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I Към общи усилия за
съживяване на селата
и развитието на
бедните райони
На 7 юни генералният секретар
на ЦК на ККП Си Дзинпин
започна работното си посещение
в северозападната провинция
Цинхай и разгледа компания за
килими в град Синин.

0,50 лв.

I Международна
конференция „Пътят
на коприната“
На 4 и 5 юни за шести път
Институт „Конфуций“- София
организира станалата вече
традиционна двудневна
международна научна
конференция „Пътят на коприната“
в онлайн формат.

От редактора
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Трезви гласове
В последно време
наблюдаваме как враждебни,
антикитайски кръгове в
официален Вашингтон се
опитват да „експортират“
негативните си изявления и
актове срещу Пекин и в други
проамерикански страни в
света. Характерни примери
в това отношение са някои
стъпки на австралийските
управляващи срещу
двустранните търговски
отношения с КНР и призивите
от неотдавна завършилата
среща на страните от „Г-7“
за „противопоставяне“ срещу
инициативата, лансирана
от Си Дзинпин, „Един пояс,
един път“. Инициатива, която
между другото е посрещната
положително и възприета
от сто държави от петте
континента!
Успоредно с тези
контрапродуктивни усилия на
Белия дом, все по често се
чуват трезви и реалистични
гласове на политици,
анализатори, експерти от
различни краища на планетата,
които застъпват точно
обратната теза – че подобни
необмислени стъпки срещу
КНР могат да носят вреда
единствено на онези, които ги
предприемат.
Това, например, е
категорично заявено в
становището на губернатора
на щата Западна Австралия
Марк Макгоуън, огласено
в интервю пред телевизия
АВС: „Ако не сдържа
враждебното си отношение
към Китай, Австралия ще се
окаже в губеща позиция“.
Кратко и ясно. Особено
като се има предвид, че
именно разширяването на
австралийско-китайските
търговски връзки, особено
в сферата на туризма през
последните няколко години,
помогнаха на официална
Канбера да стабилизира
разклатените си
финанси. I стр. 4
Петър ГЕРАСИМОВ
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Китай представи първите си снимки от Марс

Н

а специална церемония на десети юни Китайското национално космическо управление представи първата партида снимки на
Марс, направени от марсохода Джужун.
Сред тях е панорамен изглед на мястото
на кацане от теренната камера за навигация на ровъра, преди той да се спусне от платформата за кацане. На снимката се вижда, че повърхността около мястото за кацане е относително равна,

Атлас Китай:
Провинция Шандун

8-9

с камъни с различни размери. Марсоходът измина
около 6 м на югоизток и засне платформата за кацане, на която се развява китайското знаме. Кръстен
на древен бог на огъня, Джужун е висок около 1,85
м и тежи 240 кг. Той се спусна на Червената планета на 22 май в 10:40 ч. пекинско време.
Китай е втората държава с успешно изпратен роботизиран марсоход, с което отне „монопола“ на
САЩ в тази област, заявиха китайски анализатори.

Магията на
реставрацията
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Към общи усилия за съживяване на селата
и развитието на бедните райони

Н

а 7 юни генералният секретар на ЦК на
ККП Си Дзинпин започна работното си посещение в северозападната провинция Цинхай. Той
разгледа компания за килими в град Синин, която се
развива на базата на местните ресурси и иновативен
дизайн, за да повиши конкурентоспособността на продуктите си, както и доходите на служителите.
След това Си Дзинпин
бе в жилищния комплекс
„Уънтинсян“, където се запозна с работата на местния
партиен комитет и подобренията в живота на местните жители. Там той каза,
че за него животът на хората винаги е бил на първо

място. При всяко свое посещение в страната Си
Дзинпин отделя време за
срещи с обикновени хора
и проявява нескрит интерес към живота им.
Настоящата визита на
Си Дзинпин в Цинхай бе
в навечерието на 100-годишнината от създаването на
Китайската комунистическа партия. Изграждането
на низовите партийни организации е въпрос, който продължава да вълнува китайския председател
при посещенията му в провинцията.
Той за пореден път подчерта, че те са изключително важни и трябва да служат на хората.
В компанията за производство на килими Си
Дзинпин посочи, че тази

индустрия отговаря на реалните условия в Цинхай и
помага на хората да се избавят от бедността, съдейства за възраждането на селските райони. Той изрази
надежда провинцията да

развива по-активно такива производства.
Си Дзинпин също бе
и в околия Ганча на Хайбейския тибетски автономен окръг, където се запозна с мерките за опазване на

околната среда и биоразнообразието в района на езерото Цинхай. В село Гуолуозангунма, където живеят представители на тибетския етнос, по време на
разговора си с местните хора Си Дзинпин посочи, че
всички етноси в страната
са част от голямото семейство на китайската нация
и изрази увереност в по-доброто бъдеще на всички.
Селото Гуолуозангунма има население от около 2400 души и през 2017
г. успя да се избави от бедността. В последните години в селото се развива кооперативното производство и
годишният му доход за 2020
г. е надхвърлил 360 хиляди
юана, а средният доход на
глава от населението е бил
12 313 юана.

Среща на министри от АПЕК подкрепи
многостранната търговска система

Н

а 5 юни се проведе 27-та среща
на министрите
на търговията
на страните от
АПЕК, на която бе обсъдена ролята на
търговията при справяне с
пандемията и съдействие за
икономическо възстановяване и бе излъчен сигнал в
подкрепа на многостранна
търговска система.
На 7 юни директорът

на международната дирекция при Министерството на
търговията Ю Бънлин заяви, че участниците в срещата са се обединили около виждането, че е необходимо да се укрепи авторитетът и ефективността на
многостранната търговска
система. Те са разменили
мнения относно подобряване работата на СТО за
разрешаване на спорове и
при търговски преговори и

са постигнали консенсус за
улесняване на електронната
търговия, дейността на малкия бизнес и други въпроси.
Ю Бънлин каза също, че
Китай призовава за възстановяване нормалната работа на апелативния орган на
СТО и необходимите реформи на организацията в
съответствие с общите очаквания и нуждите от развитие на различните страни-членки.

КНБ не очаква да се получат
значителни колебания в курса на юана

О

бменният курс
на юана се очаква да остане
стабилен, като двупосочните колебания са
нещо нормално, заяви подуправителят на Китайската народна банка (КНБ)
Пан Гуншън по време на
провелия се в Шанхай форум „Лудзядзуей“.
Стабилността на разменния курс на юана е
по-добра от тази на други
валути, което показва, че
икономическото възстановяване на Китай е като цяло стабилно.
Промяната в обменния курс на юана зависи от множество фактори в страната и чужбина,
каза Пан, добавяйки, че
импулсът към растеж на
Китай, нормализирането
на паричната политика и
по-зрелият валутен пазар
са помогнали за стабилния

валутен курс.
Пан Гу ншън обаче
предупреди, че несигурността в света, включително неравномерното глобално възстановяване, нарастващият инфлационен
натиск и нестабилният финансов пазар могат да повлияят на обменните курсове в бъдеще. Подуправителят на КНБ призова
също така пазарните субекти да се адаптират към

двупосочните колебания в
разменните курсове и да
се въздържат от спекулации с валута.
За да помогне на фирмите да намалят рисковете
от колебанията в обменните курсове, Китай ще създаде отворен и конкурентен валутен пазар, ще подобри прозрачността му и
разумното управление на
макроравнище, каза още
Пан Гуншън.

Ян Дзиечъ: Диалогът и
сътрудничеството са
основна тенденция

Ч

ленът на Политбюро на ЦК на
ККП и директор на службата
за външни работи Ян Дзиечъ в
телефонен разговор с държавния секретар на САЩ
Антъни Блинкен заяви, че
диалогът и сътрудничеството са основна тенденция в развитието на китайско-американските отношения. Сътрудничеството се нуждае от общите усилия и балансирани грижи на двете страни. Китай винаги се е опитвал да избягва конфликтите и конфронтациите
и се надява отношенията
със САЩ да се развиват
на основата на взаимното
уважение и изгода. Пекин
призовава Вашингтон да
продължи с диалога в същия дух както по време на
телефонния разговор между двамата държавни лидери по случай Китайската нова година и да работят заедно за възстановяването на двустранните отношения. Тайванският въпрос засяга суверенитета,
териториалната цялост и
основните интереси на Китай. В света има само един
Китай, а Тайван е неделима част от него. „Китай
ще защитава твърдо своя

суверенитет и териториална цялост. Пекин се надява САЩ да подходят внимателно към тайванския
въпрос и да запазят регионалния мир с прагматични
действия“, каза Ян Дзиечъ.
Той призова САЩ да
спазват международните правила, базирани на
международната система
и закони, в чийто център
е ООН, и посочи, че Китай участва активно в сътрудничеството в борбата срещу COVID-19. „Китай е категорично против
отправените срещу него
слухове и лъжи, особено
спекулациите, че вирусът
е изтекъл от лаборатория.
„Пекин призовава Вашингтон да обърне повече внимание на международното
сътрудничество в тази сфера“, подчерта Ян Дзиечъ.
Блинкен каза, че редицата контакти между Китай и САЩ са от полза за
двустранните отношения.
„САЩ спазва политиката „Единен Китай“ и трите съвместни комюникета
по тайванския въпрос. Вашингтон се надява да поддържа контактите и координацията с Китай по важните международни въпроси“, подчерта държавният секретар на САЩ.
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新华全媒+丨弘扬端午文化 厚植爱党情怀——各地广泛开展“永远跟
党走”主题文化活动
新华社北京6月13日电
题：弘扬端午文化 厚植爱
党情怀 — —各地广泛开
展“永远跟党走”主题文化
活动
诵读红色经典、举行端
午诗会、举办文艺演出、体
验民俗文化……在中国共
产党百年华诞即将到来之
际，各地以端午节为契机，
深入开展“永远跟党走”主
题文化活动。连日来，广大
群众在活动中弘扬端午文
化、厚植爱党情怀。
“这是用糖画的龙，又
好吃又好看。”“这是用草
编的蜻蜓，好可爱。”6月
12日上午，江西省萍乡市
安源区青山镇源头村文化
广场上，“寻找村宝、唱响
村歌、齐秀村艺”端午民
俗文化艺术节火热开展，
糖画、盆栽、捏面人、书
法、国画、古酒酿制……
各种手艺人端午齐聚，给
群众带来了一场民俗文化
盛宴。
“中国共产党这一名称
最早提出者是谁？”“我知
道，是蔡和森。”活动现场
设置的党史知识长廊成
为最受群众欢迎的地方之

一。“端午假期第一天，不
仅让小孩感受到端午民俗
的魅力，还答对党史题目
拿到纪念品，真是太有意
义了。”专程带着孩子参加
活动的杨明兴奋地说。
主题活动热在基层、
热 在群众、更 要 热 在青
少年。
两条“龙舟”模型摆放在
道路两端，1000多幅儿童
书画、手工香袋、粽子模
型陈列在道路两边……在
江苏省兴化市戴南中心小
学，“永远跟党走‘我们的
节日·端午’”主题活动在这

里举办，这条由学生们参
与制作的“端午文化长廊”
，成为校园内一道独特的
风景线。
在校园另一侧，一场别
开生面的文艺汇演正在上
演。小朋友们表演的《童
心赞端午》《走进屈原》
等节目，从不同的侧面表
现了端午文化的内涵。
一场场校园活动让孩
子们感受节日氛围，一次
次经典诵读让广大群众
重温红色记忆。
6月11日，天津市西青
区文化中心剧场，“‘永远

跟党走’— —庆祝中国共
产党成立100周年诵读会”
拉开帷幕。古风诗歌《春
望》以充沛的情感激发起
观众的爱国情，《丰碑》《
长征组歌》用长征故事讲
述了红军战士不朽的英雄
事迹。
朗诵者们慷慨激昂、情
感真挚，现场高潮迭起、
掌声不断。观众们在欣赏
节目的同时，也上了一堂
别开生面的“诵读党课”。
在屈原故里湖北宜昌
秭归县，来自海峡两岸的
嘉宾、屈氏后裔和当地民
众，也为了共同的节日聚
到了一起。
11日上午，庄重、古朴
的开场乐舞《英魂流芳》
拉开了屈原故里端午文化
节的序幕。号角长鸣，鼓
乐阵阵。大家一同献上兰
草，祭奠屈原爱国之情。
活动主办方表示，千百
年来，秭归人将屈原的爱
国主义精神与传统端午
习俗结合起来，赋予端午
节浓郁的家国情怀。希望
通过传承弘扬爱国主义精
神，激发起群众爱党、爱
国、爱社会主义的热情。

屈原的精神流芳百世，
端午的意义也更加深远。
在青藏高原上的日喀
则，6月10日，“新时代文明
实践活动之我们的节日”
在德勒社区开展。
社区居民聚在一起，德
勒社区党委书记为大家讲
述党史故事。居民们手持
党旗、拿起手机，拍起了“
我想对党说 与党旗合影”
短视频，一同感受着节日
的快乐。
6月11日，贵阳市修文
县中国阳明文化园，贵阳
市2021年“我们的节日·端
午”文明实践主题活动在
这里开展。来自修文县第
二实验小学的孩子们手持
盘子跳起了《光盘谣》，倡
导大家践行光盘行动。
尽管下着雨，现场仍有
不少群众前来观看。活动
现场还设置了志愿服务展
台，志愿者们围绕理论宣
讲、医疗健康、法律服务、
家庭服务等方面开展志
愿活动。
我 们 的 节日里，有 粽
香，有党恩，有家国，有教
益……吃一口香甜粽子，
道一声端午安康。

见人·见事·见初心——盘点电影《1921》
三大看点
新 华 社 上 海 6月13日
电
题：见人·见事·见初
心——盘点电影《1921》
三大看点
第24届上海国际电影
节11日晚 拉 开 帷 幕，开
幕电 影《19 21》备受瞩
目。改革开放以来，中国
银幕已有《开天辟地》《
建党伟业》等珠玉在前，
《19 21》又有哪些新亮
点？
从“数星星”到“沉浸式”
观影
从《 建 国 大 业 》到《
建党伟业》，在红色大片
中“数星星”，忙着辨认演
员的面孔和姓名，已经成
了不少观众的习惯。不过
《1921》没有让观众停留
在简单“数星星”上。
扮演中共一大代 表的
多名青年演员说，在片场“
分分钟入戏” “入戏很深”
。影片导演、监制黄建新
说，创作《1921》的初衷
之一，就是希望把观众更
好地带回到100年前的历
史情境中去。
银 幕上，青 年 毛 泽东
在100年前的上海街头飞
奔，蒙太奇手法将观众带
入他的回忆和美好憧憬。
专家纷纷为这段合理想
象点赞。“这能让不少观众
第一次了解到青年毛泽东
堪称一名‘体育健将’的一

面。”上海电影家协会副主
席、上海戏剧学院教授石
川说。
令首批观众印象深刻
的除了扮演青年毛泽东的
王仁君，还有与王仁君有
多场对手戏的中年演员张
颂文。张颂文为了演好中
共一大代表何叔衡，下了
很大苦功，他为角色塑造
与导演来回探讨数小时，
其钻研精神令剧组后辈
演员钦佩。
“还原”历史背后的情感
与美学
1921年，中国共产党第
一次全国代表大会在上海
召开。当时中共一大代表
李 达和妻子王会 悟还是
新婚燕尔。
史料显示，李达和王会
悟曾一度在环龙路（今南

昌路）老渔阳里2号的《
新青年》编辑部二楼朝北
的房间借住，成为陈独秀
上海寓所的座上宾。1921
年夏，李达为筹备中共一
大忙碌，妻子王会悟也积
极参与其中。
在影片《1921》中，李
达、王会悟分别由黄轩、
倪妮扮演。影片以这对新
婚夫妇为视角，巧妙地打
开石库门建筑二楼朝北的
窗，片中人物看到的是一
个对未来充满美好向往
的邻家小女孩。这个美学
意象的设置，既有海派文
化、江南文化的特色，又
折射了中国共产党人的美
好情感和人文关怀，在影
片尾声处还有一处呼应，
得到了专家和观众好评。

张建宗：国家是香港的底
气所在
新华社香港6月13日
电香港特区政府政务司
司长张建宗13日在网志
中表示，国家是香港的
底气所在，也是香港的
最强大后盾。“十四五”规
划纲要和粤港澳大湾区
发展，将为香港带来庞
大的新机 遇，也为香港
疫后向前迈进提供了坚
实的基础。
张 建宗表示，中国共
产党带领 人 民 劈 波斩
浪，走过波澜壮阔的百
年征程。在中国共产党
领导下，国家 取得 举世
瞩目的辉煌成就。没有
共 产党 就 没有今天的
中国，这是不争的历史
事实。香港顺利回归祖
国 是 中国 共 产 党百年

伟业的一 个重 要 组 成
部分。
张建宗说，国家是香
港的底气 所在，也是香
港的最强大后盾。在“十
四五”规划纲要下，中央
政府一如既往支持香港
巩固提升竞争优势，明
确肯定和支持香港四个“
传统中心”，即国际金融
中心、国际航运中心、国
际贸易中心，以 及亚太
区国际法律及解决争议
服务中心。但更重要的
是中央首次提及支持香
港发展的四个“新中心”
定位，包括国际航空枢
纽、国际创新科技中心、
区 域 知 识 产 权 贸易中
心，以 及中外文化艺术
交流中心。
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Китайският парламент
прие Закон против
чуждестранни санкции

Н

а 10 юни ПК
на ОСНП – китайският парламент, прие
Закон против
чуждестранните санкции.
Той дава възможност на
правителството да предприема по-систематични, ясни
и категорични мерки срещу налагани от други страни върху Китай санкции.
Професор Хуо Джъсин
от Китайския университет по правни науки счита, че законът е изключително нужен, тъй като дава
юридически инструменти
на Пекин да се противопоставя на чужда намеса
във вътрешните му дела.

„Законът отчита международните практики в справянето с чужда намеса и създава възможности за предприемане на
реципрочни мерки от китайски административни
и правосъдни органи. Това

е знак за повишаване способностите на страната за
поддържане на суверенитета, сигурността и интереси й с комплексни средства на законодателството и администрацията“,
посочи той.

Дин Чан:
Човекът паяк на
големия град
23-годишният Дин
Чан е монтажист
на стъклени
фасади на високи
сгради. Работата
му е изключително
опасна, на открито е
и изисква значителна
сила и голямо
внимание.
Дин Чан и неговите
колеги обаче са
горди, когато виждат
как се издигат
високите сгради,
и радват, когато
ги наричат „хората
паяци“.

Млада литераторка преведе 18
стихотворения на Дамян Дамянов

К

итайска доброволка към Институт „Конфуций“ във Великотърновския
университет „Св.
св. Кирил и Методий“ е
превела на китайски език
18 стихотворения на Дамян
Дамянов.
Ли Юнхан, която през
учебната 2020/2021 година работи в Хуманитарната гимназия „Дамян Дамянов“ в Сливен, се вдъхновила от творчеството на великия поет Дамян Дамянов и решила да популяризира творчеството му и на
родния си език.
„За проекта на Ли Юнхан, която работи втора година в България, е запозната съпругата на поета Надежда Захариева. Освен,
че са преведени, стиховете
на китайски език са и записани аудио от китайката.

Гуо Шуцин: продукти
на КНР са „котва“ на
стабилността на фона на
глобалната инфлация

А

ко голямото кол и чес т во пари, изпомпвано от най-развитите страни,
е движеща сила зад световната инфлация, продуктите, произведени в Китай, служат като „котва“ за стабилизиране на ценовите повишения, каза Гуо Шуцин,
председател на Държавната комисия за банково
и застрахователно регулиране, на 13-тото издание на шанхайския форум
„Лудзядзуей“.
За разлика от някои
развити страни, Китай избягва да използва „потоп“
от стимулиращи мерки,
когато засилва корекциите на макроравнище, отбеляза той, давайки като
пример целеви парични
и фискални политики за
разрешаване на предизвиканите от пандемията
икономически последици, включително намаляване на данъци и такси,
намаляване на лихвените проценти и емитиране на специални държавни облигации.
Миналата година ки-

тайските финансови институции са спестили на
реалната икономика 1,5
трилиона юана (234,48 милиарда долара), докато намаляването на данъците и
таксите за предприятия и
физически лица е надвишило 2,5 трилиона юана.
В същото време банките са отпуснали нови заеми на стойност 19,6 трилиона юана през 2020 г.,
което е ръст от 12,8% на
годишна база.
„По-важното е, че нашите политики за реагиране на COVID-19 доведоха до доста добри резултати“, каза Гуо.
За да се справят с шока от пандемията, някои
развити страни въведоха драстични стимулиращи политики с бърза фискална експанзия
и безпрецедентно облекчаване на ликвидността.
Тези политики могат да
помогнат за стабилизиране на пазара в краткосрочен план, но техните
странични ефекти, включително скок на финансовите активи и цените на
имотите, сполетяха всички, отбеляза Гуо.

Трезви гласове

Идеята е осъществена с огромната помощ и подкрепа
на директора на гимназията – Жельо Радев“, обясни директорът на Институт „Конфуций“ доц. Искра Мандова.
Тя допълни, че обучението по китайски език в
България се осъществява
с помощта на институтите
„Конфуций“, които кандидатстват за доброволците

и ги разпределят по градовете.
„Институт „Конфуций“
във Великотърновския университет предлага обучение по езика в 13 български града. Сливен е един
от тях, като там китайски
език се преподава от 5 години, а в момента се изучава само в Хуманитарната гимназия „Дамян Дамянов“, уточни доц. Мандова.

I стр. 1
Именно това изтъква
и губернаторът Макгоуън: „Успехът на Австралия в икономиката се дължи на търговията с КНР,
а положителното търговско салдо на щата Западна Австралия е резултат
от връзките с Китай“.
Политикът добавя, че
60% от продуктите на щата са за износ в Китай,
а това осигурява десетки хиляди работни места. Само миналата година Западна Австралия е
изнесла за Китай продукция за 100 милиарда долара, а е внесла оттам за 4
милиарда. „Най-големият
ни клиент е Китай“, кате-

горичен е губернаторът.
Едва ли тази позиция
се нуждае от допълнителни разяснения. Подобни
трезви гласове се чуват и
от много други страни.
И те са насочени главно към сферата на икономиката, на бизнеса, защото на всекиго е известен фактът, че освен първостепенен производител
и износител, съвременен
Китай е и огромен пазар
– със стотици и стотици
милиони потенциални потребители.
Цифрите и фактите са
категорични. А известна е
древната максима, че „когато фактите говорят и боговете мълчат“.
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Международна конференция „Пътят на коприната“
Шестата конференция в онлайн формат бе организирана
от Институт “Конфуций“ – София

Н

а 4 и 5 юни за
шести път Институт „Конфуций“ – София
организира и
проведе станалата вече традиционна двудневна международна научна конференция „Пътят на
коприната“. За първи път
тази година тя бе в онлайн
формат, заради пандемията от COVID-19.
Създаден с подкрепата
на Съвета за международно разпространение на китайския език (Ханбан) като партньорска организация между Софийския университет “Св. Климент Охридски” и Пекинския университет за чужди езици,
Институт „Конфуций“- София (ИКС) развива активна дейност за разширяване познанията за китайския
език и култура и разгръщане на международния обмен и сътрудничество между Китай и България в областта на образованието,
науката, културата и други сфери.
Извънредните условия
на пандемична обстановка през миналата и тази година не намалиха дейността му. Напротив, търсят се
нови форми за провеждане
на традиционната работа.
Това се отнася и до организацията и провеждането
в онлайн формат на Международната конференция

„Пътят на коприната“, която от 2011 г. ИКС провежда на всеки две години.
Древният Път на коприната, свързващ Азия, Североизточна Африка и Европа е символ на богатия
културен обмен между Изтока и Запада.
Днес той има особено
значение в рамките на инициативата на китайското
правителство „Един пояс,
един път“. За по-малко от
десетилетие, тази инициатива получи широко международно признание, доказвайки своята жизнеспособност, като реагира адекватно на бързо променящия се глобален свят. Кризата в здравеопазването и
стагнацията в световната
икономика в последните
месеци, не само не попречиха на страните-участници в инициативата „Един
пояс, един път“ да продължат сътрудничеството
си, но и го превърнаха в

инструмент за борба с новите глобални предизвикателства.
В този контекст за шести път международният научен форум събра учени и
специалисти в различни области на китаистиката и изтокознанието, които представиха онлайн своите изследвания и проведоха обсъждания и дискусии в различни направления и секции. Включиха се 65 участници с доклади по научни теми, които обхващат
широк кръг от въпроси,
отнасящи се до политика,
икономика и дипломация,
език, образование и култура; исторически контакти
и културен обмен; медицина, бойни изкуства и физическа култура.
Както обикновено, научните съобщения на участващите ще бъдат оформени в сборник, който трябва
да излезе от печат до края
на годината.

Конференцията бе открита от директора на Институт „Конфуций“ – София от българска страна
Аксиния Колева. Тя отправи сърдечни приветствени
слова към участниците и
гостите и им благодари за
съпричастността към традиционния форум, който
тази година се провежда в
извънредна ситуация.
„Позволете ми да благодаря на уважаемите гости,
които отделиха от своето
време, за да поднесат приветствия пред конференцията. Благодаря на всички,
които приеха нашата покана да участват с пленарни доклади в работата й и
да станат част от нейния
дневния ред.
Пандемията наложи
своите условия в целия
свят. Тя ограничи физическите контакти и възможността да се срещаме и общуваме, да спорим и разменяме мнения.
Но тя ни научи на нещо
много важно и то е възможността чрез съвременните
електронни платформи да
се срещаме с много по-широк кръг колеги – учени и изследователи, да участваме
свободно в онлайн семинари, лекции и конференции, на
които да обсъждаме различни въпроси.
Традицията в редовното
провеждане на конференцията „Пътят на коприната“ също не прави изключение. Да, заради ситуацията с разпространението на
COVID-19, тази година шестата по ред конференция се

провежда в онлайн формат.
Уважаеми колеги, изключително радостен е фактът, че в днешния научен
форум, освен български специалисти и изследователи,
вземат участие представители на научните среди
от Беларус, Великобритания, Германия, Грузия, Гърция, Италия, Китай, Нигерия, Полша, Португалия,
Румъния, Русия, Саудитска
Арабия, САЩ, Словения, Украйна, Чехия.
Пожелавам успех на
всички!“
Приветствия към участниците в конференцията
поднесоха и Негово Превъзходителство посланикът на КНР в България
Дун Сяодзюн, ректорът на
СУ „ Св. Климент Охридски“ проф. Анастас Герджиков, както и инж. Надя Николова – зам. директор на Националния исторически музей на България
и проф. Чен Ин – директор
на департамента по българистика в Пекинския университет за чуждестранни
изследвания.
Шестата международната конференция „Пътят на
коприната“ потвърди, че тя
се е утвърдила като реномиран форум за нови научни идеи и изследвания
с акцент върху обществените, икономическите и
културните процеси и взаимодействия в различните периоди на формиране
на Древния път на коприната и продължението им
в нашето съвремие.
Красимира Иванова

Ползотворно сътрудничество
Консултативният съвет на ЦНСССКЦИЕ обсъди в Нимбо
селскостопанското сътрудничество с КНР

Д

есета среща на
Консултативния
съвет на Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ)
се проведе онлайн чрез
Zoom на 9 юни в китайския
град Нимбо в рамките на
2-то изложение „Китай –
ЦИЕ и Международния панаир на потребителските
стоки“.
Васил Гелев, директор
на ЦНСССКЦИЕ и председател на Консултативния
съвет, приветства участниците в 10-ото заседание на
КС и изнесе доклад за работата на Центъра за периода октомври 2020 – юни
2021 г. В срещата участваха
11 държави от ЦИЕ, които
получиха възможност за
изказване по обсъжданите

теми и за развитието на
селскостопанското сътрудничество с Китай.
Партньорите бяха информирани за напредъка
по работата на Центъра по
проекта „Демонстрационна
зона на сътрудничеството в
селското стопанство между
Китай и ЦИЕ, за откриващите се възможности пред
ЦИЕ в областта на шафрановата индустрия – част от
Проекта на Центъра. Станаха известни подробности
около създаващата се платформа за веригата на селскостопански доставки.
Разисквана беше и предложената от Северна Македония визита на китайски
вносители на вино до една
или повече страни от ЦИЕ,
когато ситуацията позволява. Полша предложи дискусия по механизма за санитарните и фитосанитарните
мерки (SPS), инициативата,
спомената от президента

Си Дзинпин на срещата на
върха на лидерите „17+1“
през февруари 2021 г.
Китайската страна внесе яснота по правилата за
функционирането на този механизъм, който беше
разискван от работна група по времето на 5-ия диалог между Китай и ЦИЕ
в областта на митниците,
инспекциите и карантинното сътрудничество и първия за санитарните и фитосанитарните мерки между Китай и ЦИЕ.
Диалогът се състоя на 7
юни т. г. в Нинбо и официалната информация за резултатите от него ще бъдат представени в най-скоро време, оповестиха домакините. Санитарните и
фитосанитарните мерки са
мерки за карантина и биосигурност, които се прилагат за защита на живота
и здравето на хората, животните или растенията от

Търговският стокообмен между Китай и страните от ЦИЕ
непрекъснато нараства, въпреки пандемията от СOVID-19, като
през 2020 г. надвиши общо 100 милиарда долара

рискове, произтичащи от
въвеждането, установяването и разпространението
на вредители и болести и
от рискове, произтичащи
от добавки, токсини и замърсители в храните и фуражите.
На Срещата на върха
през февруари китайският президент Си Дзинпин
посочи, че платформи като изложенията CIIE в
Шанхай и „Китай – ЦИЕ“
(China International Import
Expo и China-CEEC Expo)
биха били лост за Китай, за
да се внасят повече стоки

от страните от ЦИЕ.
В Нинбо китайските домакини обявиха създаването на уебсайт в помощ на
заинтересованите компании в ЦИЕ, който ще информира за санитарните и
фитосанитарните изисквания на Китай за отделните селскостопански продукти и начините за внасянето им в КНР.
През ноември в град
Уейфан в провинция Шандун се очаква да се проведе Среща на министрите
на земеделието на страните от формата „17+1“.
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Китайската комунистическа партия – един
век борба в защита на китайските трудещи
се и на националните интереси на Китай
През юли 2021 година се навършват 100
години от създаването на Китайската
комунистическа партия. ККП е управляваща
партия в Китайската народна република
и най-голямата политико-партийна
организация в света.
В настоящата статия се проследяват
основните моменти от създаването,
развитието и борбите на Китайската
комунистическа партия през изминалото
столетие. Материалът не претендира
за изчерпателност на всички събития и
забележителни промени, случили се през
изтеклото столетие от живота на ККП,
а щрихира само основни жалони от това
епохално развитие.

Проф. Нако Стефанов,
дфн., д-р ист.

Създаване на Китайската
компартия и
формиране на единен
фронт на борба срещу
милитаристките групировки
и зависимостта от Запада
Няколко импулса стоят
в основата на създаването
на Китайската комунистическа партия.
Първият е социалният
импулс, роден от цялостната обществено-икономическа
обстановка в Китай, превърната в полуколониална страна. Където в някои градове
като Шанхай, в кварталите
за белите западни господари
има надписи „За китайци и
за кучета – вход забранен“.
Където властват полуфеодални земевладелци и корумпирани чиновници. Страна, в
която огромната част от селяните, наброяващи над 80%
от населението, са лишени
от земя, а децата им си лягат да спят гладни. Където
формиращата се работническа класа по градовете, е обречена на безпощадна експлоатация от свои и чужди
фабриканти.
Вторият е политическият импулс, роден от несправедливите решения на Запада, взети във Версай по отношение на Китай, в резултат на което възниква движението „4-ти май“.
Третият е идейният им-

пулс. През 1917 г. в Русия побеждава болшевишката революция. На фона на кървавата
Първа световна война призивите на болшевиките за мир,
за земя на селяните и фабриките на работниците, дават
значим тласък на антиимпериалистическите, на антиколониалните идеи.
Четвъртият импулс е организационният, идващ по
линия на изградения през
1919 г. Комунистически Интернационал (Коминтерна).
Така на 1-5 юли 1921 г. в
Шанхай се ражда Китайската комунистическа партия
(ККП), начело на която застава Чен Дусю, а сред основателите са също фигури
като Ли Даджао и Ли Лисан.
През 1924 год. се формира и Единен национално-революционен фронт, в който
влизат Китайската комунистическа партия и буржоазно-демократичната Националистическа партия на Китай
(Джунго Гуоминдан). Целта
на този фронт е обединение
на страната, която в този
момент е разпокъсана между различни милитаристки
военнобюрократични групировки и отхвърляне на полуколониалната зависимост
от Запада и Япония.
Дясното крило на Гуоминдана, обаче, е противник на такова единство. Нарастващото влияние на комунистите предизвиква това
дясно крило, водено от Чан
Кайши на 20 март 1926 г. да
обяви военно положение в Гуанджоу, да изпрати войски в
града и да арестува няколко
десетки комунисти. Въпреки че по-късно задържаните са освободени, инцидентът се отразява неблагоприятно на Единния фронт. На
12 април 1927 г. Чан Кайши
осъществява контрареволюционен преврат в Шанхай,
обявява ККП извън закона
и избива хиляди членове на
Комунистическата партия.
С това се слага началото на

Първата гражданска война
в страната.
Борбата срещу
Гуоминдана и създаване
на Съветска република на
Китай (1927 – 1937)
Репресиите, провеждани
от силите под ръководството
на Чан Кайши, предизвикват Нанчанското въстание,
когато част от Народно-революционната армия на правителството на Гуоминдана

между провинциите Шанси
и Гансу.
Формиране на Втори
единен фронт
с Гуоминдана във войната
срещу милитаристка
Япония (1937 – 1945)
Мащабните военни действия между Япония и Китай
започват на 7 юли 1937 г. с
инцидента на моста Лугоу
(моста на Марко Поло), при
който има престрелка между японски и китайски войници, охраняващи мястото.
Този инцидент дава повод на
Япония да атакува Република Китай, която в условията
на Гражданска война е недостатъчно готова за войната
с японците, въпреки че разполага със значително по-голяма жива сила.

армия. Например, през юниюли 1945 г. както японските
войски, така и тези на китайските националисти провеждат наказателни операции срещу особения район,
намиращ се под командването на ККП.
Фактически от самото
начало антияпонската война в Китай има два фронта
на борба, които се различават рязко по характер, стратегия и тактика: партизански
фронт зад вражеските линии,
ръководен от комунистите, и
фронт от редовните войски,
ръководени от националното
правителство на Китай. Армиите на Гуоминдана използват тактика на отбраната, задържайки натиска на основните сили на японските войски, понякога нанасяйки им

Чен Дусю –
първият генерален секретар

преминава на страната на
комунистите. Така се формира Червената армия на Китай. През 1931 г. след Четвъртия конгрес на ККП във
вътрешността на страната
Мао Дзедун и Джу Де основават Китайската съветска
република. Междувременно
Гуоминдана, концентрирайки все повече власт в ръцете си, организира наказателни кампании срещу комунистите. Силите на Гуоминдана превземат все повече територии от Съветската република на Китай.
През октомври 1934 г.
групировката на Китайската Червена армия е принудена да напусне намиращия
се под неин контрол Централен район и да започне своя
„Велик поход“ (1934 – 1935),
като се установява в района

Историческата сграда в Шанхай, където се е провел
Първият конгрес на ККП, 1-5 юли 1921 г.

Японското командване
планира да покори цял Китай за три месеца. Националната армия на Китай под
ръководството на правителството на Гуоминдана постоянно се оттегля, макар
че понякога показва чудеса
на издръжливост. В условията на открита японска агресия се стига до формирането на Втори единен фронт
с Гуоминдана, макар в различни случаи силите на Гуоминдана да нанасят удари
срещу Китайската Червена

контраатаки. Войските, водени от ККП, активно се сражават с гарнизоните на противника, атакуват комуникациите му, вдигат населението
на борба, разширявайки базите си. За 8-те години на военни действия броят на членовете на ККП се увеличава от 40 хиляди на 1 200 000
души, а броят на партийните военни формирования се
увеличават от 30 хиляди на
1 милион.
Втората световна война завършва с разгрома на
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милитаристката Япония
през септември 1945 г. Китай, като много други страни в Азия, получава възможност за независимо развитие. Това обаче е възпрепятствано от сложната вътрешнополитическа ситуация в
страната, в която на практика се създават две държави. Едната се контролира от
правителството на Гуоминдана, а другата се ръководи
от Китайската комунистическа партия. Продължителната конфронтация между
тях води до втора гражданска война и в крайна сметка – до победата срещу Гуоминдана.

на първата петилетка КНР
преминава на ново равнище на социална динамика.
Въпреки трудностите, грешките и недостатъците, централизираното планово-директивно управление изпълнява голямата си историческа задача. За кратък исторически период в Китай е
осъществено началото на т.
нар. първична индустриализация, изразена в започване на екстензивния етап на
модернизацията.
Така нареченият
„Голям скок“
в политиката на ККП и КНР
(1958 – 1961), като утопичен

Паметен момент от „Великия поход“

Следвоенното
възстановяване на
Китай (1949 – 1952)
и първоначалните
революционни
трансформации в
икономиката (1953 – 1957)
Победата на Китайската комунистическа партия
в Гражданската война стартира формирането на нов
тип държавност и социално-икономическа система в
Китай. На 1 октомври 1949 г.
е обявено създаването на Китайската народна република.
Следва да се подчертае,
че политическите и социално-икономическите процеси
в първите години след като
ККП взема властта се отличават със своята „турбулентност“ и суровост, което
е характерно за всяка революция, доколкото става дума за осъществяването на
качествени промени в едно
закъсняло традиционно общество, което се стреми да
излезе от „пашкула“ на своя
консерватизъм и архаичност.
Тези промени се осъществяват във формата на т. нар.
„централизиран планов модел“, при който се заимства
опитът на СССР. Централизирано-плановият модел,
приложен в Китай, демонстрира напълно както своите достойнства, така и недостатъците си. Не може да
не подчертаем, че този модел е изключително ефективен в условия, когато обществото се нуждае от екстензивен тип растеж.
В този смисъл, на етапа
на екстензивното развитие на
страната, планово-директивната държавна централизация отговаря на изискванията и целите на социално-икономическия прогрес. В резултат на осъществяването

и системно-плановия.
Един сложен и
противоречив етап
„Великата културна революция“ започнала през 1967 г.,
и продължила почти десетилетие, е особено и нееднозначно социално-политическо явление, което по своите вътрешни прояви представлява политическа борба както вътре в ККП, така и в рамките на политическата система на КНР. Но
по своето социално-икономическо съдържание е израз на силни и разнопосочни
процеси, създали се в резултат на огромните напрежения, характерни за ускореното модернизационно развитие на едно закъсняло аграрно общество, каквото е
китайското през 60-те години на 20 век. Безспорно
въздействието, което оказва „Културната революция“
върху КНР в социален, политически, културен, икономически и прочее аспекти, е негативно. Но въпреки че през следващите години продължава провеждането на политическите кампании на т. нар. „хунвейбини“,
в сферата на стопанството
започва процес на известна
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Лиу Йеяо се е посветил
на разработката на
подводници

Л

иу Йеяо е специалист по подводна акустична комуникация
и през последните 15 години
е бил част от екипите за
разработка на три дълбоководни подводници. Той
има ключова роля при изпитанията на тези апарати от 2009 до 2014 г., съобщава Радио Китай за
чужбина.
Лиу е главен конструктор на подводницата от
второ поколение „Шънхай Юншъ“ (Deep Sea
Warrior), отговаряйки за
нейното акустично оборудване и комуникационна система, а през миналата 2020 година бе един
от тримата специалисти
на борда на подводницата „Фъндоуджъ“ (Striver),
която слезе на дъното на

Марианската падина на
10 909 метра под морската повърхност.
„Участвах в изпитанията на трите апарата и мисля, че има какво да дам
за развитието на управляемите дълбоководни подводници в нашата страна“,
казва Лиу Йеяо.
Благодарение на натрупания технически и експлоатационен опит, тестовите гмуркания на „Шънхай Юншъ“ бяха много
по-лесни и ефективни. Те
са продължили в открито море само два месеца,
съкращавайки значително
необходимия преди период от четири години, обяснява Лиу. Инженерът добавя, че е сигурен в успеха и на най-амбициозната мисия досега – гмуркането на „Фъндоуджъ“ на
над 10 000 метра.

Мао Дзедун обявява тържествено създаването на КНР
на 1 октомври 1949 г.

опит за ускорено развитие,
е следствие от политическата, идейната, икономическа
и въобще цялата обществена атмосфера, която прави
възможен този феномен. Като източник на тази специфична атмосфера следва да
се посочи цял комплекс от
условия и фактори, както вътрешни, но така и външни.
Не може да не се отбележи и това, че по това време в партията, но и в китайското общество се проявява тенденция, акцентираща върху повишаване ролята на субективния фактор при осъществяване на
социално-икономическите
преобразования. Т. е. набират сили надеждата и илюзията, че когато съществува силно желание и воля,
могат да бъдат преодолени
липсата на материално-технически ресурси.
По своята същност това е
опит да се осъществят положителни цели, за които, обаче, липсва материално-техническата база. В чисто инструментален план „Големият скок“ е израз на сблъсък
между два подхода – административно-волунтаристкия

стабилизация и даже се наблюдава растеж.
1976 година се оказва
пълна с решаващи събития
за съдбата на Китай и преломна в политически план
– смъртта на Джоу Енлай,
борбата на т. нар. „Група
на четиримата“ срещу Дън
Сяопин, смъртта на Мао
Дзедун и изборът на нов
партиен и държавен лидер
в лицето на Хуа Гофън. Постепенно, обаче, властта започва да се доминира в нарастваща степен от групата,
начело с Дън Сяопин.
Може да се каже, че въпреки колебанията и отклоненията периодът 1949 –
1976 г. изиграва ключова роля КНР да осъществи решаващ модернизационен скок,
стимулиращ по-нататъшното развитие.
Същият преминава под
въздействието на знакова и
монументалната личност –
тази на Мао Дзедун. Безспорно, това въздействие е нееднозначно. Но както отбелязват в КНР, „Мао бе човекът, който, когато Китай бе
на колене, накара страната
да се изправи“.
Продължение в брой 25

Дан Лунсян се грижи
за много сираци и деца
с увреждания

Д

ан Лунсян е на
33 години и работи в дом за
сираци в град
Тайюен, провинция Шанси. Самият той не познава родителите си и тук е
мястото, където като малък е почувствал какво означава семейството.
След като напуска армията през 2009 г., Дан
Лунсян решава да се върне

в дома и да се грижи за
децата без родители.
„Искам да продължа
да се грижа за сираците
и децата с увреждания в
това голямо семейство и
не само да им осигурявам достатъчно храна и
облекло, но и да мога да
им помогна да станат самостоятелни и да предадат любовта си на хората около тях“, казва младият мъж.

8

Китай днес

Атлас

18 – 24.06.2021

Провинция Шандун
Координати: 36° 24’ N 118° 24’ E
Граници: на север – Бохайския залив,
на югоизток – Жълто море,
на юг - провинция Дзянсу и
правинция Анхуей,
на запад – провинция Хънан,
на северозапад – провинция Хъбей
Площ:

157 100 кв. км – 20-а по ранг в Китай
Географски обекти:

планината Тай; Жълтата река
Най-висока кота: Тайшан – 1545 м
Административни центрове:

Джинан – столица, Циндао
Административно деление:

16 префектури, 140 окръга,
1941 общини
Население (2020):

101 527 453 души – 2-ра по ранг в Китай
Плътност на населението:

650/кв. км – 5-а по ранг в Китай
Етнически състав:

хан – 99,3% , хуей – 0,6%

подземни кладенци и морска сол.
Провинцията е и най-големият индустриален производител
в страната. Най-богатата част е
полуостров Шандон, където град
Циндао е дом на три от най-известните търговски марки в Китай. Петролните полета и петролната промишленост също са важен компонент на икономиката.
Производството на вино в Шандун е втората по големина индустрия след селското стопанство. В
региона има повече от 140 винарни

Храмът на Конфуций

Планината Тай

Географски данни жп артерии, които преминават
Провинцията е разположена
в източния край на Севернокитайската равнина, по долното течение на Жълтата река. Центърът
й е по-планински, като най-високата точка се намира в планината
Тай. В източната част на провинцията се намира хълмистият полуостров Шандун, който разделя
Бохайско море на северозапад от
Жълто море на изток и юг. Жълтата река преминава през западните й райони, влизайки в морето по северното крайбрежие. Големия китайски канал влиза в
Шандун от северозапад и минава
на югозапад. Бреговата линия на
Шандун е дълга 3000 километра.
Провинцията има умерен климат с четири различни сезона. Лятото е горещо и дъждовно, докато
зимите са студени и сухи.

Транспорт
Разположението на Шандун
в пресечната точка на древни и
съвременни търговски пътища север-юг и изток-запад е помогнало
провинцията да се утвърди като
важен икономически център.
Железопътните линии ПекинКоулун и Пекин-Шанхай са големи

през западната част на Шандун.
Разчита се много и на високоскоростния железопътен транспорт.
Шандун има една от най-гъстите и най-качествени мрежи от
скоростни пътища сред всички китайски провинции, с над 3000 км
обща дължина.
На полуостров Шандун се намират важни пристанища, като
най-значително е Циндао. Има и
8 летища, както и международни
летища в Циндао и Янтай.

Забележителности на
провинция Шандун

Икономика
Шандун е на първо място сред
провинциите по производство на
памук, пшеница, чесън, сорго и царевица и много други. Тя е най-големият селскостопански износител в Китай.
От друга страна, провинцията е
богата на благородни метали като
злато и диаманти. Тук се намира
едно от най-големите сапфирени
находища в света. Разполага и с
обширни петролни залежи, особено в района на Дунъин в делтата на Жълтата река, където нефтеното поле Шенли е едно от големите петролни находища в Китай. Шандун произвежда и бром от

През 50-те години на миналия век градът се превръща в основен пазар за селскостопански
продукти от регионите с продуктивно земеделие на север. Развива текстилна и шевна промишленост, има и мелнични заводи, преси за петрол, фабрики за производство на хартия, цимент и кибрит. Около Дзинан са създадени и големи железарски и стоманодобивни заводи, както и химически фабрики.
Циндао е разположен на крайбрежието на Жълто море и е основен град за инициативата „Един
пояс, един път“.
Градът е голямо морско пристанище, както и търговски и финансов център. Дом на много електронни транснационални компании. През 2009 г. Циндао е обявен за най-подходящия за живеене град в Китай от Китайския институт за градска конкурентоспособност.

и тук се произвежда над 40% от
виното в Китай.

Административни центрове
Джинан е столица на провинция Шандун и вторият по големина град след град Циндао. Има
площ 10 244 кв. км и 8 700 00 жители. Джинан често е наричан „пролетен град“ заради известните си
72 артезиански извора.

Шандун е крайбрежна провинция в Източен Китай и играе важна роля в китайската история от
формирането на китайската цивилизация по долното течение на
Жълтата река.
Тук се намират два от обектите на ЮНЕСКО за световно наследство:
Храмът на Конфуций, гробницата на Конфуций и семейното
имение Кон в Цюфу е обект, отдаващ почит на великия мъдрец
Конфуций.
Планината Тай е известна като
източната планина на Свещените
планини на Китай. Тя е свързана с
изгрева, раждането и обновяването и често се смята за най-главната от петте. Планината Тай е била
място за поклонение от поне 3000
години и е служила като един от
най-важните церемониални центрове на Китай.
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Провинция Шанси
Координати: 37° 42’ N 112° 24’ E
Граници: на север – автономен регион Вътрешна Монголия, на изток –
провинция Хъбей, на юг – провинция Хънан, на запад – провинция Шънси
Площ: 156 000 кв. км – 19-а по ранг в Китай
Географски обекти: планини – Тайхан, Люлян; реки – Жълтата река, Фен, Хай
Най-висока кота: връх Утай – 3058 м
Административни центрове: Тайюан – столица и най-голям град
Административно деление: 11 префектури, 119 окръга, 1388 общини
Население (2020): 34 915 616 души – 18-а по ранг в Китай
Плътност на населението: 220/кв. км – 19-а по ранг в Китай
Етнически състав: хан – 99,7%, хуей – 0,2%

Географски данни развита по много причини и най-веШанси е разположен на плато,
заградено от по-високо землище на
изток – планините Тайхан, и на
запад планина Люлян и поредица от долини в центъра, през които тече река Фен. Великата китайска стена формира голяма част
от северната граница с Вътрешна
Монголия. Жълтата река формира западната граница на Шанси,
а северната част на провинцията
се отводнява от притоците на река Хай. Най-голямото естествено

че заради географското й местоположение, което ограничава участието й в международната търговия.
Важните селскостопански култури включват пшеница, царевица,
просо, бобови растения и картофи. Местният климат и намаляващите водни ресурси ограничават земеделието в региона.
Шанси е водещ производител
на въглища в Китай и има повече въглищни компании от която
и да е друга провинция с годишно производство над 300 милиона

Пиняо

езеро тук е соленото езеро Сиечи.
Провинцията има континентален мусонен климат, доста сух.
Зимите са дълги, сухи и студени,
докато лятото е топло и влажно.
Пролетта е изключително суха и
склонна към прашни бури. Шанси е една от най-слънчевите части на Китай, ранните летни горещини са често срещани.

Гробниците Юнган

Транспорт
Транспортната инфраструктура в Шанси е силно развита. Има
много важни национални магистрали и железопътни линии. Основните магистрали образуват пътна мрежа, свързваща всички окръзи на провинцията.
Шанси разполага с обширна железопътна инфраструктура, която
я свързва с цял Китай и особено
с пристанищата в Хъбей, откъдето се транспортират въглищата.
Има 4 летища, като основният авиационен център е Тайюан, където се намира и международното летище.

Икономика
В сравнение с провинциите в
Източен Китай, Шанси е по-слабо

тона. Тук има и около 500 милиона тона бокситни находища, което представлява около една трета
от общите запаси в Китай.
Промишлеността е съсредоточена около тежките индустрии като производство на въглища, химикали, ел. енергия и метали. Тук се
намира и Центърът за изстрелване на спътници Тайюан – един от
трите китайски космодрума.
Успешно работят Тайюанска зона за икономическо и технологично развитие и Taiyuan Hi-Tech зона
за индустриално развитие.

Административни центрове
Тайюан е столица и най-голям
град на провинцията. Градът е разположен в центъра на Шанси и
през него тече река Фен. Площта
му е 6959 кв. км, а населението е
4 201 591 жители.
Тайюан е богат на природни
ресурси като въглища, желязо,
мрамор, силициев диоксид, боксит, варовик, графит, кварц, фосфор, гипс, слюда, мед и злато. Популацията на дърветата тук е доминирана от иглолистна гора.

Забележителности на
провинция Шанси
Провинция Шанси е известна
с изобилието си от обекти на наследството. Тук са разположени
три обекта на световното културно
наследство, а именно Пиняо, гробниците Юнган и планината Утай
и много други забележителности.
Пиняо е селище в централната част на Шанси, известно с важността си в китайската икономическа история и с добре запазеното си градоустройство и архитектура от времето на династии
Мин и Цин.
Гробниците Юнган са древни
китайски будистки храмови пещери близо до град Датун. Те са отлични примери за скална архитектура и един от трите най-известни
древни будистки скулптурни обекта в Китай.
Планината Утай е свещено будистко място. Централната му област е заобиколена от плоски върхове, приблизително отговарящи
на кардиналните посоки. Утай е
приютил над 53 свещени манастири и храмове, някой от които са
сред най-важните в Китай.
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Значимите постижения показват високото
ниво на опазване на околната среда

П

о повод отбелязването
на Световния ден на
околната среда на 5
юни Китайската асоциация за наука и технологии публикува класация на 10-те постижения в технологията за опазване на екологията и околната среда за 2020 г.
Те включват изследване на стратегията за дългосрочно нисковъглеродно развитие за постигане на
въглероден неутралитет, изграждане на завод за преработка на замърсена вода, идея за координация в експлоатацията на плавателни канали и опазване на реките и други успешно изпълнени
екологични проекти.
Десетте постижения, засягащи
предотвратяване на замърсяването на въздуха, опазване на водите, постигане на въглероден неутралитет и други, са предложени
от членове на Китайската академия за науките, академици от Китайската академия за инженерни
науки и Китайската асоциация
за наука и технологии и са резултат от гласуването на жури от 15
академици.
Лиу Джаопин, член на партийния комитет на Китайската асоциация за наука и технологии заяви, че десетте постижения показват високото ниво на развитие в
областта на технологията за опазване на екологията в КНР.
Усилията на Китай за прилагане на схеми за залесяване и опазване на околната среда през последните години срещнаха значителен успех, отбелязва в коментар
агенция Синхуа и изтъква, че това

се отразява в голямото нарастване на покритието на горите в цялата страна. Сега обаче страната
преминава от акцента върху екологичното въздействие върху количеството към по-балансиран
подход, придаващ по-голяма тежест на фактора за качество. Този
нов подход е включен в насоките за научно екологизиране, обявени наскоро от Държавния съвет. Насоките насърчават по-научен подход към планирането на
работата по озеленяване на земята, за да се подпомогнат държавните органи и местните власти в
бъдещите дейности по залесяване.
Китай е създал най-големите
засадени гори в света, като е увеличил горската си покривност от
12 процента в началото на 80те години до 23,04 процента през
2020 г., като обемът на горските
запаси е достигнал 17,56 милиарда

кубически метра, показват официални данни. Но както обясняват служители в структурите по
залесяването, усилията, основани на количеството, често имат
своя цена. Лиу Донгшенг, заместник-директор на Националната
администрация по горите и пасищата (NFGA), заявява, че въпреки успеха масовите кампании за
засаждане на дървета в страната
понякога са съпроводени с проблеми като ненаучно планиране
и нереалистични административни поръчки.
Някои местни власти търсят
бързи екологични резултати с цената на екологичното качество,
каза Лиу. Затова новите насоки
имат за цел да се реагира на тези проблеми, като се изяснят изискванията по отношение на това
къде трябва да се извършва озеленяване, какви видове растения

трябва да отглежда страната, как
правителството трябва да изпълнява проектите за залесяване и
как да наблюдава и оценява работата по залесяването на страната, каза Лиу.
Съгласно новите насоки Китай трябва да подобри качеството на своите гори, да оптимизира структурата и функцията им
и да подобри качеството, стабилността и капацитета за улавяне
на въглерода в горските екосистеми. От тази година страната ще
намали умерено дела на изкуствените гори и ще подобри опазването и възстановяването на деградиралите гори, отбелязва Синхуа. Джоу Юанбо, служител в Министерството на природните ресурси, приветства новия акцент
върху научното планиране и казва, че страната трябва правилно
да разпредели земята за екологични проекти, като вземе предвид структурата на земеползването, местните водни ресурси и
годността на растенията.
Например в градските райони
местните власти трябва да изготвят планове и да определят ясни екологични цели, включително градските зелени площи и количеството паркови зони да съответстват на броя на населението, обясни Джоу. Той изтъкна, че
озеленяването на градовете трябва да се извършва по икономичен и практичен начин, и добави, че не трябва да се разрешава
пресаждане на големи дървета в
градовете, тъй като това уврежда здравето на дърветата и вреди
на екологичната среда.

Разширява се потреблението
на обезсолена морска вода и
приложението на рециклирана вода

К

итай публикува
план за действие
за развитие на
сектора за обезсоляване на морската вода през
следващите пет години, съобщи China Science Daily.
Планът, издаден съвместно от Държавния комитет
за развитие и реформи и
Министерството на природните ресурси на КНР,
ще насърчи широкото използване на обезсоляването
на морската вода и ще осигури безопасността на водните ресурси в крайбрежните райони. Според плана за действие до 2025 г.
общият обем на обезсолената морската вода в Китай ще надхвърли 2,9 милиона тона на ден, което е
увеличение с 1,25 милиона
тона на ден спрямо сегашното ниво.
Същевременно бързо
се разширява и потреблението на рециклирана
вода. В Пекин обемът на

Производството на
стомана се ограничава

използваната рециклирана вода през 2020 г. възлиза на 1,2 милиарда кубически метра, съобщи агенция
Синхуа.
Това е 30 процента от
общото годишно потребление на вода, заявява градската администрация. Администрацията за водоснабдяване засили през
последните години борбата срещу замърсяването на водата. В столицата
Пекин са модернизирани

съществуващите съоръжения за пречистване на вода и са изградени нови инсталации за рециклиране
на вода.
От общото количество
рециклирана вода 58 милиона кубически метра е насочена към индустриални
предприятия, 19 милиона
кубически метра - за озеленяване, 1,1 милиарда кубически метра – за попълване
на реки и езера, а останалата част – за битови нужди.

К

итай ограничава въвеждането на нов капацитет за производство на стомана в ключови области в страната, за
да се контролира и ограничава замърсяването на
въздуха, предаде агенция
Синхуа, позовавайки се на
информация от Министерството на промишлеността. Мерките влязоха в сила на 1 юни.
Ще бъдат положени
усилия за ограничаване
на нарастването на общия капацитет за производство на стомана в

ключови региони, където
се полагат усилия за ограничаване на замърсяването на въздуха.
Ключовите области обхващат предимно някои
райони на провинции и
градове на север, северозапад, на изток и на юг в Китай, включително региона
Пекин-Тиендзин-Хъбей и
делтата на река Яндзъ.
По поречието на река
Яндзъ също ще бъде забранено изпълнението на
нови или разширяването
на съществуващи проекти за топене на стомана.
Страницата подготви
Любомир Михайлов
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До края на годината ще бъде пусната
в действие жп линията Китай – Лаос

О

т China Railway Kunming Group Co. Ltd.
съобщиха, че тунелът
„Дзинджай“ – част от
железопътната линия
между Китай и Лаос
– строителните работи по които
продължиха 1600 дни, е готов. С
него всички 167 тунела по трасето
влизат в експлоатация и до края
на годината влаковете между двете страни ще пътуват.
От всички тунели 93 са в Китай, като в тях преобладава нестабилна скална маса и това затрудни значително прокопаването и укрепването им. „Дзинджай“ също бе такъв. Той се намира в град Дзинхун в автономния окръг Сишуанбанна, провинция Юннан. Дължина му е 9,5 километра, еднопосочен е и влаковете могат да се движат в него
със скорост до 160 км/ч. Тунелът

преминава през долина на река Ланцан, където ландшафтът
е много сложен, а скалите са

ронливи и съдържат вода. Това
усложни строителството, тъй като имаше течове, а част от него

се срути и забави работата.
Въпреки трудностите изграждането на китайския участък от железопътната линия Китай – Лаос
върви успешно. Изградени са всички тунели, почти са готови мостовете, а полагането на релсите и 11те спирки по трасето са завършени.
Общата дължина на жп линията Китай – Лаос е повече от 1000
километра. Тя започва от град Кунмин на север и стига до лаоската
столица Виентян. Участъкът в Китай е с дължина 508 километра.
Проектираната скорост по линията е 160 километра в час.
След като железопътната линия бъде пусната в действие, пътуването от Кунмин до град Дзинхун ще бъде съкратено до три часа, а още същия ден след границата влаковете ще пристигат и във
Виентян.

Доминацията
на КНР във
фотоволтаичната
индустрия ще
продължи
Макар пандемията на новия коронавирус все още да
затруднява персоналния обмен в бизнес сектора, тъй
като глобалните пътувания са прекъснати или силно
ограничени, много представители на фотоволтаичната
индустрия се събраха неотдавна на мащабно
изложение, където повече от 140 страни представиха
своите цели за намаляване на въглеродните емисии и
постигане на въглероден неутралитет.

М

еждународната конференция и Изложение за фотоволтаична и
интелигентна
енергия (SNEC) се проведе
миналата седмица в Шанхай, като според организаторите броят на участниците и нивото на интерес,
проявено от посетителите, са били много по-високи от това през миналата година.
Мнозина предполагат,
че тази тенденция е свързана с целите на Китай да
достигне пик на въглеродните емисии до 2030 г. и
въглероден неутралитет до
2060 г.
Лиу Ханюен, изпълнителен председател на
Асоциацията на азиатската фотоволтаична индустрия, заяви на конференцията, че обявените от Китай цели са едно от най-важните събития в глобалните усилия за справяне
с климатичните промени. „Графикът на Китай
оказва значително влияние
върху Европа, САЩ, Япония и Южна Корея. Той
ще създаде инерция пред

цялото устойчиво развитие на света през настоящия век“, каза той.
Тъй като Китай се превърна в най-големия пазар за слънчева и вятърна енергия в света, търсенето на мощности и годишният растеж на новата енергия означават огромни възможности както
за местни, така и за чуждестранни компании.
„Бюро Веритас“ (Bureau
Veritas), френска компания
за тестване, инспекция и
сертифициране, съобщи
в бележка до изданието
Global Times, че огромният
пазарен потенциал, нарастващата техническа зрялост и ангажиментът на
Китай за разработване на
нова енергия са увеличили
увереността за развитието
на неговия пазар.
За постигане на заявените от Китай цели слънчевата енергия се смята като един от най-стабилните
и икономични нови енергийни ресурси.
Развитието на китайската фотоволтаична индустрия, особено на задграничните пазари, е изправено обаче пред сериозни

предизвикателства, тъй като Европа и САЩ продължават да поставят ограничения пред китайските играчи в сектора, казват експерти от индустрията и ръководители на компании.
Уан Гуеицин, заместник-председател на Китайската търговска камара за внос и износ на машини и електронни продукти и изпълнителен директор на клона за фотоволтаични продукти, заяви на конференцията, че
пазарът се нуждае особено от справедлива глобална търговска среда.
Според доклад на камарата, откакто САЩ започнаха да налагат антидъмпингови и изравнителни мита върху китайски
фотоволтаични продукти,
последните са били обект
на 14 разследвания за търговски корекции от различни страни, включително САЩ, ЕС, Индия, Австралия, Канада и Турция,
на обща стойност около 30
милиарда долара.
Честите търговски търкания обаче не доведоха до
провал на китайския фотоволтаичен сектор, а се

превърнаха в катализатор
за индустриална трансформация и модернизация,
което накара китайските
компании да ускорят глобалното си присъствие и
да разширят диверсификацията на пазарите си.
Така например JA Solar
започна да изгражда своя
индустриална верига за
доставки в Югоизточна
Азия от 2015 г., LONGi
Group създаде производствена база в Малайзия
през 2016 г. В момента
китайските фотоволтаични продукти се продават
в над 200 държави, а производственият капацитет
е над 40 GW.
На изложението Лиен Чънжън, главен оперативен директор в Sunman
Energy, производител на
леки слънчеви панели, заяви, че предимствата и доминацията на Китай във
фотоволтаичната индустрия няма да се променят в краткосрочен план.
„Китайската фотоволтаична индустрия има предимства по цялата индустриална верига през последните десетилетия.
Позицията ни на задгра-

ничните пазари в бъдеще
няма да се промени“, смята той.
Дори ако Европа и
САЩ решат да върнат производствата си на фотоволтаични продукти у дома,
това ще доведе до натиск и
до необходимостта от увеличаване на инвестициите в научноизследователска и развойна дейност от
чужди страни, така че индустриализацията на фотоволтаици е малко вероятно да причини значителна
промяна, казва още Лиен
Чънжън.
В допълнение към проучването на задграничните пазари, повече китайски
фотоволтаични компании
също се стремят да разберат доходоносните вътрешни пазари.
„На фона на пандемията от COVID-19 и глобалните търговски търкания
ние обмисляме по-активно двойна стратегия – за
страната и чужбина“, отбелязва Лиен, добавяйки,
че компанията му насърчава продажбите и маркетинга в източната провинция Шандун, Хъбей и Хънан в Централен Китай.
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Компаниите привличат клиентите
с нови специфични продукти

О

т 7 до 10 май
в провинция
Хайнан се проведе първото в
Китай Международно изложение за потребителски
стоки, което привлече вниманието на различни обществени кръгове. Една китайска поговорка гласи, че
храната е най-важното нещо. Затова на потребителското експо много от компаниите за храни показаха
най-добрите си продукти. В
него участваха и много от
местните марки.
Китайските храни стават
популярни в чужбина и
привличат интереса на
младите
По време на потребителското експо сладкишите на известната пекинска
марка „Даосянцун“ привлякоха интереса на посетителите. Маркетинг директорът на компанията Ян
Тиеню заяви, че се надява
да популяризират техните
продукти из цялата страна, дори в чужбина. „Така
повече потребители от целия свят могат да се запознаят с нашите продукти“,

каза Ян Тиеню. Той добави, че неговият екип проучва много от продуктите
и новите идеи в хранителната индустрия. Те ще използват предимствата си в
разпространението на традиционната марка и съответната култура.
Китайската компания за
снаксове „Дзиндзай“ също
участва в изложението. В
края на април те промениха името си от предишното
„Хуауън“ на сегашното. Затова Дзи Фей, който е неин
представител, посочи, че се
надяват чрез изложението
да разпространят новината

за новото си име. По този
начин потребителите могат
да продължат да ги подкрепят. По време на изложението чуждестранни клиенти проявиха интерес за
сътрудничество с нас, каза Дзи Фей, добавяйки, че
техните продукти ще привлекат повече потребители
от целия свят.
През последните години компаниите непрекъснато се стремят към нови вкусове. Ян Тиеню каза, че редовни клиенти на
традиционните марки сладкиши са предимно по-възрастните. Младите хора в

повечето случаи нямат
интерес към обичайните
вкусове на десертите, като пълнеж от боб адзуки
и хинап. Заради това „Даосянцун“ се стреми да им
представи нови продукти,
като използва дори високите технологии.
Те излязоха на пазара с
един вид торта, направена от 3D принтер. Компанията предлага на клиентите сами да направят дизайна й. В бъдеще подготвят да пуснат чай, който да
отговори на търсенето на
младите.
Така те ще са в състояние да приемат традиционната марка. Според представителя на „Дзиндзай“
те наблягат на красивата
външна опаковка и по-разнообразните вкусове, за да
привлекат младите.
Чуждестранните
хранителни компании
също се надяват да
завземат китайския пазар
На Първото международно изложение за потребителски стоки в Китай
посетителите имаха възможност да опитат храни от цял свят, например

испанска шунка, ръчно изработени швейцарски шоколадови бонбони, различни марки вина. На много
от щандовете за храни имаше дълги опашки.
Генералният мениджър
за Китай на британската компания за алкохол
Diageo обясни, че се фокусират върху китайския пазар и поддържат бърз растеж през последните години. Според публикувания
през януари годишен финансов отчет на компанията средните им нетни продажби на китайския пазар
поддържат стабилен ръст
от 15%.
Той каза още, че през
последните години Китай
се е превърнал в най-големия пазар за алкохол в света, което означава, че търсенето се е разширило, потребителските групи са все
по-разнообразни и новите
модели на потребление вероятно ще променят цялата индустрия.
През следващите години
целта на Diageo е да разшири гамата си от продукти и
да предложи напитки, които отговарят на вкуса на
китайските потребители.

Клиника за плюшени играчки
Вероятно всеки е имал в детството си плюшена
играчка, с която е израснал. С течението на времето
се е износила и повредила, вече не е толкова красива,
но сантименталната й стойност е безспорна.

З

амисляли ли сте
се някога да поправите тези кукли и им вдъхнете нов живот? В
град Янджоу живее майстор по възстановяване на плюшени играчки.
Тя се казва Лиу Хаймей и
често е наричана от интернет потребителите „лекар
на кукли“. За малко повече
от една година е поправила
над 200 повредени играчки.
Нейната история, разказана
в клип, бе излъчена от редица медийни платформи,
предизвиквайки разгорещена дискусия. Лиу е от поколението на 80-те и известно време работи във фирма за играчки. Един ден в
разговор с приятел й хрумва идеята да започне да
поправя повредени играчки. През 2020 г. напуска работата си и отваря онлайн
работилница за възстановяване на плюшени играчки.
Получавала е поръчки дори от Япония.
Лиу Хаймей наела просторен апартамент, който
превърнала в студио. Тя каза, че първото нещо, което видяла, бил ъгълът до

прозореца в хола: „Там беше огряно от светлина и
виждах широката улица и
натоварения трафик. Много обичам да наблюдавам
колите и хората по улицата“. И така тя решава да
постави работната си маса
там, върху която прилежно подрежда необходимите
инструменти и материали.
На 16 март в социалната
платформа Weibo Новинарската емисия на централната телевизия сподели видеоклип с историята на Лиу
Хаймей, който веднага се
превърна в хит. Гледан е
повече от 9,78 милиона пъти в Weibo. Интернет посетителите оставят десетки хиляди коментари и описват Лиу като „лекар на
плюшени играчки“.
През октомври 2020 г.
едно момиче намира магазина на Лиу Хаймей в
Таобао и добавя нейния
WeChat контакт. Тя разказа, че имала от дълги години малък сив плюшен тюлен с името Хуей Хуей. С
течение на времето обаче
играчката леко се деформирала и пълнежът й се
раздробил. Момичето се

надявало Лиу Хаймей да
поправи играчката.
През 2006 г., когато момичето било още в началното училище, баща й купил тази играчка от аквариума в Шанхай. От този
момент нататък Хуей Хуей винаги бил до възглавницата й, когато си лягала да спи. По-късно в гимназията, плюшената играчка се превърнала в неин
най-доверен приятел. За
нея и близките й Хуей Хеуй
е не просто кукла, а член
на семейството.
Играчката придружавала момичето навсякъде.

През 2017 г. тя заминала да
учи в чужбина. По време
на престоя в чуждата страна малкият плюшен тюлен
й вдъхвал сила и я карал
да се чувства по-малко самотна. По-късно момичето си намерило приятел и
двамата заедно се грижели
добре за играчката. Постепенно семейството от тюлени на Хуей Хуей се увеличило. Виждайки, че куклата бавно остарява и се
поврежда, момичето силно се притеснило.
Историята за Хуей Хуей
трогнала Лиу Хаймей. Тя
многократно обсъждала с

момичето как могат да възвърнат предишния облик
на играчката. Момичето дори споделило историята за
плюшения тюлен в социалната мрежа и всеки ден публикувало напредъка по поправката на играчката. Седмица по-късно възстановената играчка отново се завърнала при момичето, което не можело да си намери
място от щастие.
Днес в студиото си Лиу
Хаймей често може да бъде
видяна да разопакова пакети, в които са нейните „пациенти“, чакащи да бъдат
„излекувани“.
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Домашни маски за стегната кожа

С

напредването на
възрастта кожата започва да
проявява признаци на стареене, започвайки да губи еластичността
и блясъка си. Това е естествен и необратим процес, но
може да бъде ограничен и
забавен. Някои предпочитат козметичните операции
за тази цел, но те са скъпи и имат доста нежелани
странични ефекти. Приготвените с домашни средства
маски обаче също могат да
стегнат кожата и да забавят
появата на бръчки.

Защо кожата
загубва блясъка и
еластичността си?
Отпуснатата кожа е
един от основните признаци на стареенето и се забелязва най-лесно на лицето, а бръчките са първият знак, който подсказва, че възрастта напредва. Кожата започва бавно да провисва от бузите,
носа, брадичката, шията,
ръцете и други части на
тялото.
Основните причини за
това са напредването на
възрастта, отслабването
на съединителната тъкан,
прекомерното излагане на
слънце, цигареният дим,
замърсяването на въздуха, бързата загуба на тегло и бременността.
Домашни средства за
стягане на кожата
1. Кокосово масло
Кокосовото масло прониква дълбоко в кожата и
подмладява клетките, поддържа я хидратирана и я
подхранва. Антиоксидантите в него се справят със
свободните радикали, които я увреждат и ускоряват
стареенето.
Всяка вечер преди лягане масажирайте засегнатите зони с кокосово масло. Може да измиете лицето след 5-10 минути или
на сутринта.
2. Горчично масло
Горчичното масло стяга кожата и й придава блясък. Тя се подмладява, защото се засилва притокът
на кръв към нея. Освен това горчичното масло е богато на витамин Е, който забавя стареенето и появата на бръчки. Бъдете
внимателни обаче, защото е възможно да причини възпаление на кожата,
затова преди употреба го
тествайте.
Затоплете горчичното
масло и преди да влезете
в банята, масажирайте засегнатите места или цялото тяло в продължение на
5 минути. Препоръчително е да го правите 2-3 пъти на седмица.

3. Маска с масло от
розмарин и краставица
Маслото от розмарин
подобрява кръвообращението, което от своя страна тонизира отпуснатата
кожа, а антиоксидантите в
него я правят по-еластична. То е богато и на вещества като карнозал и сквален, които забавят стареенето. Обелете и изстискайте сока на половин краставица. Към получената
течност добавете няколко
капки масло от розмарин
и смесете добре. Нанесете на засегнатите зони, изчакайте 15-20 минути и изплакнете. Препоръчително е да правите маската
на всеки 3-4 дни.
4. Бадемово масло
Известен факт е, че бадемовото масло е богато
на витамин Е и хидратира кожата. Масажирайте
кожата в продължение на
20 минути преди да вземете душ. Може да правите
това всеки ден.
5. Масло от авокадо
Маслото от авокадо има
силен хидратиращ ефект
и прониква дълбоко в кожата. То стимулира синтеза на колаген и значително подобрява здравината й. Богато е на витамините А, В и Е, което помага за стягането на
кожата.
Масажирайте в продължение на 15 минути отпуснатата кожа с масло от
авокадо, изчакайте около
час, преди да го измиете.
Може да използвате маслото от авокадо ежедневно.
6. Зехтин
Зехтинът е отлично
средство за овлажняването на кожата и поддържането на блясъка й. Той е
богат на антиоксиданти и
витамин Е, което предпазва от вредното влияние на
слънчевите лъчи и стяга
отпуснатата кожа.
След баня подсушете
кожата и я масажирайте
в продължение на няколко минути със зехтин. Може да го използвате вместо
лосион за тяло.

7. Арганово масло
Аргановото масло подхранва кожата, прави я
по-еластична и стегната.
Може да добавите няколко капки от аргановото масло към лосиона за
тяло или да го използвате директно вместо крем.
Стягащи маски за лице
1. Белтък и мед
Белтъкът на яйцето е
богат на протеини и подобрява еластичността на
кожата. Освен това помага за възстановяването на
клетките и подмладява
с антиоксидантите, които съдържа. Тази маска е
едно от най-сигурните домашни средства за стегната кожа.
Смесете белтъка на едно яйце с 1 с. л. мед. Нанесете на лицето и изчакайте 15 минути, преди да
измиете маската. Препоръчително е да я правите
три пъти на месец.
2. Банани и лимонов сок
Бананите са богати на
желязо, цинк, калий, магнезий и витамините А, В,
С и D. Всичко това ги прави отлично средство за
забавяне на стареенето и

стягането на кожата. Освен това бананите я хидратират и изглаждат колкото е възможно бръчките.
Смачкайте на каша
един добре узрял банан и
по желание добавете няколко капки лимонов сок.
Нанесете на лицето, изчакайте около 15 минути и
измийте. Прилагайте маската два пъти на седмица.
3. Пилинг с кафе
Кофеинът в кафето извлича излишната влага и
мастните натрупвания по
кожата. Кафето съдържа и
антиоксиданти, които забавят стареенето. Грубите
гранули на кафявата захар ексфолират мъртвите
клетки, а кокосовото масло хидратира.
Пригответе 1/4 ч. смляно кафе, 1/4 ч. кафява захар, 2-3 с. л. кокосово масло или зехтин, 1/2 ч. л. канела на прах. Разтопете
кокосовото масло и изчакайте да изстине до стайна температура. След това
добавете останалите съставки и разбъркайте. Масажирайте в продължение
на няколко минути кожата и изплакнете с хладка вода. Използвайте този
скраб 1-2 пъти на седмица.

4. Алое вера
Алое вера съдържа разнообразие от фитохимикали, които осигуряват оптимално здраве на кожата, успокояват я и я предпазват от вредното влияние
на слънчевите лъчи. Освен
това я стягат и забавят стареенето.
Отрежете лист алое и
отделете гела му. Нанесете
на засегнатите зони, изчакайте 15-20 минути, докато изсъхне, и измийте. Тази маска може да се прави всеки ден.
5. Доматен сок
Доматеният сок успокоява кожата, тонизира я и я
стяга. Той съдържа и антиоксиданти, които изравняват тена и придават естествен блясък.
Изстискайте сока на
един домат и с помощта на
памучен тампон нанесете
тънък слой на засегнатите
места. Измийте след 10-15
минути. Може да повтаряте маската два пъти на ден.
6. Лимонов сок
Лимоновият сок също
стяга кожата, а съдържащият се в него витамин С
помага за синтеза на колагена.
Изстискайте пресен сок
от лимон и с помощта на
памучен тампон нанесете
на лицето. Изчакайте 10
минути и измийте.
7. Кисело мляко
Киселото мляко е популярно домашно средство
за стягане на кожата, което се дължи на млечната
киселина в него. Редовното му използване като маска придава естествен блясък на лицето.
Към 2 с. л. кисело мляко добавете няколко капки лимонов сок. Нанесете
на лицето, изчакайте 10-15
минути и измийте. Може
да повтаряте маската 3-4
пъти на седмица.

Кажете „не” на студените напитки

Р

ентгенолози провели експеримент и открили, че ако по време на хранене се пие студена
напитка (например леденостудена вода или кола с лед), то
времето, което храната прекарва в стомаха, се съкращава от 4-5 часа
на 20 минути, т. е. при приема на студена вода храната буквално се изтласква от стомаха.
Това на първо място директно води
до натрупване на излишни килограми,
тъй като с такава храна е невъзможно да се заситим и много скоро отново ще сме гладни. На второ място така започва процес на гниене в червата, защото не се осъществява нормално смилане на храната.
В стомаха произтича подготовка на
белтъчините за следващия етап на обработка и усвояване. Затова бъдете внимателни! Ако изпиете нещо студено след
хранене, то белтъчините в храната няма
да се преработят пълноценно в стомаха и

няма да се разградят на аминокиселини.
И така изводът е, че не трябва да се
пият студени напитки преди, по време и
след ядене. Всички течности трябва да са
с температура не по-ниска от стайната.
Това важи и са сладоледа – не си струва да ядете сладолед като десерт, защото ефектът ще е същият – храната бързо ще напусне стомаха и белтъчините в
нея ще останат непреработени.
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Магията на реставрацията
Изложба на артефакти в Столичния музей в Пекин

И

зложба, показваща резултатите от работата на специалистите, кара миналото да оживява. В много отношения
тези експерти са невъзпетите герои на изложбите.
Посетителите виждат експонатите, но малко от тях
се замислят кой всъщност
е отговорен за подбора и
подредбата им. Ако не бяха техните усилия, тези артефакти вероятно щяха да
останат скрити за очите на
публиката и със сигурност
недооценени.
От теракотени воини до
бронзови съдове, от копринени изделия до картини,
около 50 културни реликви от 23 музеи и изследователски институти от цялата
страна са събрани в Столичния музей в Пекин. Колекцията отдава почит на
онези реставратори и пазители на културни реликви,
които са им вдъхнали втори живот.
Тримесечната изложба,
наречена „Преследване
на вечността: Опазване на
музейните колекции“,
отвори врати за посетители на 18 май, точно за
45-тия международен ден
на музеите.
„Причината тези артефакти да бъдат избрани не
е само защото притежават
висока историческа стойност или показват забележителни естетически качества. Те са в настоящата експозиция, защото отразяват израстването на
концепцията и технологията за опазването на колекции“, казва Джоу Ян, учен
от Китайския национален
музей на коприната в град
Ханджоу, главен куратор
на изложбата.

„Бронзовият съд „гуей“ на
входа на галерията
е един такъв пример. Той
е от периода на династия
Западна Джоу (11-и в. пр.
Хр. – 771 г. пр. Хр.) и е висок едва 21 см, а диаметърът му е по-малко от 30 см.
Неговият вид може и да не
е впечатляващ, но показва как хората са се обединили около реставрацията
му“, допълва ученият.
Този артефакт е записан
в книга за антични бронзови съдове от династия Северна Сун (960 – 1127). Въпреки че хората са му се
възхищавали като съкровище още преди 1000 години, неговата съдба, изглежда, го е обрекла на неизвестност. Когато е открит
отново през 1978 г., фрагменти от ценния съд са били обработени за отпадъци в станция за рециклиране в покрайнините на
Пекин. Но парче по парче
е бил събран отново благодарение на хората и търпеливото претърсване на
отпадъците. Деликатните
умения на реставраторите
спомагат за превръщането
на артефакта отново в едно цяло, за да може хората
да му се възхищават. Днес
той е част от колекцията в

Столичния музей.
Други експонати в изложбата също имат подобна съдба. През 2001 г.
гробница от династия Тан
е открита в университетски
кампус в град Сиан, провинция Шънси. През този
период, разбира се, той е
бил столица с името Чанан.
Надписът върху гробницата сочи, че вътре се намират останките на Ли Чуей,
внучката от пето поколение на Ли Юен, основателя на династията. Тя умира по време на раждане.
Короната, намерена върху
останките й, все още
пазела блясъка си,
но дребните декоративни
елементи изглеждали твърде крехки за допир, което
се вижда от снимките, направени по онова време.
За да разкрият структурата на короната, реставраторите преместили артефакта в лаборатория. Постепенно разкрили заровените парченца чрез внимателно почистване на слоевете пръст. Процесът бил
дълъг и труден.
„Короната ярко описва
разкошния живот на принцесата и процъфтяващата
култура на Чанан в зенита
на династия Тан“, разказва

Джоу. „Това е още един добър пример, който показва как изследванията се извършват в лаборатория“,
добавя той.
Нови технологични
методи се използват
днес в анализирането
на материали и
изработването на
конкретен план за
реставрация и опазване
на артефактите.
Така например, когато
е направено невероятното
откритие на теракотените
воини през 70-те години в
2200-годишната гробница
на първия китайски император Циншъхуан, статуите
в човешки ръст са имали
цветно покритие. Археолозите обаче са станали свидетели на постепенно разпадане на това цветно покритие малко след изравянето на воините. Технологията по онова време е била
неспособна да спре драматичното влошаване на артефактите, причинено от внезапната промяна в средата.
Реставраторите, работещи в обекта в Сиан днес,
разполагат с химикали и
облъчване с електронни лъчи, които втърдяват лаковото покритие и запазват
неговия цвят.
Без значение, колко развита е технологията, традиционното занаятчийство
продължава да бъде от съществено значение.
В колекцията в музея е
показана копринена роба,
декорирана с драконови и
будистки мотиви.
В миналото е била носена като връхна дреха от императрица Цъси, най-влиятелният де факто владетел на късната династия
Цин (1644 – 1911). Тя е погребана през 1909 г. Това е и единственият оцелял артефакт от този тип
от Древен Китай, тъй като

императрицата пречупва традиционния етикет и
използва колкото се може
повече дракони и китайски
йероглифи за „Буда“ върху
дрехата.
През следващия век обаче състоянието на робата
постепенно се влошава и
когато най-накрая достига
реставраторите в Китайския
национален музей на коприната, има спешна нужда
от реставриране. Специалистите е трябвало да търсят
подходящи модерни тъкани
и да използват традиционни методи за шиене, за да
ги прикрепят към дрехата,
разказва Джоу.
Без значение дали става
въпрос за боядисаните тапети в императорски дворец в Забранения град, или
предачен стан от династия
Хан (206 г. пр. Хр. – 202 г.
сл. Хр.), открит в провинция
Съчуан, опазването и реставрацията на подобни артефакти е от голяма ползва
за изследване на традиционното занаятчийство.
Например с
реставрирането на
древния стан
учените имат възможност
да пресъздадат най-сложния тип стенни гоблени от
династия Хан, техниките за
които до ден днешен остават загадка.
Джун Мей, друг куратор
на изложбата, казва, че този експонат трябва да бъде не само в полза на учените и експертите, но и на
обществото. Впоследствие
галерията се превръща и в
място, където посетителите могат да оценят популярната наука и да разберат повече за материалите,
използвани в тези експонати. За да предложи по-богато преживяване, изложбата е снабдена с инсталации за „добавена реалност“,
които да вдъхнат живот на
експонатите в галерията.

Сътрудничество за видео и
аудио индустрията

К

итайската медийна група
и Пекинското
кметство подписаха споразумение за
стратегическо сътрудничество във видео и аудио
индустрията. То предвижда двете страни да работят заедно в области като
иновации и развитие на
видео и аудио приложения с 8K резолюция.
В церемонията по подписване на споразумението участваха директорът
на Китайската медийна
група Шън Хайсюн и кметът на Пекин Чън Дзинин.
Като най-голяма медия в

Нематериалното наследство в провинция Гуейджоу
света и с най-широкото
покритие, Китайската медийна група реализира активно нов стратегически
модел за своето развитие,

прилагайки 5G технологията, изкуствен интелект
и ултрависоки резолюции
при излъчването на своите
програми (4K и 8K).

По време на Седмицата на нематериалното културно
наследство в населявания от етносите мяо и дун район
на провинция Гуейджоу хората танцуваха, облечени в
традиционни носии.
Страницата подготви Красимира ИВАНОВА
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Китайското торнадо за
Олимпийските игри в Токио
Националите по тенис на
маса на азиатската държава
досега са извоювали 28 от
всичките 32 златни медала,
откакто този спорт
дебютира на турнира в Сеул

София, 1301
ул. „Позитано“ 20
Тел.: +3592 944 1026
Имейл: kitai.dnes@abv.bg
Уебсайт: www.kitajdnes.com

К

ИЗДАТЕЛ
Проф. Светлана ШАРЕНКОВА
Управител на
РА Евромедия ООД
Тел.: +3592 943 4664

итай обяви състава на националния отбор за предстоящите Олимпийски игри в Токио. При мъжете
капитан е 32-годишният
Ма Лонг, а при дамите 30 годишната Лиу Шивен. Китай е
водещата страна в този спорт в света. Досега китайските състезатели
са извоювали 28 от 32 златни медала, откакто тенисът на маса дебютира на Олимпийските игри през 1988
година в Сеул.
Световните номер 1 както при
мъжете, така и при жените са представители на китайския национален отбор. При тенисистите в игрите по единично основни претенденти за олимпийската титла са Фен
Жендон и Ма Лонг. Към този силен тандем се присъединява и Сю
Син, който твърдо ще се включи в
надпреварата на двойки, където има
световни успехи.
Настоящият олимпийски и световен първенец Ма Лонг е роден на
20 октомври 1988 година в Аншан.
В световната ранг листа за всички
времена е под номер 3 на Международната федерация по тенис на маса. Той е бил номер едно в продължение на 64 месеца, което е своеобразен рекорд в този спорт.
24-годишният Фен Жендон в момента е номер едно в световната класация. Роденият на 22 януари 1997
година в Гуанджоу състезател е сочен от специалистите, като представител на новата вълна в световния
тенис на маса.
Сю Син е роден на 8 януари 1990
година. В момента той е номер 2 в
класацията ва Международната федерация по тенис на маса. Сю Син
за първи път в кариерата си достигна до световния връх на сингъл през
януари 2013 г. Оттогава той печели 17
световни турнира на сингъл. Силата
на Сю Син е в игрите по двойки, където три пъти е световен шампион в
мъжките дуети и два пъти при смесените тандеми. Заедно с Ма Лонг
и Джан Дзик станаха отборни шампиони на Олимпийските игри през
2016 г. в Рио де Жанейро.
Максималният брой китайски
състезателки, имащи право да
участват в женската схема, също
е три. Най-високо поставената е
Чен Мън, която е също номер едно в света. Тя ще оглави китайското
предизвикателство на сингъл, заедно с 20-годишната световна номер 3
Сун Ингша и актуалната световна
шампион и рекорден петкратен носител на Световната купа Лиу Шивен, която ще бъде основна фигура в игрите по двойки, както и важна опора за по-младите й съотборнички.
Лиу Шивен е актуалната световна шампионка. Тя е известна със
светкавичната си реакция и е обявена за най-бързата тенисистка в света. Шивен е петкратна носителка на

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ
Председател
Проф. д.ик.н. Димитър ИВАНОВ
Тел.: + 3592 944 1020
Настоящият олимпийски и световен първенец Ма Лонг
е най-опитният в китайския национален отбор

Лиу Шивен ще бъде основна фигура
в игрите по двойки, както и важна
опора за по-младите й съотборнички

Световната купа, три пъти шампионка от Големия финал на Световния
тур на ITTF и 4 пъти победителка в
състезанието за Азиатската купа. Тя
е родена на 12 април 1991 г. в Ляонин, където започва и своя звезден
път в тениса на маса.
Сун Ингша има по-големи успехи
сред девойките и това е съвсем естествено, като се има предвид нейната възраст. Младата китайска надежда е родена на 4 ноември 2000 г.
в Хъбей, града в който този спорт е
на особено уважение. Нейният упорит характер и изявите в силните
турнири при „големите“ й отредиха
престижното място в китайския национален отбор. Треньорите на тима
смятат, че покрай опитните си съотборници Сун Ингша ще добие необходимите й качества и шлифовка за
големия спорт.
Чен Мън е родена на 15 януари
1994 година в Циндао. Тя е шампионка на сингъл при жените на Световната купа на ITTF през 2020 г, както
и на най-силните турнири, организирани от Международната федерация през 2017, 2018 и 2019 г. На последното световно първенство през
2019 година губи драматично финала
и остава със сребърен медал.

За първи път на Олимпийските
игри в Токио ще има надпревара и
при смесените двойки. Специалистите отново посочват като основен фаворит за златните олимпийски медали Сю Син и Лиу Шивен.
Обсъждайки олимпийския списък, Лю Гуолиан, президент на Китайската асоциация по тенис на маса (CTTA), подчерта, че турнирът в
Токио 2020, който бе отложен за една година, ще се проведе на фона на
пандемията. Според китайския ръководител състезанията по всички видове спорт ще бъдат много различни в сравнение с предишните олимпийски игри.
„Има твърде много несигурни неща и предизвикателства и се нуждаем от отбор, пълен с опит и увереност. Към това трябва да добавим и
индивидуалните умения от най-висок
клас“, каза 45-годишният Лю Гуолиан, който е бил победител във всички най-големи състезания в света.
Както специалистите коментират,
Лю Гуолиан е един от малкото състезатели в този спорт, който е направил Големия шлем, което означава, че има титли и медали от всички най-големи шампионати – олимпийски игри, световно първенство и
Световна купа, преди да стане треньор и ръководител.
„Искам цялостен план от треньорския щаб, който се подготвя за
най-лошото още преди да започнат
Олимпийските игри“, добави опитният специалист, което означава, че
така наречените резерви трябва да
се готвят наравно с обявените титуляри. Предвид пандемичната обстановка в целия свят Лю Гуолиан смята, че всичко е възможно и някой
от избраните тенисисти в последния
момент да бъде „отстранен“, заради
COVID-19. Това едва ли ще създаде
някакъв сериозен проблем, защото
китайският национален отбор има
поне още по трима състезатели на
световно ниво.
Олимпийските игри в Токио на
тенис на маса трябва да се проведат от 24 юли до 6 август. До тогава
има повече от месец, но ако състезанията се проведат, едва ли някой
се съмнява, че китайското торнадо
ще помете своите съперници.
Страницата подготви
Гаврил ГАВРИЛОВ
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Нов петгодишен план за
култура и туризъм

К

итайското министерство на
културата и туризма публикува 14-ия петгодишен план за
развитие на различни сектори, в който се посочват
общите изисквания, целите за развитие, основните
задачи и мерки за периода
2021-2025 г. Планът определя основните задачи за развитие на културата и туризма – развитие на социалната цивилизованост, създаване на системи за художествено творчество, подобряване на защитата, наследяването и ползата от културното наследство и подобряване на съвременната туристическа система.
„Ще бъдат положени
усилия за осигуряване на
по-висококачествени и ефикасни обществени културни услуги и по-голяма достъпност и устойчивост през
следващите пет години“,
обяснява основните насоки

на плана Ян Сяодун, служител в министерството.
Министерството ще
продължи да надгражда
структурата на културната
индустрия и да насърчава
използването на новите технологии и дигитализацията. То също така ще задълбочи международното културно сътрудничество и ще
засили сътрудничеството

със страните, които участват в инициативата „Един
пояс, един път“.
Туристическите продукти ще бъдат обогатени и
подобрени през периода,
като се очакват нови предложения за изграждане на
национални културни паркове, червени туристически
маршрути и ледени и снежни туристически атракции.

Нов начин за
съживяване
на селските
райони, свързан
с цветята

Никога не е късно
човек да следва
мечтите си

Л

и Жуейцин е интернет блогър
под името „Баба Ли от Синдзян“. Въпреки че
е над 70 години,
тя има повече от сто хиляди фенове в мрежата. Когато е била на 30 години, тя
имала бизнес с фабрика за
кожени изделия.
На 40 години решава да
започне да изнася за чужбина и се прочува в цяла

Централна Азия. После
създава лозя и оранжерии
за производство на гъби.
Нейните бизнес начинания
осигуряват препитание на
над 10 000 души през годините.
„Непрекъснато следя за
нови неща и ги уча. За мен
ще е истинска радост, ако
историята ми стимулира
повече хора да осъществят мечтите си“, казва Ли
Жуейцин.

Снимка Синхуа

В планината
Дагуан,
провинция Юннан,
е създаден
екологичен
научнотехнологичен парк
за отглеждането
на цветя, който
ще помага за
съживяването на
селските райони

Танцът на дракона в Наннин

В

град Наннин, Гуанси-джуанския
автономен регион, местните хора могат да се
похвалят, че вече над три века пазят и предават танца на дракона и той
е неизменна част от тукашните празници.
През 2010 г. танцът бе
включен в списъка на нематериално културно наследство на Гуанси. Основният
аксесоар при изпълнението му – ръчно изработеният
дракон, е направен от бамбук и листа от банан.
Джоу Дзиенмън е от семейство, което поколения
наред играе танца на дракона. Когато е бил на 17 години, започва да изучава от

Бонзай от Тайюен
В агрофермата „Яндзяю“ в град Тайюен, провинция Шанси,
се отглеждат много местни и екзотични растения, които
градинарите превръщат в изящни бонзаи. Всяко тяхно
произведение е като шедьовър, а разходка из фермата е
като истинска наслада за духа и очите.

Абонирайте се за 2021 г.
Каталожен № 381
дядо си уменията за правене на дракон. В момента той преподава на други младежи тези умения.

Най-голямото му желание
е да продължи да развива
и предава това очарователно традиционно изкуство.

За 1 месец

2 лв.

За 3 месеца

6 лв.

За 6 месеца

12 лв.

За 12 месеца

24 лв.

Може да се абонирате
във всички пощенски
станции в страната и
в редакцията на адрес:
София, ул. Позитано 20А
тел.: 02/944 1026

