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Нели Рачевиц откри „Развитието на занаятите...”

„От чарка до супер компютъра „Авитохол”: основЗам.-кметът на Общи- ни тенденции в индустрина Габрово Нели Рачевиц ализацията на България
откри в петък Национал- през XIX - XXI век” от наната научна конференция учния ръководител проф.
„Развитието на занаятите   д-р Илияна Марчева.
Интересът към темаи индустрията в България
през  XIX - XXI век и при- та на научната среща е
носът на Габрово”. Органи- много голям. Постъпили
затори на форума са Об- са близо 40 предложещина Габрово, Регионал- ния за участие. Първата
ният исторически музей, дискусия от пленарното
Институтът за исторически заседание засегна изнеизследвания - БАН и ЕМО сените   доклади: „Мигра„Етър”. Конференцията е ция и урбанизация в Бълпосветена на на 135 годи- гария през междувоенния
ни музейно дело в Габрово период ((1910 - 1926 г.) от
и българското председа- доц. д-р Пенка Пейковска,
телство на ЕС през първа- ИИст - БАН; доц. д-р Цветолин Недков, РИМ - Дота половина на 2018 г.
На откриването Раче- брич „Индустрията на гравиц поздрави организато- довете в Южна Добруджа
рите за партньорството  и (1944 -1948 г.)”; доц. д - р
С в е т л а Ат а н а с о в а ,
пожела тази конференцията да изненада с нови фа- РИМ - Велико Търново
кти, информации, а наесен   „Нови щрихи към порт- със сборник с материали рета на възрожденския
предприемач Стефан Каот форума.
„Нека идеята за тази рагьозов”; Петър Тоцев
пролетна конференция да „Занаятчийството в инстане традиционна”, поже- дустриално Габрово 1881
ла Красимира Чолакова, - 1943 г.”; д-р Теменуга
директор на РИМ - Габро- Георгиева, РИМ - Велико
Търново „Ролята на еснаво.
Работата на научната фите в развитието на бълсреща  започна с доклада гарското просветно дело
Вела Лазарова

в Търново през Възраждането”; Даниела Цонева
- РИМ - Габрово „Един
французин в Габрово. Габровци в европейското
производство и търговия

индустриалното развитие
в България.
„Това е третата конференция, организирана от
РИМ - Габрово и ИИстИБАН посветена на модер-

с бубено семе - по документи от 1860 г., съхранявани в РИМ-Габрово”.
Проведената първа дискусия потърси отговори
на редица повдигнати въпроси и изнесени нови
факти относно занаятчийството и предпоставки за

низацията   и индустриализацията на България
и Габрово, проведени в
2006, 2013 и 1018 г. с намерение да продължим,
да специализираме в тази
сфера историческото познание. Изборът на Габрово за домакин е не слу-

КНСБ – Габрово ще отбележи Деня на
труда 1 май с хепънинг под небето

РИСКЪТ,

ЗАСТРАХОВАН
С ЛЮБОВ!
Габрово
ул. Опълченска 44
тел. 066 806060
GSM: 0885310583

БОРСА

ЯРЪМОВ АЦ • ООД
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

СКЛАД НА ЕДРО  066/808-065
между Пожарната и “Подем”

FIBRAN СТИРОПОР
KNAUF ЛЕПИЛА, ШПАКЛОВКИ
ГИПСОКАРТОН МИН. ВАТА
ПОЛИКАРБОНАТ - АНГЛИЯ
ЦВЕТНИ ЛАТЕКСИ

ЯРЪМОВ АЦ • ООД
АЛУМИНИЕВИ MAKET
РАДИАТОРИ ПАНЕЛНИ

ПОМПИ WILO, CRUND-FOS; КОТЛИ
VIADRUS ; КАМИНИ - ВОДНИ РИЗИ;
ПЪЛНО ПАРНО ОБОРУДВАНЕ

КОЛИЧЕСТВА - В НАЛИЧНОСТ

Работим за вас!

СКЛАД И МАГАЗИН - ГАБРОВО
ул. “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” 52

808-854, 808-545

Плик с с 9356
щатски долара,

630 турски лири и 1800 лв.
открадна 20-годишна жена
край с. Донино. По неофициална информация
жената заработвала като
платена жрица на любовта. Извършила кражбата
на 24 април т. г. около 14
часа. Парите били оставени в кабината на товарен
автомобил „Волво“,  паркиран от водача му на пътя
Габрово-Велико Търново,
край с. Донино.
„За извършител на
престъплението е уличена
20-годишна жена от Габрово. Парите са намерени и
иззети. Жената е задържана за срок до 24 часа.
По случая е образувано
досъдебно производство“,
съобщиха вчера официално от Областната дирекция на МВР в Габрово.

Регионалният съвет на
КНСБ – Габрово организира хепънинг по повод Деня
на труда и международната работническа солидарност. Той ще започне   на
1 май от 17.00 часа на поляната в квартал Русевци
в Габрово и се реализира
в партньорство с Народно
читалище „Христо Смирненски 1949” - Габрово.  
Първата част на хепънинга
ще започне от 17.00 часа
и ще включва: спортни
игри с деца и възрастни
(дърпане на въже, федербал, игри с топки, дартс,
фризби и др.), мобилна

приемна за трудовоправни
консултации, викторина,
свързана с Деня на труда, пикник на поляната,
съпроводен с музикално
озвучаване, всеки желаещ
ще може да изтегли синдикален късмет.
Втората част на хепънинга, от 20.30 часа,
ще бъде кино под небето,
по време на което ще се
прожектират: клип „Правата на всеки са права
на всички”, създаден по
Национална кампания на
КНСБ в подкрепа правото
на свободно сдружаван,
информационен филм „Мо-

ето първо работно място”,
създаден също от КНСБ
с цел да запознае младежите, които тепърва започват работа с техните
трудови права и задължения, документален филм
„Да живееш промяната”,
представен от Сдружение
„Мечти и отбори”, Габрово,
който изследва решенията
на глобалните кризи, пред
които сме изправени днес.
В него има и вдъхновяващи истории на хора, които предизвикват промяна
в техния живот по един
устойчив и възстановяващ
начин.  

чаен. Дължи се както на
историческото значение и
роля на Габрово от Възраждането до наши дни
за развитие на занаятите
и индустрията, така и на
духа и културата,
които носят, на  
този градски манталитет, който съществува от тогава
до днес. За нас
историците това е
много важен елемент от развитието на индустрията
и занаятите. Дължи се и на интереса и инициативността на г-жа
Красимира Чолакова, директор на
РИМ - Габрово,
която беше в основата да ни потърси
за контакти.
Та з и
Пролетна
конференция започнахме с голям ентусиазъм. Темата й беше подсказана от включването
на Габрово в 28 града
по програмата на ЮНЕСКО - народното изкуство
и занаятите, разбира се
свързано и с Европейското председателство на

По 200 лв. помощ
за новородено или
осиновено дете

С тежка травма на
крака в габровската болница е настанен 78-годишен мъж, пострадал при
злополука край кв. Стефановци. Около 9,40 часа
на 25 април т. г. в полицията се получил сигнал за
инцидент на посоченото
място, и по-точно – на
кръстовището между улиците „Орловска“ и „Василка Бенева“ в Габрово.
Нещастието станало при
изкопни работи в района.

Регионалният всекидневник
„100 вести“ излиза всеки ден без неделя.

Д-р Таня Колева - специалист очни болести
Прегледи в Медицински център СИАС, работи
със Здравна каса. Записване на регистратура, тел.
066 866 000. Прегледи - всеки втори и четвърти петък
на месеца в МЦ СИАС - Габрово.
Д-р Колева е специализирала в България и чужбина.  Работи и в Очна клиника „Ресбиомед“ - София,
която е оборудвана с най-съвременна техника за диагностика и лечение на очни заболявания.

всичко от тел
на едно място

Оградна мрежа и оградни пана: плетени
и заварени, поцинковани и с PVC; колове, аксесоари;
рабица, кокошкарска мрежа; сита, подложни мрежи.
Гвоздеи: 70 модела на склад, 15 размера
стоманени; за пневматични пистолети. Телове: меки, твърди; поцинковани, помеднени;
Дистрибутор на “Жити” АД
пчеларски, пломбажни; бодлива тел, тел с PVC,
заваръчна тел, тел на пръти Ковано желязо. ГАБИОНИ

Тел . 066/80 85 39, 0889/364 626 0886/650 175

Гарата, хотел “Янтра”, 1 етаж

Вашата обява ще бъде отпечатана още на следващия ден, ако бъде подадена
в редакцията на „100 вести“ до 16.30 часа. Цената на обявите е 15 стотинки на
дума, без предлози и съюзи, за едно отпечатване. Можете да използвате специалните отстъпки за годишни обяви, ако вашата обява излиза през цялата 2018 година.
При текущите обяви всяка 11-та е безплатна.

СОД УСЛУГА

включена алар-

система с
1991 лв. мена
до 3 датчика

без ДДС
на месец

инсталационна
такса 19.91 лв.
без ДДС имуществена
отговорност до 1000 лв.
договор за 2 години

ментите. Учудващо, наймного бяха желаещите да
изпълнят ролите на главните герои. С помощта
на учителките приказките

придобиха своята театралност. Получи се страхотно
преживяване за децата,
които изпълниха перфектно своите роли на Синята

брада и неговата жена, на
малките козлета, на вълка,
на бабата, внучето и дядото, на кучето, котката и
мишката.

Багер строши крака на габровец,
Двайсетгодишна студентка от
злополуката стана край Стефановци Севлиево получи условна присъда
РУЖА ЛЮБЕНОВА

от конкретните регионални изследвания.Тази индустриализация, която ние
познаваме - с големите
фабрики, машините и фабричните комини, отстъпва на   компютъризацията
-   Четвъртата индустриална революция от 2011 г.
Бих припомнила, че
Първата индустриализация е на парата, на тъкачния стан. Втората е
електричеството от края
на XIX век. Третата е  автоматизацията и роботизацията , която започва
от 60 -те години, но е подготвена още от края на
Втората световна война,
когато се появяват първите компютри.
Четвъртата индустриална революция е обобщена от немски изследователи, влязла е в Хановерската програма и се
популяризира през 2016 г.
България ще има принос в
създаване на Европейския
супер компютър „Авитохол”. С него ние ще участваме с още 15 държави от
Европейския съюз. Това е
бъдещето на индустрията”,
изтъкна проф. д-р Илияна
Марчева.

Продължава от стр. 1

Става дума за 370 деца.
Проектът на правилата за
отпускане на финансовата
помощ са разгледани и обсъдени от Комисия за детето при Община Габрово. За
постигане на максимална
прозрачност и получаване на обратна връзка от
страна на обществеността, проектът на правилата бе публикуван на сайта
на Общината. В рамките
на посочения срок за изразяване на коментари и
предложения, в управата
не са постъпили такива от
граждани и организации.

Приключиха Дните на книгата и изкуствата
На 27 април в Дряново приключиха Дните на
книгата и изкуствата. Инициативата е на Народно
читалище „Развитие-1869”
и се провежда ежегодно
през месец април. В петък
сутринта в детските градини „Иглика” и „Детелина”
се състоя четене и драматизация на приказките
„Синята брада”, „Вълкът и
седемте козлета ” и „Дядо
вади ряпа”. Библиотекарят
Флорина Божанова прочете популярните приказки и
след това помоли децата,
макар и за кратко, да се
опитат да бъдат артисти. Тя
им предостави  театралните кукли – петрушки, които
читалището закупи неотдавна по проект, финансиран от фондация„Глобални
библиотеки - България”.
Малчуганите се отзоваха
с любопитство и набързо
си разпределиха ангажи-

България. Нещо много важно, защото бъдещето на
индустрията е свързано с
ЕС. По IV-та индустриална революция излиза, че  
това е бъдещето на България. Ние ще бъдем едни
от участниците в „Супер  
европейския компютър”,
който се предвижда и че
това е бъдещето на индустриалното развитие.
На конференцията ясно
се разбра, че връзките
с Европа са още от края
на XVIII век. Чудесно е,
че всички изказали се до
сега колеги се бяха постарали да извадят много конкретни нови факти,
които  показват както развитието на занаятите така
и ролята им за развитие
на културно - просветната
дейност и същевременно
не са се откъснали и от
развитието на пазарите
и значението им за занаятите  и преливането им в
индустриализацията.
Надявам се на искреното сътрудничество не
само с Габровския исторически музей, но и всички регионални музеи тъй
като от там идва градивото за националния разказ,

По първоначални данни,
стабилизатор на багер,
управляван от 39-годишен
габровец, затиснал левия
крак на присъствалия на
място 78-годишен мъж. По
неофициална информация,
пострадалият не е присъствал там случайно, а в
качеството на специалист.
Извършен е оглед.
Причините за инцидента
са в процес на изясняване. За случая е уведомена инспекцията по труда,
образувано е досъдебно
производство.

заради шофиране под въздействието на два вида
наркотик – амфетамин и
метамфетамин. Вземат й
и шофьорската книжка за
шест месеца. Ако в следващите три години допусне ново закононарушение,
правораздавателите ще й
добавят шест месеца затвор към новото наказание, обобщава присъдата
й от севлиевския Районен
съд.
Подсъдимата е Т. Х. С.,
която бе спряна за проверка преди броени дни

- на 9 април т. г. Около
15 часа на този ден полицейски екип следял за
реда в района на ул. „Хаджи Димитър“ в Севлиево.
Студентката управлявала
лек автомобил БМВ, движейки се по цитираната
улица   в посока към ул.
„Св. Княз Борис I“. Поведението й събудило съмнения у проверяващите и
те й направили тест за
наркотици. Той пък отчел
безпогрешно – наличие на
АМР (амфетамин) и МЕТ
(метамфетамин).  

Габрово, ул. Цанко Дюстабанов 3, 0887101244
Уроци, курсове
ЦЕНТЪР за ПРОФЕСИОНАЛНО Обучение
- ГАБРОВО, организира
лицензирани курсове за:
огняр, кранист, мотокарист, машинист на пътно-строителни машини,
готвач, барман-сервитьор,
козметик, фризьор, лечебен масаж, маникюр,
педикюр, ноктопластика.

Издава се държавен документ за правоспособност.
Обучение с ваучер за безработни и работещи. Тел.
066/80-85-92, от 10.30
до 12.30 ч., 0887/361876.
Спортен клуб „АлфаМетал“ провежда курсове
за безопасно боравене
с огнестрелно оръжие 066/80-69-62.

Вашата обява ще бъде отпечатана още на следващия ден, ако бъде подадена в редакцията на „100 вести“
до 16.30 часа. Цената на обявите е 15 стотинки на
дума, без предлози и съюзи, за едно отпечатване. Можете да използвате специалните отстъпки за годишни
обяви, ако вашата обява излиза през цялата 2018 година.
При текущите обяви всяка 11-та е безплатна.

