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СМАРТ ВЕСТНИК

Уникално печатно издание с апликация за смартфони и таблети!

Днес, 11 май 2015 г. у нас излиза нов вестник, в който филмите от фестивала за
наследство “Идоли” са придружавани от своите трейлъри. Можете да ги видите на
живо, направо от вестника, с помощта на мобилното си Android устройство. С това
отбелязваме Началото в използване на технологията Augmented Reality (Разширена
реалност) у нас. (Как да го направите, вижте на стр. 3)
Друга новост са първите публични прояви на Модел за обсъждане на обществено
значими проблеми с т. нар. методика на делиберативната демокрация. Дано успеем да
активизираме публичния разум и колективните усилия, които ни останаха единствена
надежда за постигане на Общото ни благо. Осигурихме “Мегдана”, за да му помогнем.
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
НАЦИОНАЛЕН ФИЛМОВ ЦЕНТЪР
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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
„НОВИТЕ СВЕТИЛИЩА“
Фонд „Разширена реалност“
Три събития са във фокуса на Осмото издание
на Дните на наследството - 100 годишнината от
появата на кинематографичното изкуство у нас,
обявяването на София за световна столица на
киното и 115 годишнината от рождението на проф.
П. Детев.
			
Дългата краткост на мига
Константина Гуляшка
Досега беше известно, че първите киноснимки
в България са направени през 1903 г., а най-ранният
показ с кинематограф се е състоял в Русе през
1897 г. Но цели 7 години преди това е било заснето
пристанището на Варна с пристигащ параход,
слизащи пасажери – множество от елегантни дами,
господа с цилиндри, деца; Любопитна публика се
радва на събитието...през 1896 г.
Новото изобретение на Томас Алва Едисон
– кинематографичният апарат, дава възможност
за „жива фотография” и „картини от живота”. Така
обяват кинопредставленията в салона на хотел
„Македония” и в кафенето на хотел „България” –
София през 1896 г. Кой точно е завъртял камерата и
оставил заснети живи картини, не може да се разбере
със сигурност. В каталозите на действащите по това
време три фирми в Европа „Societe anonyme des
plaques et papiers photographiques Antoine Lumiere et
ses fils”, „Star film” на Милиес и „Пате фрер”(Societe
Pathe Freres) и американската компания Едисон
(„Edison Manufactoring Company”), няма сведение за
човека пръв фиксирал тези вълнуващи мигове.
Но ние знаем кой у нас е заснел първия
истински ФИЛМ –ЛЕГЕНДА, а не само филмов
материал - Александър Жеков, работил за „Пате
фрер”. Годината е 1912, продължителноста на филма
е 43 минути, темата е Балканската война – българите
побеждават при Одрин. Александър Жеков снима и
изгражда филм, със своя композиция и драматургия
Преди това, през 1911 г., е заснето от неизвестне
автор Петото Велико Народно събрание във Велико
Търново с пристигането на княз Фердинанд.
Кинематографът прониква много бързо.
Пътуващи кина от Централна Европа на австрийци,
немци, чехи, унгарци, изграждат нова филмова
мрежа. Люмиеров представител заснема филм за
посрещането на крал Александър Обренович при
завръщането му от посещение при българския цар
Фердинанд. Според каталозите в Русе е можело да
се закупи прожекционен апарат, изписан от Виена.
В пресата прожекционистите се рекламирали като
експерт-магьосници и всемирни пътешественици.
Биоскопът и киното, наречено „Гранд Биоскоп”
са най-привлекателните места за публиката.
Хронико-документалният филм „Тържествата в
София” 1912 г., за честването на пълнолетието на
престолонаследника княз Борис е заснет от сръбски
оператор. Много бързо хората регистрират мястото
на кинематографа като източник на познание и извор
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на модерни постижения. Знанието НА родените
преди нас и знанието ЗА родените преди нас е
философията, която може да осмисли невероятния
ефект на новите дигитални технологии.
100 години по-късно
Йордан Детев
Всеки стиска по джобовете на панталонките си
или в чантите си поне едно мобилно устройство
и тепърва ще се учи какво е способно да стори
то. Ще ви кажа. То е основна цел на тази нова
ера, в която мобилните комуникациите срещнаха
информационните технологии, за да ни предоставят
вълшебно средство за пътешествия във времето и
пространството. Чрез него ноу-хау-то „Разширена
реалност за културно наследство“ (World Heritage
Maker 1.0), което разработихме, се превръща в мощно,
атрактивно и екологично средство да възстановим и
надградим върху руините от монументи и културни
паметници, от артефакти, исторически места
и природни феномени, атрактивни виртуални
реалности. И да ги смесим с живите останки, за
ново, привлекателно и поучително съществуване, за
активно и реално възстановяване на Наследството
ни, без да рушим, без да унищожаваме досега
опазеното или откритото, заради бледи физически
подобия от бетон и пластмаси - едни безумно
закъснели във времето „възстановки“. Питате се как
е възможно да се случи това?
ПРОГРАМАТА
Достатъчно е да обособим паметниците си като
интелигентни смарт зони. Така на нашите старонови свети места, в нашите музеи и галерии, в
нашите библиотеки и културни институти ще
създадем Смарт Приложения с разширена реалност
за Всеки, защото няма да чакаме дълго времето,
когато таблетите и смартфоните ще са в ръцете на
всички. Започнем ли сега, развием ли това наше ноухау ще имаме една европейска България, световна
столица на Духа и Интелекта.
РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
Докато държите в ръцете си този Исторически,
вестник, Вие вече сте в първата интелигентната
смарт зона на Българския печат. Следвайте
описаните стъпки, за да се възползвате:
Отивате във филмовата ни програма. Изтегляте
в смартфоните и таблетите приложението
filmite.apk, от изписания там интернет адрес.
Инсталирате го в устройството си. Намирате
неговата иконка. Стартирате я, появява се картинка
с началната страница на този вестник и под нея
надпис „Start”. Нали не сте забравили, че вече сте
разтворили страниците с филмите на фестивала.
Натискате „Start”. Камерата на устройството ви се
включва. Насочвате я към която от илюстрациите
решите. Ще се появи бутон “Play”, който – за ваше
удобство подсказва, че картинката е разпозната
и може да стартирате, натискайки бутона „Play“,
трейлъра на филма, за който е илюстрацията.
След 30-ина секунди сте далеч, далеч по-

информирани отколкото с придружаващата филма
анотация и някакси по-верно и лесно решавате
дали искате да го видите. Махнете ли камерата от
картинката, чудото свършва. Време е за следващата.
Същото чудо сме ви приготвили и с апликацията
„В зората на Европейската цивилизация“,
собственост на Общината и Историческия музей
в Асеновград - 20 табла (мобилната експозиция),
както и на живо, в музея. Те са за културното
наследство, което са оставили предците ни преди
повече от 8200 години в чудната местност „Долът
на 40-те извора“ край днешното село Мулдава.
(Повече за това четете в „Слово за Петър Детев“)
Другата уникална новост в тазгодишното издание
на Международния филмов фестивал за наследство
„Идоли“ са проявите на новосформираното

Този модел държи на Обсъждането с цел
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО постигане на консенсус между
всички засегнати участници, постигнат на базата на
общи ценности. Този модел се нарича делиберативна
демокрация. Негов български автор е проф. дфн
Пламен Макариев, ръководител на катедрата по
философия при СУ „Св. Климент Охридски“

Дни на Делиберацията
Ден Първи
Публична дискусия на тема

ПАРАДОКСИ НА БЪЛГАРСКОТО
ОБРАЗОВАНИЕ ДНЕС
12 май, 14 часа, Американски център на
Столична библиотека
Дебат в два „кръга”. Първият е свободна дискусия.
Вторият – с използване методите на „публичната
делиберация”. Между двата кръга водещият, проф.
дфн Пламен Макариев, ще разясни накратко
начините, чрез които публичната делиберация
е способна да постига легитимни и общоприети
решения. Усвояването на тази методология.ще ни
доведе до изработването на Проект за Национална
дискусия на тема „Парадоксите на българското
образование днес”, който да представим на
Министъра на образованието и науката.

ДВИЖЕНИЕ ЗА НОВА
ПОЛИТИЧЕСКА КУЛТУРА
В БЪЛГАРИЯ
Родeн и отгледан в академични постели Модел, се
изправя пред своите първи публични изяви. Модел,
който отрича досегашните демократични практики,
обвинявайки ги в прекомерна пристрастеност към
частните интереси, егоизъм, порочна ценностна
система и дори спестяване на информация, с
цел прикриване на лошите практики. Модел,
който сочи пречките пред общото ни благо,
превърнали гласуването в откровено купуване на
гласоподаватели, с едничка цел - придобиване на
властови ресурси, без покритие. Власт на всяка
цена, която не гради, а разграбва. Този път води за
никъде. По него не се случват актуални и адекватни
на днешнип ден реформи. Единственото, от което
се нуждае сегашната политическа култура е нашето
единодушно отрицание. Елате, да й кажем сбогом, за
да не държи в плен развитието на страната.
Има път, по който решенията могат да бъдат
споделени от всички засегнати. Има път, по
който по-добрите аргументи, направлявани от
справедливостта и гарантирани от коректност в
участието, могат да бъдат приети с общо съгласие.
И тогава Решението наистина ще отмества от пътя
ни обществено-значимите проблеми и ще движи
Обществото напред. Тогава всяко решение няма
да е половинчато, няма да предизвиква жажда за
реванш, която, в български вариант, досъсипва
държавата и хората.

Насоки по темата:
Кои са най-фрапантните парадокси в българското
образование днес и какви са техните източници?
- Успехи в международни ученически олимпиади и
масова неграмотност сред учениците, включително
в горния курс.
- Очевидно ниско качество на обучението в редица
висши училища и несекващ интерес на кандидатстуденти към следване именно в тях.
- Пълен консенсус сред специалистите и
обществеността, че висшите училища в страната са
прекалено много и въпреки това липса на реални
действия от страна на образователните власти за
намаляването на числеността им.
Практически
неограничените
академични
автономия и демокрация водят до това, че
управлението на висшите училища обслужва
интересите на преподавателския състав, вместо
тези на студентите и обществото като цяло.
- Други ...

Ден втори
Публична делиберативна дискусия на
тема
ПАРАДОКСИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
13 май, 13 часа, Американски център на Столична
библиотека
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Гост-лектори:
* Петър Георгиев
„Особеното значение на Мадарския скален релеф
и надписите около него не е временното, преходно
любопиство, а непрекъснатият интерес на учения свят
към него. За никое друго художествено произведение
не са се изказвали толкова много специалисти
от 1872 г. насам, както за Мадарския релеф”.
Андрей Протич, 1932 г.

Преди шестдесет години Българската академия на
науките прие, че проблемът е решен и дискусиите
спряха. Изследването на БАН се отличава с
детайлност и известна системност, но също така
и с груби грешки, които доведоха до неадекватни
изводи. Книгата „Бендида” е резултат от собствено
проучване на място; целта е идентификация на
релефа Мадарски конник като образ и време на
създаване. Резултатите от анализа показват, че
паметникът е изграден през античността, а в осми
век при една втора намеса е преустроен. Тезата за
по-късна „реставрация на релефа и използването
му като български паметник” е издигната за пръв
път от К. Шкорпил 1932 г. Заключението на автора
е, че релефът представлява антична сцена на
богиня, яздеща кон, седнала странично на седлото.
Стрелата, поясът, диадемата и следващото куче я
приближават до Артемида, лъвът е препратка към
Кибела. Лъвът и полусферичното тяло под лапата му
са траен елемент от иконографията на Тракийския
конник. Релефът е без аналог и дава реален образ
на регионалната богиня, аналог на Великата Майка,
Мадара.
* Юлия Боева представя „Богинята и рогатите глави“
Българските шевици изумяват със своята
стилистика и колорит, скрили в себе си извечни
послания. Откъде идват те, сякаш са пликове по
пощата изпратени от неизвестен подател?
* Йордан Детев – Културно наследство за
„виртуални хора“ – представяне на World Heritage
Maker – система за изработка на приложения за
мобилни устройства с използване на технологията
„Разширена реалност“
* Красимира Лука – Наука ли е археологията?
„Дисниленд“ ли е туризмътТ? Бай Ганьо ли пречи на
културното ни наследство да заеме полагащото му
се място в света?
* Обсъждане на виртуална платформа за
делиберативна демокрация „МегданБГ“, авторска
разработка на Йордан Детев.
* Изработване на Проект за Национална дискусия.

*

СЛОВО ЗА ПЕТЪР ДЕТЕВ
по случай 115 години от рождението му
Дойде време да се опитам да ви представя Петър Детев.
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Ще го направя с „Колекцията Мулдава“, която все още
се води най-старата раннонеолитна у нас. Дойде денят
за нейнатата най-нова дигитална трансформация приложение за смартфони и таблети, с използване
на технологичното чудо РАЗШИРЕНА РЕАЛНОСТ.
При това го правим Първи в света. Ще изживеем
отново, след 8200 години, онзи миг, когато тук, за
пръв път във Всемира, се е случило Ритуално чудо!
Какво ще е сегашното? Кой ли е подозирал досега, че
онези малки мобилни устройства, които се въргалят
из панталонките и чантичките ще се превърнат в
мощно средство за разпространение на културното
ни наследство. Тъй както един от първите грънчари
от добре известната тогава глина е успял да сътвори
нова форма и да кодира в шарките и космическо
послание. Всички вълшебства на култовия център ще
можете да видите след зареждането на приложението
и инсталирането му на вашето апаратче. Ще се случи
за пръв път в света!
Можеше и да не се случи, ако Петър Детев
не бе подхванал, с помощта на колежката си от
Асеновградския музей, Росица Морова, точно преди
60 години, едни разкопки край днешното село
Мулдава, в чудно красивата местност „Долът на 40те извора“. Официално, приживе, той не ни каза, че е
открил култов център, казах го аз, вдъхновен от онова
бащино споделяне завещало ми най-съкровеното. То
нямаше и друг начин тогава за нещата различни от
официалната доктрина. Да не говорим за обреченият
му опит приживе да доказва, че „траките са по-нови
генерации на местното, автохтонно население“ – теза,
останала без привърженици в онези времена, а днес
оказала се пророческа.
Но Петър Детев още ТОГАВА ни показа какво
е открил. В знаменитата си статия „Праисторическо
селище от с. Мулдава“ (ГНАМ Пловдив, книга
VI, 1968 г. стр. 9-48), той постави без коментар,
но в пълния й текст, Легендата за елена, който
всяка пролет се завръща сред хората и се оставя в
ръцете им доброволно на жертвоприношение пред
Слънцето-Бог, за да им донесе Плодородие. С това
си своеволие, още тогава, Детев недвусмислено
свърза Археологията с дълговечните ни културни
традиции съхранени в чудния ни фолклор. Така
намери начин да ни даде ориентир какво е и как се
прави КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО. И до днес е така!
Който иска да остане при Археологията – негова воля,
но ако не свърже откритията си с другите прояви
на културни традиции край „огнището съхранило
артефактите, като незагаснали въглени от миналото“
ще работи за друго време и други цели. Липсата на
културен фон, в който можеш да прозреш човешка
ритуална, артистична и въобще културна дейност,
лишава артефактите от най-съществената им културна
стойност. Защото археологията (артефактите) е
само скелета на културното наследство, от което са
произлезли. И за нас няма особен шанс да усетим
живи корените си само по тях.
Приемам, че досега нямахме технологии за подобен
визуален разказ. Старите методи за публикуване и
научен обмен не оставят почти никакви шансове пред
масовия зрител. Но кой пречи днес да бъдат поне
анимирани артефактите, за да ни доближават до времето

в което живеем? Особено сега с новите технологични
маркери, докарали ни цяла нова епоха! И въобще кой
се страхува от оживялото ни културно наследство?
Нужно е да погледнем под психологическите корени на
мълчанието и неучастието на официалните властови и
медийни източници, за да разберем.
Нали виждате колко ревниви към други издания
на религията са днешни Божии служители?! Добавете
към това, още една смъртоносна доза ревност,
наследена от атеизма на доскоро официозната
доктрина и ще разберете, защо в оригиналната статия
не става дума за ритуал, а само за Надеждите за
плодородие. Ритуалът е свещенодействие, но дори и
сега изглежда на никой не му се иска, Историята на
религията и нейните общочовешки прояви, да срути
стените, които ни разделят...
Достатъчно отчетливо и още преди 15-ина години
казах за този ритуал и определих ритуалният
ансамбъл от свещени предмети, с които е бил
извършван. Преживях ред унижения, когато в
Милано, на конференция „Културно наследство и
нови технологии“ модераторът на сесията направо ме
нападна:
- „Каква археология, какъв ритуал на Плодородието
на 8000 години? Човече, това е Археология!!?“ и
възмутен напусна залата.
- Да, археология е! – отвърнах му възмутен няколко
месеца по-късно в Бостон, а той се изчерви! http://
www.museumsandtheweb.com/mw2002/papers/detev/
detev.html
Мултимедията ми „В зората на Европейската
цивилизация“ обаче успя да стигне от касата на
Министерството на културата (купени 50 бр) до...
склада на Министерството на културата. Нищо че
вчера от Френска национална библиотека питаха за
нея!?...
Еленът и Богът-Слънце - свещени тайни...
омесени с Археология, Изкуство и Наука, сега и с
виртуални технологии.
Щом заговорихме за ритуал, значи сме в Археология и
Изкуство на Свещеното. Значи сме в Легендата, която
праща Елена при Слънцето-Бог, за да измоли, ведно
с хората, жизнено важното тогава Плодородие. За да
разберем великата и непреходна стойност на Първата
свещена трапеза в света, ще ни трябват малко знания
за Форма и Графични знаци. Имаме ги! Формата на
уникалния съд дала начало на Ритоните. И показва,
че първоначално ритонът е бил замислен за масова
употреба. По време на обряда тогава всички са пиели
от ритона-елен, от този първи Рог на изобилието,
от този Родоначалник. По-късни негови паралели и
развития, колкото щеш – по-ранни НЕ! В статията
П. Детев сочи тези следващи прояви и открива, че на
някои места (предимно в Мала Азия) ролята на елена
в подобни ритуали имал бикът...
Графичните кодове носят символиката на Божествена
промисъл. Тук всеки опит да се говори за геометрия,
спирали, меандри, „венци на плодородието“ и какво
ли още не – са вулгаризация на свещенодействието.
Време е категорично да заявим:
Тази най-стара семиотична система, тази
„ИДЕОГРАМНО-СИМВОЛНА„ПИСМЕНОСТ“
е Първия Свещен език, роден в Свещеното и за

Свещеното. Тя е негов белег! Вън от него можем да си
говорим само за „банкетни сервизи“!
Този така обсъждан сред праисторици и интерпретатори
първи Код е посветен на Природния кръговрат,
който носи Плодородието. Той е за Инкарнацията
(прераждането), за чудото на обновяването, за
Пролетното тайнство. Този графичен знак най-точно
символизира простичката надежда лимецът отново
да грейне из праисторическите нивички на първите
земеделски общества в Европа, агнетата милно да
заблеят из първите им кошари, че да припнат из
тучните ливади, прорязвани от бистрата вода, родена в
планинските недра на една вълшебна планина. Какъв
мислите, че може да бъде този графичен знак – за
безкрайност, за обновяемост, за безсмъртие. Ето го, и
по елена и още повече по ритуалната купа.

Но еленът-проторитон ни носи пръв още знаци –
устието му, отворено за Плодородие, е нашарено с
триъгълници, сочещи надолу (навътре в него). Те
приветстват Раждането на новото Плодородие. Ваша
работа как ще ги наричате, вулгаризирате и усещате.
Вече не ни е достатъчно да разчетем графичните
Кодове. Време е да кажем, от кои устойчиви местни
природни форми са произлезли. Тогава не бихме имали
пречки за доказване на автохтонността. А идеята за
коренячество има изключителна сила.
Край тях е един факел, който няма какво друго да
символизира освен Свещения огън и Слънцето-Бог.
Има и един поднос, защото закъде ще е тази Свещена
(Божествена) трапеза без Ритуалната питка?
Най-странна обаче е Чашата, в която се оглежда
първообраза на троичността на Великата БогиняМайка...
Но защо никой не сочи разликата между графичните
символи рисувани с бяла охра и същите символи,
„рисувани“ в негатив от червената изпечена глина?
И всичко това в единствената представителна
(скачена) постройка измазана в бяло символизираща
раждането на плодородието в този първи негов Храм.
И така кичете се с „венците на плодородието“ и
банкетните си сервизи, ние оставаме в Легендата...
И още, и още. Само и когато посетите новата смарт
експозиция „В зората на Европейската цивилизация“ в
Асеновградския исторически музей.
Благодарим ти Петър Детев, че ни разказа тази
приказка...
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www.bulgarianfilms.com

11 май, понеделник

ОТКРИВАНЕ

18.00 часа

Американски център
СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА
Слово за фестивала. Приветствия от Министерството на културата, Столична община, Столична библиотека,
Американски център, Национален филмов център и др. Представяне на официалните гости
Режисьорката Константина Гуляшка ще разкаже за първите стъпки на българското документално
кино (1911 г.) и ще ни покаже уникални откъси от първите български документални филми - Балканската
война и
- , от нейния личен архив.
ЧЕШКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР
„ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ СЛЕДИ – БЪЛГАРИЯ“
Режисьор: Радован Липус
Сценарий: Радован Липус и Давид Вавра
продукция на Чешката телевизия, 2012 г.
4 филма по 27`
Цикълът „Забележителни градове“ има голям успех. В 66 серии са представени архитектурните бисери
в Чешката република. Продължението „Забележителни следи“, проследява историята на чешки архитекти и
съдбата на обектите им в чужбина. След Босна и Херцеговина, Словения и Япония, екипът се отправя към
България, където през юни и юли 2012 г. с помощта на Чешкия културен център снима четирисериен цикъл за
Прошек, Либор Байер, братята Шкорпил, Й. Шнитер, А. Коларж и редица други. Сега показваме „Семейство
Прошек“- , „Адолф Вацлав Коларж“, „Йозеф Вацлав Шнитер“ и „През Шипка до Варна“.
12 май, вторник
16.00 часа
СТОЛЕТНИЦИТЕ НА БЪЛГАРИЯ
www.detev.com/filmite.apk
Сценарист
Режисьор
Оператор
Продуцент
Организация

- Мира Добрева
- Жоро Торнев
- Ивайло Станев, Валентин Даневски
- Мира Добрева
- БНТ, в копродукция с „МИРАЛОР“
ЕООД
2012, 2013, 2014, 2015 г.
20 епизода с дължина 10`
„СТОЛЕТНИЦИТЕ НА БЪЛГАРИЯ” - поредица на Българската национална телевизия и предаването
„Отблизо с Мира Добрева”
С тези филми попиваме от светлината на възрастните люде, вземаме си от мъдростта им. Учим се да
прощаваме и да гледаме на живота откъм смирената му страна.
Градът на победите - Никопол. Като всяко
древно селище по Дунав е скътал в себе си красиви
истории и прелестни пейзажи. Различни култури се
срещат тук въплътени в камък - чешмата на Елия,
крепостта на Иван Шишман, кръстокуполната
църква “Св. св. Петър и Павел” от 13-14 век, скалната
църква „Свети Стефан”. Среща с наследници на
кримските татари, съхранили самобитния мъжки
танц „Калуша”. А в Асеново ще видите ритуали
характерни за банатската сватба.
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17.00 часа
ПЪТУВАЙ С БНТ 2 - НИКОПОЛ
Сценарист
Режисьор
Оператор
Продуцент
Организация

- Виолета Никифорова
- Елена Машкова
- Николай Лазаров
- Петя Пантева
- РТВЦ - Русе

2014 г. 31`20``

17.32 часа
www.detev.com/filmite.apk

ДОБЪРСКО

Сценарист
- Златка Захариева
Режисьор
- Георги Ангелов
Оператор
- Красимир Дурльов
Продуцент
- Георги Захариев
Организация - „Деймос“ ЕООД, гр. Ракитово
2015 г. 16`
Силата на Вярата, водата и песентта, сред девствената природа на Югозападна България. Закътано
сред южните склонове на Рила планина е село Добарско. Тук се заселили ослепени войници на цар Самуил,
предание, което добърчани са отразили в стенописите на храма.
МАКЕДОНСКИ КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПРЕДСТАВЯ:
18.00 часа
www.detev.com/filmite.apk

РОСЕ ОТ ЗАГРАД

Авторски филм на Владимир Боцев
Продукция - Музей на Македония, Скопие,
Р.Македония

2015 г. 48`
Заград е село в областта Порече. В него живеят само няколко постоянни жители, сред които е и Росе, 36
годишен мъж, който живее с майка си. Филмът паралелно показва ежадневието на Росе и обичаите за празника
Водици, които всяка година се провеждат в село Заград. Обичаите се провеждат предимно от изселници,
които по празник се връщат в родното село.
РУСКИ КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕ ЦЕНТЪР ПРЕДСТАВЯ:
18.48 часа

НЕИЗВЕСТЕН ОСВИЕНЦИМ
Режисьор

- Ел Якович, А Шишов, И Альтман
2005 г. 55`, Русия

Филмът разказва за трагичната съдба на хората, преживели ужасите на концентрационните лагери, за
нeпознати страници от тази ужастна фабрика на смъртта. Използвани са уникални документи, хроники и
спомени от неколцина оцелели затворници и техните освободители.
19.43 часа

БРЕСТКАТА КРЕПОСТ. НАЙ ДЪЛГИЯТ ДЕН
Режисьор

- Денис Скворцов

2012 г. 38` Беларус

Един филм за първите дни на Втората световна война и битката за Бретската крепост.
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13 май, сряда

16.00 часа
ЗАБРАНЕНИТЕ КРАЛСТВА
НА ХИМАЛАИТЕ
www.detev.com/filmite.apk
Авторски филм на Илиян Дончев
Организация - СНЦ „В долината на розите“

2014 г.
8 филма по 27`
Документална поредица „Забранените кралства на Хималаите”. По две серии за всяко от Хималайските кралства
- Бутан, Сиким, Мустанг и Непал - непознати и забранени доскоро за посещение от чужденци, Изключително
интересен бит, обичаи и емоционални случки. Срещи с дейци от културния елит и хора от улицата ни позволяватда
се докоснем до живота, морала и философията на един почти непознат свят. Уникални будистки храмове, с цялото
им великолепие и духовна атмосфера, а достъпа е лимитиран до 1000 човека годишно.
Изумителни кадри при сложна обстановка и височина 4000-5000 м. Автентични звук и картина с коментар на
любопитни факти за тази непозната ни култура. Филмите са заснети с изключително качество (FHD).
14 май, четвъртък
16.00 часа
www.detev.com/filmite.apk

СВАТБА В ПЧЕЛИНА

Сценарист
- Ивелина Белчева
Режисьор
- Елена Машкова
Отг. Оператор - Стилян Антонов
Продуцент
- Петя Пантева
Организация - РТВЦ - РУСЕ

2014 г. 43`13``

В местността „Пчелина” край Разград сдружение „Лудогорие 2012” подготвя Трети Фолклорен събор
„Лудогорие 2014”. В програмата е и уникална сватба-възстановка от филма „Време разделно”. Възстановката е
преплетена с интервюта на организаторите за участвалите над 130 фолклорни състава и 1500 души.
16.43 часа
ПРЕЧИСТВАЩИЯТ ОГЪН
www.detev.com/filmite.apk
Сценарист
Режисьор
Оператор

- Петя Пантева
- Мирослав Стойчев; Радослав Бежев
- Николай Лазаров;
Деян Маринов
Продуцент
- Петя Пантева
Организация - РТВЦ - РУСЕ
2011 г. 25`
Филмът „Пречистващият огън” е за огнения фестивал в град Мартен, русенска област. Група млади хора
възраждат традициите на Сирни Заговезни. На открито, край огнени клади, те показват умения за въртене
на пой, скачащи кокили, перкусии, стрелба с лък, правят кукерски костюми и обредни кукли, пеят и танцуват
народни песни и танци в модерен аранжимент.
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17.08 часа
www.detev.com/filmite.apk
Сценарист
Режисьор
Оператор
Продуцент
Организация

СИЛА И ТРАДИЦИЯ

- Златка Захариева
- Георги Ангелов
- Георги Георгиев
- Георги Захариев
- „Деймос“ ЕООД, гр. Ракитово
2015 г. 24`

Свети великомъченик Георги Победоносец е сред най-почитаните светци. В с. Варвата ежегодно, на 6-ти май
почитат празника на Св. Георги, който протича по стара традиция запазена и до днес. Силата и традицията
толкова много се е вплела в местното население, че дори лошото време не ги спира да почетат празника.
Филм за Свети Димитрий Басарбовски, български
светец и покровител на румънската столица Букурещ,
религиозен, културен и исторически обединител
между двата балкански народа. На 27 октомври
2005 г. по молба на патриарх Максим, румънският
патриарх Теоктист дарява на Басарбовския манастир
- икона с образа на Св. Димитрий, с вградена частица
от светите му мощи. На всеки 27 октомври хиляди
поклонници от България и Румъния се стичат в
единствения действащ български скален манастир
„Св. Димитрий Басарбовски” край Басарбово
Русенско, за да почетат родения тук неин патрон.

17.32 часа
СВЕТЕЦ НА ДВА НАРОДА
Сценарист

- Радослав Спасов,
Симеон Хинковски
Режисьор
- Пенка Шопова
Оператор
- Радослав Спасов,
Симеон Хинковски
Продуцент
- УХК „Алма Матер“, СУ
Организация - СУ„Св. Климент Охридски“
2014 г. 9`44``

СПЕЦИАЛЕН ГОСТ
МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ФИЛМ “НА ИЗТОЧНИЯ БРЯГ НА ЕВРОПА”
ПРЕДСТАВЯ СВОИТЕ ЛАУРЕАТИ ОТ ТАЗГОДИШНОТО 11-ТО ИЗДАНИЕ С ФИЛМА
“МАЙСТОРИТЕ, КОИТО ВЪРНАХА ВРЕМЕТО НАПРЕДч

17.12 часа
МАЙСТОРИТЕ,
КОИТО ВЪРНАХА ВРЕМЕТО НАПРЕД
Сценарист
iРежисьор
Оператор
Продуцент

- Степан Поляков
- Степан Поляков
- МомчилАлександров
- Степан Поляков
МомчилАлександров
Организация - Файв стар медия ООД
2014 г. 51`13``
Началото на четиринайсти век. Ордите на Османската империя сриват впечатляващата дворцова архитектурана
току що на превзетото Българско царство.Ще минат повече от четири века преди по тези земи да започне мащабно
строителство. Но то ще преобърне историята на целия Балкански полуостров. От вкопани в земята църкви,
до блестящия, уникален за света шедьовър - Пазарджишката Света Богородица. Това е дело на брациговските
майстори-зидари.
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15 май, петък

17.00 часа
ИСКА ДА ЯДЕ. ДА ПИЕ

Авторски филм на проф. Кевин Бейкър
Организация - Whitecross Media

2015 г. 88`

Уникален филм за грижите по опазването на природното наследство на Австралия. Изключителен по замисъл
и изпълнение на проф. Кевин Бейкър трогателен разказ за отглеждането и излекуването на непознати нам
птици и животни.
18.30 часа
www.detev.com/filmite.apk
Сценарист
Режисьор
Оператор
Продуцент

TAKAO DANCER

- OUCHUL HWANG;
WEN-SHING HO
- WEN-SHING HO;
OUCHUL HWANG
- WEN-SHING HO;
OUCHUL HWANG
- WEN-SHING HO, OUCHUL
HWANG , MIYAKO KOBAYASHI

Организация - SNOWMAN PICTURES

2013 г. 100`

“Танцьорката на Такао” е романтична драма за дълбоката връзка между две момчета и момиче – от ранните им
младежки години до зряла възраст. Трагичен любовен триъгълник, комбиниращ мелодрама с криминална история.
Бягството от скучната рибна ферма и стремежът да заминат за Големия град довеждат до фатално убийство, което
предопределя завинаги им... Наред с яркия изказ, стилизираното действие и големите обрати, филмът поднася и
изключителен саундтрак с различни вариации на класиката “Къщата на изгряващото слънце” на “The Animals”.
16 май, събота
13.00 часа
БЪЛГАРИЯ-ЗЕМЯ НА ТРИ ПИСМЕНОСТИ
Сценарист
Режисьор
Оператор
Продуцент
Организация

- Елена Димитрова
- Анастас Джидров
- Румен Смилевски
- Елена Димитрова
- „Интернешънъл филм сървиз София”- продуцентска филмова къща
2014 г. 38`

Дали е случаен фактът, че тук са създадени най-древната писменост, готската писменост и „четмото и писмото”- дело на първоучителите св.св.Кирил и Методий и на техните ученици.Тези три теми са представени в
историческата им последователност. Участват проф. Харалд Харман, световно признат учен-езиковед и културолог, доц. Павлина Владкова от Историческия музей в град Велико Търново и д-р Росен Милев.

10

13.38 часа
www.detev.com/filmite.apk

ГРАДСКАТА ПАМЕТ
Сценарист
- Детелина Каменова
Режисьор
- Елена Машкова
Оператор
- Деян Маринов
Продуцент
- Детелина Каменова
Организация - РТВЦ - РУСЕ
2013 г. 32`
Филм за Русенския държавен архив. Разказ за най-интересни страници от “Градската памет“.

14.10 часа
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ
“ПИСТИРОС”
www.detev.com/filmite.apk
ГРАД СЕПТЕМВРИ
Сценарист
Режисьор
Оператор
Продуцент
Организация

- Георги Захариев
- Георги Захариев
- Красимир Дурльов
- Георги Захариев
- „Деймос“ ЕООД, гр. Ракитово
2013 г. 28`

През 1988 г. почват разкопки на голям археологически обект край село Ветрен, община Септември. Разкриват
се основи на град, обграден с крепостна стена, чийто градеж е в духа на най-добрите строителни традиции в
античния свят. Намерени са и големи количества монети. Изобилието им озадачава, но през 1990 г. археолозите
попадат на надпис на старогръцки език. Става ясно, че това е известният от писмените източници емпорион
Пистирос.

14.38 часа
www.detev.com/filmite.apk

ЗВЪН ОТ
ЧАСОВНИКОВАТА КУЛА

Сценарист
Режисьор
Оператор
Продуцент
Организация

- Георги Георгиев
- Георги Ангелов
- Георги Георгиев, Златан Милев
- Георги Захариев
- „Деймос“ ЕООД, гр. Ракитово
2015 г. 15`

„Звън от часовниковата кула“ разказва историята на един от малкото запазени паметници на възрожденската
архитектура в гр.Ракитово. Тя се издига в подножието на местността „Бърдо“. Кулата е символ на града и
може би единствена по рода си в България. Построена през1872г. и запазена до днес посредством драматична
история, която разказва часовникарят, който се грижи за функционирането на часовника.
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14.53 часа
СТРАНИЦИ ОТ ВОЕННИТЕ
ФОТОАРХИВИ
Документален разказ за първите български
фотографи в края на 19 век, за военните фотографи
през Балканската и Първата световна войни и за
ролята на нациналната ни памет.

Сценарист
Режисьор
Оператор

- Таня Тамахкярова
- Веселин Тамахкяров
- Цветомир Ташков;
Болислав Василев
Продуцент
- Тяня Тамахкярова
Организация - Сдружение “Изкуство, занаят,
традиция
2014 г. 27`

15.20 часа
ПО ДУВАРИТЕ НА ВРЕМЕТО
www.detev.com/filmite.apk
Сценарист
Режисьор
Оператор
Продуцент
Организация

- Георги Захариев
- Георги Захариев
- Златан Милев, Петър Арнаудов
- Георги Захариев
- „Деймос“ ЕООД, гр. Ракитово
2014 г. 28`

Община Ракитово се слави с много тайствени културни и исторически обекти - крепостта „Цепина“, плиоценски
парк (Дорково), часовниковата кула в Ракитово, но малцина знаят за една от най-запазените късноантични и
средновековни крепости, която се намира в местността Кулата – Градот, на осем километра от Ракитово.

15.48 часа
ЧОВЕКЪТ ОТ ЕВРОПА
Сценарист
Режисьор
Оператор

- Михаил Станчев
- Васил Бараков
- Андрей Рашев;
Михаил Лукяненко
Продуцент
- Васил Бараков
Организация - МАДЖИК МАУНТ ЕООД
2014 г. 80`

Кой е д-р Кръстьо Раковски? Державник, политик, дипломат? Повече държавник отколкото политик?
Или повече дипломат, отколкото държавник и политик? Или «три в едно»? Кой е той? Българин по рождение,
румънец по националност, французин по образование или руснак по приятелски връзки? Отговор в нашия
документалния филм...
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17.10 часа
В ТЪРСЕНЕ НА ПРАБИТИЕ
Сценарист
Режисьор
Оператор
Продуцент
Организация

- Николай Иванов и Иван Иванов
- Иван Иванов и Николай Иванов
- Николай Иванов
- „НИВАНИ Филмс”
- „НИВАНИ Филмс”
2013 г. 77`

Догоните са затворена общност с архаична и уникална митология, култура, бит и шамаска организация
на социума в МАЛИ, Африка. Митовете и древните знания са запазени в графични знаци и пиктограми.
Филмът пресъздава историята в рисунки и анимация. Догоните живеят и оцеляват трудно, тайните на
непристъпните сакрални места наоколо са все така неразкрити, шаманите стоят тихо и мъдро като пазители
на дълго предаваните послания. Земята наоколо вибрира с неподозирана енергия и сияйните очи на Догоните
и малките деца припкащи с танцувална походка горят с неизразима Любов!
18.25 часа
ТАЙНИТЕ НА ВАРНЕНСКОТО
ЗЛАТОwww.detev.com/filmite.apk
КУЛТУРА ИЛИ
ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Сценарист
Режисьор
Оператор
Продуцент
Организация

- Бистра Варнева
- Мариета Бобева
- Неделчо Чавдаров
- Мариета Бобева
- РТВЦ - ВАРНА

2014 г. 28`

През 1972 г. във Варна е открит некропол от времето на халколита, който световната археологическа
общественост нарича една от сензациите на 20 век. Кои са хората създали най-старото обработено злато
в света? В какво са вярвали, как са въплътили в камък, кремък, мед и злато натрупаните знания? Какво е
халколитното общество от Варна - култура или цивилизация? Мнения и хипотези на археолози, антрополози
и експерти по металография в опит да разгадават тайните на варненския халколитен некропол.
СТРАТА - Археологическа поредица “ПОРТРЕТИ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО”
18.53 часа
“Археология в 12 минути”
Пътешествие през времето разказва цялата история на археологията, събрана в 12 минути. С неподражаем стил
и остроумие, разказвачът Кристиан Рис тласка зрителя напред в пътуване към най-известните археологически
предизвикателства, загадки и постижения. Оживеният разказ, подкрепен от архивни снимки и рисунки, поднася
доказателства за това, че хората винаги са се интересували от миналото си – дори и през най-ранните векове.
“Археология в 12 минути” е заснет благодарение на Френския институт за археологически изследвания.
“Анатолия”
Анатолия пази истински археологически чудеса с явни следи от много цивилизации. Тук се е намирал древният
град Нимруд със зашеметяващата си погребална могила и масивни статуи, издигнати преди повече от 2000 години.
Документално-историческото повествование във филма разказва за това как Анатолия обединява многопластовото
културно наследство на много различни народи и го завещава на съвременните поколения.
“Да снимаш невидимото”
Френският инженер Андре Пел разказва как е комбинирал възможностите на съвременната цифрова фотография
със спектъра на инфрачервената и ултравиолетовата светлини и е създал уникална технология. Благодарение
на нея са разкрити тайните на катакомбите Ком Ел-Шугафа в Александрия, Египет и на мумиите в пустинята
Такламакан в Китай. В “Да снимаш невидимото” Пел с вдъхновение описва с най-пълни подробности как с
помощта на най-модерните методи невидими за невъоръженото око образи, завещани ни от древни култури,
оживяват с неподражаема и изискана артистичност.
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17 май, неделя
13.30 часа
ИВАН, ТАЛАНТЪТ И ДЕЦАТА
Сценарист
Режисьор
Оператор
Продуцент
Организация

- Елена Димитрова
- Анастас Джидров
- Славчо Димитров
- Елена Димитрова
- „Интернешънъл филм сървиз София”- продуцентска филмова къща
2014 г. 29`

Иван Яхнаджиев е художникът, който въведе бодиарта в България. За него казват: - авангардист, ексцентричен творец, неординерен, търсач на силни усещания, новатор. Иван Яхнаджиев е активен и позитивен, от тези,
които носят светлината в себе си и я разпръскват.

14.00 часа
ВЪЛШЕБНОТО ОГЛЕДАЛО НА
ЛЮБЕН ЗИДАРОВ
www.detev.com/filmite.apk
Сценарист
Режисьор
Оператор
Продуцент
Организация

- Антон Стайков, Мария Николова
- Мария Николова
- Войчех Тодоров
- Сотир Гелев
- Фор Хендс ООД
2014 г. 77`

Документален филм за художника- илюстратор Любен Зидаров. Едва ли има автор, който да е повлиял повече
за формирането на визуалната книжна култура на четящите хора от всички възрасти в продължение на повече
от шест десетилетия, особено на децата. Той е един от малкото български художници, които с чиста съвест
можем да наречем европейски.

15.17 часа
ПРЪСТЕН
Сценарист

- Кремена Николова - Флор,
Радослав Бежев
Режисьор
- Радослав Бежев
Оператор
- Радослав Бежев
Продуцент
- Кремена Николова,
Радослав Бежев
Организация - Art Xpresses
2015 г. 2`45``
Лиричният герой, потънал в размисли, страда по имагинерния образ на една отминала и неоценена любов.
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15.20 часа
www.detev.com/filmite.apk

Сценарист
Режисьор
Оператор
Продуцент
Организация

- Valentin anghel
- Valentin anghel
- Valentin anghel
- Snd srl
- Snd srl

ГОДИНИТЕ НА
КАЛФИТЕ

2014 г. 15`54``

Традициите събират калфи от Германия, Белгия, Швейцария, Франция, Австрия, които предават един на друг
уменията си. Занаятът се превръща в изкуство. Ковачи, тотвачи, пекари и дърводелци оставят своя уникален
почерк във всяка една страна, която посещават. Странстващи номади или пазители на културните отпечатъци на
нациите? Документалната хроника “Годините на калфите” отговаря...
15.36 часа
www.detev.com/filmite.apk

НАВЪТРЕ В КАМЪКА

Сценарист

- Златимир Коларов,
Валентина Фиданова-Коларова
Режисьор
- Валентина Фиданова-Коларова
Оператор
- Мартин Димитров
Продуцент
- МЛН ООД & БНТ
Организация - МЛН ООД
2014 г. 54`
Иван Динков е сред най-противоречивите в социалистическата съвременост. За читателите си е сред найдълбоките и мрачни поети от Априлското поколение. Неговият стих „Никоя победа не връща мъртвите!”
го поставя до Виктор Юго - „Ceci, qui tombe pour la Patrie, il ne meure pas!” („Тоз, който падне за Родината,
той не умира!”) и Христо Ботев - „Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира”. Изгорените му книги (от
официозите на соц. съвремеността „На юг от живота”(1967) - стихове и „Хляб от трохи”(1970) – роман, са част
от на репресиите на цензурата срещу поета. Филм за победата на Духа над дребното и низкото.
16.30 часа
ЧИЧО ТОНИ, ТРИМАТА
ГЛУПАЦИ И ДС
www.detev.com/filmite.apk
Сценарист
- Мина Милева и Весела Казакова
Режисьор
- Мина Милева и Весела Казакова
Оператор
- Пламен Гелинов
Продуцент
- Мина Милева и Весела Казакова
Организация - Активист 38
2014 г. 86`
Филм за художника Антоний Траянов - чичо Тони, създал Сънчо, „Лека нощ, деца“ и анимирал шедьоври
като „Умно Село“, „Де Факто“ и „Тримата глупаци“. Работил в тандем с Доньо Донев, но останал неизвестен за
широката публика. Филм-кауза, който разкрива една тъмна епоха на зависимост от Държавна сигурност.
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СВЕТОВНА ПРЕМИЕРА
НА УНИКАЛНА АРХЕОЛОГИЧЕСКА СМАРТ ЕКСПОЗИЦИЯ

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ АСЕНОВГРАД
“В ЗОРАТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ”
Смарт експозиция на артефактите от Култов център до с. Мулдава
Европейска нощ на музеите - Откриване 16 май от 18 часа
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