
ХУдоЖНиКъТ оТ БълГарСКи Про-
иЗХод ХриСТо ЯВаШеВ УЧреди 
НаГрадаТа „КриСТо и ЖаН-Клод“ 
В аБУ даБи. 

Тя носи името на 77-годишния творец 
и на покойната му съпруга. Кристо 
обяви, че наградата може да бъде 
присъдена на всеки, който в момента 
учи в университет, както и на хора, 
които са завършили през последните 
пет години, съобщава в. „Нешънъл“ от 
ОАЕ. Наградата ще включва и парична 
премия от 5000 долара.

КаролиН КриСТоВ-БаКардЖиеВ 
Бе оБЯВеНа За НаЙ-ВлиЯТелНаТа 
ЖеНа В СъВреМеННоТо иЗКУСТВо. 
Тя е първата жена, оглавила класаци-
ята на 100-те най-влиятелни личности 
на списание „Арт ревю“ в 11-годиш-
ната му история, съобщи „Ройтерс“. 
Кристов-Бакарджиев спечели това 
признание за работата си като ку-
ратор на „Documenta 13“ в Касел, 
Германия. Около 860 000 души са 
посетили „Documenta 13“, разпръс-
ната в парковете на града, галериите, 
кината и железопътната гара. Каролин 
Kристова-Бакърджиева е родена през 
1957 г. в Ню Джърси в семейството на 
български емигрант лекар и итали-
анска археоложка, съобщава БГНЕС. 
Тя завършва история на изкуството 
и литература в Университета в град 
Пиза през 1981 г. Понастоящем е гла-
вен куратор в Музея за съвременно 
изкуство Castello di Rivoli в Торино. 

ВелиНГрадСКа УЧиТелКа лЮд-
Мила риЖУК БеШе оПределеНа 
За ПреПодаВаТел На ГодиНаТа За 
ЦЯла еВроПа. 
Людмила Рижук спечели наградата на 
„Джуниър Ачийвмънт“ (JA) по програ-
мата „Предприятие без граници“, която 
насърчава създаването на ученически 
компании. Рижук е първата българска 
учителка, която печели високото отли-
чие. Тя успя да се пребори с конкурен-
цията на 42-ма преподаватели от цяла 
Европа. Миналата година Людмила 
Рижук спечели наградата „Учител на 
годината“ на „Джуниър Ачийвмънт 
България“. 

БълГарСКиЯТ ПиСаТел МироСлаВ 
ПеНКоВ СПеЧели МеЖдУНародНа-
Та НаГрада На Би Би Си 

за кратък разказ със своята творба 
„На изток от Запада“, съобщи Би Би Си. 
Победителят бе обявен на церемония 
в Лондон, излъчена наживо по Радио 
4. Пенков получава 15 000 паунда, 
а вторият отличен автор – южно-
африканската писателка Хенриета 
Роуз-Инес, е наградена с 2500 паунда 
за своя разказ „Убежище“. Конкурсът 
на Би Би Си за разказ, традиционен 
от 2006 г., бе открит тази година по 
изключение за чуждестранни автори 
в чест на Олимпийските игри. „Исках 
за напиша история за онези българи, 
които бяха отделени от родината ни 
и които неизбежно ще изгубят, ако 
вече не са го изгубили, чувството да 
си българин. Същевременно исках да 
напиша история за себе си, в чужбина, 
в Америка и сам в много отношения, 
с огромен океан между мен и хората, 
които обичам“, цитира Би Би Си автора.

НоВа иНТерНеТ УСлУГа „ПъТУВаМ 
За“ (http://www.mfa.bg/120/patuvamza), 
ПредоСТаВеНа е оТ ВъНШНо Ми-
НиСТерСТВо, ПредлаГа ПоМощ 
и иНфорМаЦиЯ На БълГарСКиТе 
ГраЖдаНи, КоиТо ще ПъТУВаТ За 
ЧУЖБиНа. 
Тя има за цел да предпазва българи-
те зад граница от неволни грешки 
и груби нарушения на чуждите закони. 
Става дума за онлайн консул, който ще 
предлага полезна информация за вся-
ка конкретна държава, която смятате 
да посетите. ПЪТУВАМ ЗА е услуга за 
хора, пътуващи или живеещи извън 
пределите на Република България. 
Информацията, която предоставите, 
когато се регистрирате, ще помогне на 
съответното посолство при криза да 
се свърже с Вас и ще ви даде по-до-
бра помощ при спешни случаи, като 
например бедствия или граждански 
безредици. Когато потребителят се 
регистрира, незабавно получава на 
електронната си поща общата инфор-
мация за държавата, която смята да 
посети. Посочените от него данни за 
контакт се запазват в регистър и при 
евентуален сериозен проблем ще 
помогнат, ако се наложи спасителна 
операция. 

еВроПеЙСКиЯТ Съд По ПраВаТа На 
ЧоВеКа оСъди БълГариЯ За НарУ-
ШеНие На СВоБодаТа На СлоВоТо 
По дело, ЗаВедеНо оТ ЖУрНали-
СТа оТ „24 ЧаСа“ СВеТлаНа Йорда-
НоВа и БиВШиЯ ГлаВеН редаКТор 
На В. „ТрУд“ ТоШо ТоШеВ, 
съобщи сайтът „Правен свят“. Повод 
е публикация във вестник „Труд“ от 
1996 година, където Йорданова работи 
тогава като репортер. В публикацията 
се цитира официално прессъобщение 
на пресцентъра на МВР, както и военен 
прокурор, че срещу бившия служи-
тел на МВР Николай Тодоров се води 
дело за злоупотреба със служебно 
положение. Въпреки това през 1999 
година той завежда дело за накърнена 
чест срещу журналиста и тогавашния 
главен редактор на вестника, което 
печели през 2004 година. Български-
ят съд му присъжда обезщетение от 
10 000 лева.
В края на миналата година България 
отново бе осъдена пред Страсбург за 
нарушаване на свободата на словото 
от бургаските журналисти Катя Касабо-
ва (репортер в регионалния в. „Ком-
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пас“) и Божидар Божков (кореспон-
дент на в. „Сега“). Двамата са дадени на 
съд за клевета, след като публикуват 
разкритията си как се заобикалят 
изпитите за приемане в елитните учи-
лища в града.

арХеолоЗи оТКриХа В СиНе-
МореЦ ЦеННо СъКроВище оТ 
СреБърНи МоНеТи, ТеЖащо 4 КГ 
С иЗКлЮЧиТелНа НУМиЗМаТиЧНа 
СТоЙНоСТ. 
Имането изскочило край трудно-
достъпни скали близо до кулата на 
двореца на тракийския владетел на 
Странджа Кортодзунтос. „Голям късмет 
изкарахме, че никой досега не го е из-
ровил. Това съкровище е изключител-
но важно най-вече, защото се открива 
в такъв археологически контекст в дом 
на тракийски владетел“, коментира 
ръководителят на археологическата 
експедиция Даниела Агре от НАИМ 
на БАН. По първоначални данни те 
са от времето на древните владетели 
Лизиох, Антиох, Селевкт и Никатор, 
Епифан от 3-ти и втората половина на 
2 век преди Христа. 

еКиП оТ арХеолоЗи е оТКрил 
УНиКалНо ЗлаТНо СъКроВище оТ 
ТраКиЙСКо ВреМе В СТроиТелНи-
Те иЗКоПи На аВТоМаГиСТрала 
„СТрУМа“, БлиЗо до радоМирСКо-
То Село дреН. 

Съкровището е от тракийски некропол 
и се състои от златни нагръдници на 
войни, златни обеци, фиби, изделия от 
сребро и кехлибар и др.
Екипът е попаднал на находката още 
през пролетта, но досега всичко е па-
зено в тайна, заради опасения от има-
нярски набези. Уникалният некропол 
е от периода между VІІІ и ІV век преди 
новата ера. Съкровището е показано 

за първи път за първи път на празника
на гр. Перник, на 19 октомври.

БълГарСКиЯТ фиЗиК оТ York 
UnIversItY В КаНадСКиЯ Град 
ТороНТо СТоЯН СарГоЙЧеВ иЗ-
ПроБВа В лаБораТорНи УСлоВиЯ 
ПриНЦиПНо НоВ МеТод За Пре-
МеСТВаНе В ПроСТраНСТВоТо. 

Той твърди, че плазменото поле, което 
изменя гравитацията около летящите 
чинии, може да бъде основно сред-
ство за придвижване на НЛО. „Работил 
съм с физическия принцип, по който 
могат да бъдат обяснени явления като 
летящи чинии“, казва Стоян Саргойчев 
по време на научна конференция 
в Творческия дом на учените през 
септември край Варна, посветена на 
„40 години България – космическа 
държава“.

дърЖаВаТа иЗраел офиЦиалНо 
БлаГодари На БълГариЯ За СПа-
СеНиТе оТ ХолоКоСТа БлиЗо 50 
000 еВреи По ВреМе На ВТораТа 
СВеТоВНа ВоЙНа. 
Изявлението бе направено от Прези-
дента Шимон Перес по време на дър-
жавническата визита на българския 
Президент Росен Плевнелиев през 
октомври. Перес буквално казва: „До-
бре дошли в Израел и нашата древна 
столица Йерусалим. България е ис-
тински приятел на Израел и е успяла 
да осъществи спасяването на своите 
евреи в Европа преди 70 г.“ Оценката 
на Перес идва в момент, когато срещу 
България се разгръща яростна кам-
пания за дискредитиране, чрез преки 
обвинения за основна вина в изтреб-
лението на 11 000 евреи от Македония 
и Тракия.

ПаМеТНиК На иВаН ХадЖиЙСКи, 
Баща На БълГарСКаТа СоЦио-
лоГиЯ и БълГарСКаТа СоЦиалНа 
ПСиХолоГиЯ Бе оТКриТ На 13 оК-
ТоМВри В ТроЯН. 

На 13 октомври се навършиха 105 
години от рождението на големия 
български социолог. Честта да свалят 
бялото платно се падна на кмета Донка 
Михайлова и проф. Петър-Емил Митев, 
директор на Института за социални 
дейности и структури „Иван Хаджий-
ски“, носител на учредената от Общи-
на Троян награда на името на Иван 
Хаджийски.

КУБраТ ПУлеВ НоКаУТира алеК-
СаНдър УСТиНоВ оТ рУСиЯ В 11-иЯ 
рУНд. 
Така Пулев защити двата си шампи-
онски пояса – интерконтиненталния 
и европейския, както и лидерската 
позиция в IBF. По този начин българи-
нът остана непобеден със 17 победи от 
17 срещи на професионалния ринг, 9 
от които с нокаут.
Срещата бе изключително важна за 
нашия профибоксьор, защото сега той 
ще получи правото да предизвика Вла-
димир Кличко и да се бие за световна-
та титла. До момента Устинов имаше 27 
успеха от 27 мача.

БълГарСКиЯТ НаЦиоНалеН оТБор 
и ТиМъТ На ЧеХиЯ ЗаВърШиХа 
НараВНо 0:0 В СВеТоВНа КВали-
фиКаЦиЯ оТ ГрУПа „B“ В ЗоНа 
еВроПа. 
Воденият от Любослав Пенев отбор 
изнесе силен мач на 16 октомври на 
„Дженерали Арена“ в Прага. След 
равенството България с актив от 6 
точки запазва второто място в групата. 
Чехите са трети с 5 точки. Следващият 
мач на българския отбор е на 22 март 
2013 г., домакинство срещу Малта.
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