вяра Анкова. Той е признание
за приноса на проекта „Световни
срещи на българските медии“.(Източник: „Стандарт“).

Българският филм „Каръци“
на известния режисьор Ивайло
Христов получи голямата
награда „Златен Георги“ на
Московския кинофестивал
през юни. Председателят на журито
Жан-Жак Ано заяви при връчването
на приза, че всички са гласували
единодушно за българския филм,
защото е бил най-силният в състезателната програма. Филмът „Каръци“
ще бъде пуснат по кината в България
през есента.
„Време разделно“ на Людмил
Стайков е българският филм на
столетието.

Независимият Institute for Economics
and Peace Global, който е със седалище в Сидни, Австралия, съставя от
2007 г. Global Peace Index, класация
на най-безопасните страни. Чехия
е на 10-то място сред 162 държави.
На първо място е Исландия, следвана от Дания, Австрия, Нова Зеландия, Швейцария, Финландия, Канада,
Япония, Австралия и Чехия. В Европа
Чехия е на шесто място, Германия –
на 16, а Великобритания – 39. САЩ
заема 94 мясо. Накрая на класацията
са Ирак и Сирия. (Източник: „Рефлекс“)
Българският бизнесмен Владимир
Баланов основа държава на
плаващ остров в Тихия океан, на
около 16 000 км от България.
Площта й е 27 хил. кв. км. Новата
държава е княжество Нова Атлантида и засега има 3-ма жители. Владимир Баланов се е вдъхновил за
създаването на новата държава от
Либерланд – основана през април
тази година от чеха Вит Йедличка
върху 7 кв. км земя между Сърбия
и Хърватия (Източник: „24 часа“).
Генералният директор на
ЮНЕСКО Ирина Бокова присъства
на откриването на първата
школа по чуждоезиково обучение
по сугестопедичната методика
на д-р Георги Лозанов в испанския
курорт Марбея.

15 436 българчета по целия свят
учат в български училища зад
граница.
Въпреки ограниченото време, децата учат български език и литература,
история и география на България.
Само две училища – в Братислава
и Прага – са държавни. Другите се
водят като неделни училища и са
посещавани от учениците предимно
в събота и неделя, а през останалите
дни децата учат в местните училища.
Такова е Съботно-неделно училище
„Възраждане“ в Прага. Голяма част
от училищата са финансирани по
проекти на Министерството на образованието и науката. В Испания има
35 неделни училища, в Молдова – 14,
в Украйна -21, в Сащ – 29. Училищата развиват и богата културна
дейност, свързана със съхраняване на българщината зад граница
(Източник:“Новинар“).
Детско-юношески танцов
ансамбъл „Пламъче“ от София
участва на 22-ри Международен
детски фолклорен фестивал
„Куновско лято“ 2015 в Куновице,
Чехия
от 17 до 22 юни 2015 г. На този
престижен фестивал на Световната
организация на фолклорните фестивали към ЮНЕСКО – CIOFF „Пламъче“
получи награда за артистично и впечатляващо представяне на българските народни танци.
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Снимки: архив

На тържествената церемония присъстваха президентът Росен Плевнелиев, вицепремиерът Румяна
Бъчварова, кметът на София Йорданка Фандъкова, както и бившият
служебен премиер Георги Близнашки. Монументът е разположен
до базиликата „Св. София“ в столицата. Инициативата за направата
му е по повод 1000-годишнината от
смъртта на българския владетел.
Скулпторът Александър Хайтов
обясни пред Нова ТВ, че светещите
очи на владетеля символизират
очите на всички ослепени български воини от византийския император Василий II през 1014 г. след
битката край Беласица.

Оригиналната методика на Лозанов
е призната от ЮНЕСКО през 1978 г.

НАКРАТКО

На 8 юни в София бе открит
паметникът на българския
владетел цар Самуил (997–1014
година).
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