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"ЗЛАТНА КНИГА” ЗА ПРИНОС КЪМ БЪЛГАРСКАТА НАУКА

На вниманието на проф. д-р Стефка Чанкова,   Секция “Биология”  ,   СУБ  

Уважаема Проф. Чанкова, 
На Официална среща в чест на Националния празник 3-ти март, Отличието Почетна 
значка "ЗЛАТНА КНИГА"- изработена с 24 каратово злато в Монетния двор на 
България, с формата на отворена книга, ще се връчи на определени личности и 
институции за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос към 
развитието на БЪЛГАРСКАТА НАУКА.

Ръководството на "Съвета на европейската научна и културна общност" Ви кани на 
Официалната среща за да Ви бъде връчено Златното Отличие - Официалната среща е на 
1-ви март, от 16 ч., в Галерия “Финес”, ул. "Христо Белчев" №17.
 
На шест Официални срещи през годината, Отличието се връчва на обществено 
признати представители на Българския научен и културен елит и на български селища, 
които притежават уникално културно наследство.  Отличието се присъжда от "Съвета 
на европейската научна и културна общност", който е Основен Департамент в 
Неправителствената организация "Официално представителство на уникалните 
селища в Европа".
Номинациите се правят от кметове на 156 български градове и села, носители на 
Отличие за Уникално европейско селище заради древна история и култура и от 180 
известни представители на българския културен и научен елит с международно 
признание, които притежават Златни отличия от "Съвета на европейската научна и 
културна общност". /Представяме ви на следващата страница част от имената им, 
повечето от които са включени в Ръководните Департаменти, наблюдаващи критериите 
за Номинация   -   "Авторитет в научната и културната общност", "Доверие на 
аудиторията",  "Възможности за развитие"/ 

С поздрав,
Росица Златанова, 
Председател на Съвет на европейската научна и културна общност
Проф. Кирил Панов, 
Председател Департамент Европейски комуникации
Проф. Елена Кутева, 
Председател Департамент Културно наследство 
Проф. Христо Абаджиев, 
Председател Департамент Научна политика 
Проф. Милена Моллова, 
Председател Департамент Културна политика
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