„МАЙКА ГАНГА –
ПЪТУВАНЕ ПО СВЕЩЕНАТА РЕКА ГАНГ”
ДОКУМЕНТАЛЕН ПЪТЕПИСЕН ФИЛМ
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: „ДРУЖЕСТВО ВЕДА”
“Дружество ВЕДА” има удоволствието да Ви запознае с един свой нов
уникален проект - разпространение на филма “Майка Ганга - пътуване по свещената
река Ганг”, изцяло преведен на български език.
Глобалният свят на комуникации, в който живеем, позволява светкавичен
обмен на информация, знание и идеи, скъсяващ разстоянията по невиждан до сега
начин. Границите вече нямат същите измерения, както неотдавна. Културите по
света вече не са на различни континенти, а си съжителстват в общия дом на
съвременното глобално информационно общество, в което най-голямите дистанции
се преодоляват за часове.
Филмът „Майка Ганга – пътуване по свещената река Ганг” е именно такъв
мост между културите на Изтока и Запада.
„Майка Ганга” е поразително красив документален филм за най-прочутата
река на Индия – свещената Ганг, която е неотделимо свързана с древната култура и
религия, запазена на територията на страната. Тя е почитана от един милиард души
като майка, която поддържа живота и Богиня, която пречиства греховете.
Използваните специални художествени ефекти придават сила на
изображенията, разкривайки артистично очарователната прелест на свещената река
Ганг.
Филмът е награден за най-добър документален DVD филм от индийското
списание „Cinema systems”.
Премиерата и разпространението на филма на български език (озвучаване и
субтитри) се подготвят от „Дружество ВЕДА” (СНЦ в обществена полза, работещо в
сферата на образованието, науката, изкуството и културата).
При представянето на филма, „Дружество ВЕДА” планира да проведе
множество мероприятия и дейности, обещаващи да събудят отново интереса на
средствата за масово осведомяване, създавайки възможност за многократни
контакти с медиите и широката общественост, сред които: отпечатване и
разпространение на плакати, брошури и др.; представяне на филма в средствата за
масова информация; публични прожекции и разпространение на филма в различни
градове на страната; фото-изложби с художествени фотографии от Индия;
Дискусии, музикални, танцови (Бхарат-натям) и др. програми, представящи
културното наследство на древна Индия. Планираните събития дават възможност за
участие на личности и организации, с разнообразни интереси и разнороден предмет
на дейност.
Моля, при интерес от Ваша страна, за осъществяване на съвместна дейност
при разпространение на филма, да се свържете с нас.
С уважение:
Асен Генов (председател)
Дружество ВЕДА
02/8362748; 089/8586900; 089 7894487
www.vedaorg.info
contact@vedaorg.info

asengenov@gmail.com

