ОДОБРИЛ: /П/
ЯВОР ЯНЧЕВ
Заместник областен управител на област Русе
За областен управител на област Русе
/съгл. Заподед №2-95-00-758/18.08.2015г./

ПРОТОКОЛ
От проведена на 20.08.2015г. работна среща
Днес 20.08.2015 г. (четвъртък) от 9:00 ч. в кабинет 404 се проведе работна среща
относно отчитана на напредъка по изпълнение на Програмата за честване на 110
годишнината от рождението на носителя на Нобелова награда за литература Елиас Канети.
Присъстваха:
- Г-жа Пенка Попова – началник на отдел АКРР;
- Г-жа Десислава Пенчева – старши експерт в отдел АКРР;
- Г-жа Деница Благоева – младши експерт в отдел АКРР.
Програмата е разработена от Международно дружество „Елиас Канети“ и включва:
ремонт на покрива на родната къща на знаменития ни съгражданин, поставяне на паметна
плоча на фасадата на къщата, представяне на книгите на писателя, културни и
образователни проекти и др.
По време на срещата стана ясно, че изпълнените до момента мероприятия от
индикативната програма са следните:
1. Изпратено писмо до фирмите в област Русе за оказване на финансова подкрепа
при отбелязване на годишнината.
2. Работна среща на 20.03.2015 г. с Н. Пр. Шаул Камиса Раз – посланик на
Държавата Израел, на която той е заявил своите намерения да окаже съдействие за
реализиране на идеята и да спомогне за събирането на средства за ремонт на родната къща
на бележития писател, последващи разговори с Израелския посланик за подкрепа в
честванията на Годината на Канети.
3. На 16.04.2015 г. в зала 1 на Областна администрация беше представена книгата
на Елиас Канети „Слуховидецът на века“ в присъствието на ученици и преподаватели от
ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе, СОУЕЕ „Св. Св. Константин-Кирил философ“ – Русе,
СОУПНЕ „Фридрих Шилер“ – Русе.
4. В рамките на кампанията „Да изчистим България заедно!“ служители от
Областна администрация почистиха родната къща на Канети.
5. На 27 май и 29 юни е направена презентация на книгата „Слуховидецът на
века“ във Велико Търново и Пловдив с логистичната подкрепа на Областна
администрация – Русе.
6. На 2 юли беше поставена възстановената паметна плоча в родната къща на
Елиас Канети в присъствието на проф. дфн. Пенка Ангелова и стажанти от Областна
администрация (прессъобщение на сайта на Областна администрация).
7. Открит е паметник на Елиас Канети на едноименния площад.
8. До момента в дарителската кампания са се включили следните фирми: „БТБ
България“ АД, „Мастер“ ООД, „Триано“ ООД, „Експрес сервиз“ ООД, „А. Л. Филтър“
ООД, „Свободна зона Русе“ ЕАД, „Нетуоркс – България“ ЕООД, „Дунав турс“ АД.
Събраната сума е 4800 лв.
9. Изпратени са писма от името на Областния управител на област Русе и
Международно дружество „Елиас Канети“ до Изпълнителните директори на Банка ДСК,

„Обединена българска банка“ АД и Райфайзенбанк (България) ЕАД с предложение за
подкрепа при учредяване на международна творческа стипендия на името на Елиас Канети
за чуждестранен автор.
10. През месец ноември т.г. предстои провеждането на международна
конференция, посветена на творчеството на Елиас Канети в Русе и Виена, както и
международен Литературен фестивал Русе 2015 (осмо издание).
11. През месец октомври са планирани две срещи в София и Шумен (с
логистичната подкрепа на Областна администрация Русе) за представяне книгата на Елиас
Канети „Слуховидецът на века“ и Проект по креативно писане: Да продължим да пишем
„Слуховидеца“ на Елиас Канети. Създаден е сайт: http://eliascanettiprojekt.org/bg/nachalo/,
който е разработен по повод 110 годишнината от раждането на нобелиста.
В края на срещата беше взето решение чрез доклад до областния управител да се
предложи публикуване на следното прессъобщение на електронната страница на
Областна администрация:
ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА „110 ГОДИНИ ЕЛИАС
КАНЕТИ“
С подкрепата на Областния управител на област Русе г-н Стефко Бурджиев,
под ръководството и с активното участие на проф. дфн. Пенка Ангелова до сега е
изпълнена голяма част от разработената от Международно дружество „Елиас
Канети“ програма „110 години Елиас Канети“.
В присъствието на ученици, преподаватели и общественици, при голям
интерес, се презентира книгата „Слуховидецът на века“ в градовете Русе, Пловдив и
Велико Търново. Създадена е организация за представяне на книгата и в Шумен и
София.
Възстановена е паметната плоча в родната къща на Елиас Канети. Открит
е паметник на видния ни съгражданин на едноименния площад в гр. Русе и др.
По Програмата е разработен иновативен проект по креативно писане: Да
продължим да пишем „Слуховидеца“ на Елиас Канети.
Всеки желаещ може да се включи в проекта като посети електронната
страница: http://eliascanettiprojekt.org/bg/nachalo/.

