
Прага получи от ЮНЕСКО 
титлата „Творчески град на 
литературата“
Градската библиотека в Прага, която 
от 2009 г. е координатор на проекта 
„Прага град на литературата“, съ-
общи, че през декември ЮНЕСКО 
одобри кандидатурата на Прага 
в мрежата „Творчески градове на 
литературата“. Титлата се присъжда 
на градове с изключителни заслуги 
в областта на литературата. Мрежата 
творчески градове е създадена през 
2004 г. и нейни членове досега са 
били градовете Единбург, Мелбърн, 
Айова Сити, Норич, Рейкявик, Дъблин 
и Краков..“От първия момент вярва-
хме в този проект, вярвахме, че ние 
ще получим титлата“, казва директо-
рът на Градската библиотека в Прага 
Томаш Ржехак. „Това беше постигнато 
благодарение на сътрудничеството 
на всички партньори, подкрепата на 
Общината на град Прага, Министер-
ството на културата, чешките предста-
вители в ЮНЕСКО и редица други(…) 
Получаването на титлата трябва да ни 
даде импулс за още по-интензивно 
сътрудничество и нови проекти за 
подпомагане на литературата в Прага. 
Прага винаги е била градът на лите-
ратурата. Сега вече това се знае от 
целия свят и той ще ни наблюдава!“

София е определена от ЮНЕСКО за 
творчески град на киното. 
28 нови града от 19 държави влизат 
в мрежата, създадена през 2004 г. 
Мрежата на творческите градове на 
ЮНЕСКО има за цел да развие между-
народното сътрудничество на местно 
ниво на базата на разбирането, че 
творчеството е стимул за устойчиво 
развитие. 
„Титлата, която ЮНЕСКО даде на 
София – творчески град на киното, 

е голям успех за 
столицата. Усилията, 
които направихме 
през последните 
години си струва-
ха, защото успехът 
и признанието за гра-
да ни дойдоха“ – каза 
кметът на Столична 
община Йорданка 
Фандъкова, цитирана 
от Фокус.
„София е дома-
кин и на световно 

известни филмови фестивали, които 
се организират ежегодно. Тази титла 
е високо признание за нашия град, 
но то задължава и е голяма отговор-
ност, защото оттук нататък ние трябва 
да покажем, че подкрепата, която 
имахме от генералния директор на 
ЮНЕСКО и от експертите, които са 
оценили всичко, си е струвала и ние 
ще се представим добре“, допълни 
Йорданка Фандъкова.

ЮНЕСКО призна чипровските 
килими за Световно нематериално 
културно наследство. 
Това става ясно от съобщение на 
сайта на Организацията. Решението 
е взето от Международния комитет на 
ЮНЕСКО по време на деветата сесия, 
която се провежда в Париж в края на 
ноември.
Българската кандидатура „Традицията 
на производство на Чипровски ки-
лими“ бе представена пред ЮНЕСКО 
в края на март миналата година.
На сайта на Организацията е предста-
вена кратка информация за чипров-
ските килими: занаятът се предава от 
майки на дъщерите им, килимите се 
тъкат на вертикален стан в Чипровци, 
мъжете се грижат за производството 
на вълна, обработката и багренето й. 
Килимите влизат в световното култур-
но наследство заради орнаментите, 
композициите и цветовете си.

Велико Търново е на първо място 
в класация на авторитетния 
италиански вестник „Република“ 
за най-красиви места в света, 
които са построени на отвесни 
склонове. 
След него в класацията са: емблема-
тичният комплекс от манастири Мете-
ора в Гърция, испанският град Ронда, 
френският Рокамадур, италианските 
Риомаджоре, Вернаца, Чивита ди Ба-
ньореджо, Пиодао в Португалия, Вади 
Даван в Йемен, Санторини в Гърция 
и др.

Реставрираната крепост Цари 
Мали град в село Белчин спечели 
световна награда за туризъм. 
Признанието е и за община Самоков, 
която привлече туристи с инициа-
тивата си „Една легенда оживява“. 
Кампанията спечели първото място 
на наградите Golden World Awards на 
Международната PR асоциация (IPRA). 
Проектът бе отличен от междуна-
родно жури в категорията „Пътуване 
и туризъм“ и е единственият от Бълга-
рия с награда във форума, съобщава 
сайтът на Асоциацията на български-
те села.
С хълма Свети Спас до самоковското 
село Белчин са свързани легендите за 
древно селище, известно като „Цари 
Мали град“, което означава „малък 
Цариград“. През 2007 г. там започват 
археологически проучвания. Община 
Самоков създава проекта „Рестав-
рация, консервация, социализация 
и експониране на късноантична 
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крепост с църковен ансамбъл и оброк 
Цари Мали град“, който се реализира 
с финансовата подкрепа на Оператив-
на програма „Регионално развитие“ 
2007–2013 г.

Българският инженер Росен 
Даскалов изобрети уникален 
спортен автомобил. 
Колата по нищо не отстъпва на 
известните си западни събратя и се 
казва „Sin“. Младият инженер поясни, 
че ще продължава да доразвива авто-
мобила. По думите му това е първият 

прототип и като всеки такъв си има 
много детски болести, които ще бъдат 
излекувани.

Разследващият журналист 
и изследовател на 
комунистическия режим Христо 
Христов е сред 47-те лауреати 
за Гражданската награда на 
Европейския парламент за 2014 г.
Той е номиниран за наградата 
Гражданин на Европа за 2014 г. от 
евродепутата Андрей Ковачев (ГЕРБ/
ЕНП). Ковачев е посочил, че с дей-
ността си на разследващ журналист 
Христо Христов отстоява свободата 
на мисълта, съвестта и религията, 
както и свободата на информираност 
и изразяване на мнение. Христов 
е автор на 8 документални книги, 3 
документални филма и редица медий-
ни публикации за преосмислянето на 
тоталитарното минало. 
През 2011 г. Христов основава и под-
държа независимия специализиран 
сайт desebg.com. Разследването му 
за убийството на писателя Георги 
Марков през 1978 г. в Лондон е отра-
зено и цитирано от редица световни 
медии.
Заедно с Христо Христов сред отли-
чените са и младите доброволци от 
Варна, участвали в спасителните дей-
ности след наводнението в града това 
лято, които са номинирани от евроде-
путата Момчил Неков (БСП/С&Д).

Националният ансамбъл по 
художествена гимнастика бе 
избран за Отбор на годината. 
Златните български момичета в със-
тав Ренета Камберова, Цветелина 
Найденова, Цветелина Стоянова, 
Християна Тодорова и Михаела 
Маевска, водени от Ина Ананиева, 
заслужиха приза след като спечелиха 
златен медал в многобоя на Световно-
то първенство и завоюваха още много 
медали от Световното и Европейското 
първенство, както и в състезанията от 
Световната купа.

Любомир Сергеев стана носител 
на най-престижната награда за 
фотография в света. 
Той бе удостоен с „Гран при“ на 
най-големия фотографски конкурс 
в света – Tirerenberg Super Cirquit. 
Статуетката „Виктория“, чиито прите-
жател вече е и варненецът Любомир 
Сергеев, се счита за „Оскар“ на фото-
графията. „Поканиха ме да участвам 
в конкурса, казаха ми какви са кате-
гориите, в които мога да представя 
снимките си, и аз приех. След около 
3 месеца ми се обадиха с новината, 
че печеля“, разказва фотографът. От 
началото на годината Сергеев е спе-
челил 10 златни медала в различни 
конкурси, 2 престижни награди 
и статуетката „Виктория“.

Тенисистът Григор Димитров 
спечели титлата Спортист на 
годината 2014. 
Негови подгласници станаха щангис-
тът Иван Марков и сноубордистката 
Александра Жекова.

Димитров е най-успешният български 
тенисист в историята и е първият, 
влязъл в Топ 10 на ATP. През 2014-та 
той спечели три титли, стигна полуфи-
нал на Уимбълдън, и четвъртфинал на 
Australian Open.

Старши треньорът на ансамбъла 
по художествена гимнастика Ина 
Ананиева бе избрана за Треньор 
№1 за 2014 година
 в церемонията за Спортист на годи-
ната, след като ръководените от нея 
български момичета станаха световни 
шампионки в многобоя.

Здравка Евтимова е насител на 
наградата „Балканика – 2013“ 
за най-добра книга от автор 
на страните от Балканския 
полуостров за 2013 г. 
Наградата беше връчена на 6 декем-
ври 2014 г. в град Тирана, Албания. 
Наградата е учредена от Фондация 
„Балканика“ с председател бъл-
гарския писател Николай Стоянов 
и е връчена за първи път през 1997 г. 
на писателя Давид Албахари от Сър-
бия, вторият носител на „Балканика“ 
е Антон Дончев – през 1998 г. Сред 
спечелилите наградата „Балканика“ 
е и Исмаил Кадаре от Албания – през 
2009 г. Вторият български писател, 
спечелил наградата, е Димитър Шум-
налиев с книгата си. Десет години 
по-късно Здравка Евтимова печели 
приза със сборника „Пернишки 
разкази“. Председател на журито 
е професор Андрю Вахтел, САЩ, като 
в журито са включени литературни 
критици от страните, чиито писатели 
участват в литературния конкурс.
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