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Директорът на РБ „Михалаки Георгиев“ във Видин, Десислава Иванова бе отличена с
грамота „Златен век“ от министъра на културата Вежди Рашидов за изявена
перспектива в бъдещото развитие на библиотеката и по случай 24 май - Деня на
българската просвета и култура и на славянската писменост. Това каза за Радио
“Фокус” - Видин носителят на наградата. Тя посочи, че отличието е голяма чест и
признание за самата нея, за целия колектив на библиотеката, дори и за града. „Това е
едно много престижно отличие на Министерството на културата. Отличията бяха в
няколко категории. На тържествена церемония бяха раздадени големите награди
„Златен век“ – огърлие, „Златен век“ – звезда, печат на Симеон Велики и грамота за
високи постижения на младите хора в изкуството и културата“, обясни Десислава
Иванова. Тя допълни, че наградата се присъжда ежегодно за принос към развитието
на българската култура и всяка година наградените са различен брой културни дейци
от цялата страна. „Мога да споделя това, което каза и самият министър пред нас на
церемонията, че всяка година списъка с наградените се увеличава, което означава, че
българската култура върви с големи крачки напред“, каза Иванова и допълни, че тази
година отличените са 43-ма в сферата на културата и изкуството. Наградените са
режисьори, композитори, поети, писатели, археолози, читалищни дейци, библиотекари и
др.
Моята номинация е направена от отдел „Регионални дейности“ на Министерство на
културата, което означава много. Това каза за Радио “Фокус” - Видин Десислава
Иванова, директор на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев" във Видин по повод
награждаването й с грамота „Златен век“ на Министерството на културата. Тя посочи,
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че е горда от този факт, тъй като това означава, че работата й е оценена на
национално ниво. Наградата е учредена през 2007 година за български културни дейци,
постигнали високи творчески резултати или допринесли за развитието и
популяризирането на културата. По думите на Десислава Иванова, наредбата на
културното министерство определя критериите, условията и реда за награждаване на
български творци и дейци на културата, а самото награждаване е израз на обществено
признание за постигнатите високи творчески резултати.
Радио “Фокус”- Видин //
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