
алб. 4 8 - 2 - 6 ДИРЕКЦИЯ КА ФОТОГРАФИЯТА

КИШНАК1ДНИ КОНФЕРЕНЦИИ ЦБН1 РАЛ-ФОТО
СРЕ»ЦИ» Се С.Щ И ДР^ГИ И ^ _ И гна;н.."М  2-------

ч.

Конференция на министрите и деятелите на кнноматографиите от социа
листическите страни

Тел. 87 64-91, 87-30-07

"ба-4бЗб-2-Ръководитеглят 
гна съветската делегация 
Алексей Романов.
/X.Сиромахов/ ИК

69-4636-3-Румънската де
легация.
/X. Сиромахов/ ИК *■»

* -

69-4636-8-Делегацията 
на ГДР.
/X.Сиромахов/ ИК

■ 69-4637-2^-Ръководителят 
на делегацията на ГДР - 
Гюнтер Клаин.
/X.Сиромахов/ ИК

г2~|4.6,37“5"Полскага деле- га ц Ц я . л
/X.Сиромахов/ ИК "

о9-4637-?-Полската деле
гация.
/X.Сиромахов/ ИК

69-4637-4-Ръководителшт 69-4637-9-Унгаоската лена делегацията на Полска- _рр_ттм_ Г 10 Та Д
та НР - Чеслав Вишневски. /у *,,Ц ’ / лгг/X.Сиромахов/ ИК /а .Сиромахов/ ИК

69-4637-12-Момент от 
конференцията.
/X.Сиромахов/ ИК



ФИЖЕТ

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

Ул. „Гр. Игнатиев“ № 2 
Тел. 7-64-91, 7-39-07

У

69-3710-2,3,б-моменти от поиема в ресторант "София”, даден в чест на делегатите
ка XIV конгрес на, ФИЖЕТ. /М.Върбанов/ ХП

‘ ‘- и

■1

69-3657-1,7-Участници в заседанията на ФИЖЕТ -
Варна /Огн.Юскеселиев/ ХП

69-3658-7-Участници в 
заседанията на ФИЖЕТ - 
Варна./Огн.Юскеселиев/ ХП

#



МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ, СРЕЩИ, СЕСИИ И Д Р .

59-839-Заседание на Президиума на фотосекцията на МОЖ. /К.Арсов/ ХП 
9-Секков от БТЛ и Сто- 10-Панамски от а. "Народна 12-У.омент от съвещанието, 
именов - дир. на Цен- младеж" и Бугаева от СССР. ь
тралфото. _______ ' • - . .V:

69-839-13-Уман - предсе- 69-1179-1,2-Пресконференция на месо между България 
дател на МОЖ. Полша, ГДР и СССР. /В.Димитроз/ ХП

/К.Арсов/ ХП
____А,

аре^коь" есенция по изкупуване на месо по нова система с участието на 
й0 . 1Т България, Полша, ГДР и СССР. /В.Димитров/ ХП
’ „ " чст 01 ПРН“ ^9-1179-5-Част от при- 69-11В0-1-Съветски спе:

на 1?вскои~ съотват*те на прескон- листи по местната пром]
Ференцията. феречцията. шленост.



69-1180-Преоконфере! щ я  по изкупуване на месо по
Полша, България, ГДР и Съветския съюз. 

2-^Нрисъстващи на прескон- З-Изказване на полски
ференцията специалист.

нова система с участието на 
/В.Димитров/ ХП 

5-Директорът на ленинградския 
месокомбинат.

9
1

КонФеоенпия на министрите и деятелите на кинематографиите от социал.страни. 
69-4635-1,2-Моменти от откриването на конференцията. б9-46оо-4-Др.Христо ^ан-

/X.Оиромахов/ ИК тов предлага дневния ред

I

Конференция на министрите и деятелите на кинематографии
те от социалистическите страни. /X.Сиромахов/ ИК 
69-4635-8— Момент от от- 69-4635-9-Съветската де- 
криването. легация.



4 8 - 2 - 6

МЕЖДУ НАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ, КОНГРЕСИ, СЕСИИ И
СЪВЕЩАНИЯ У НАС

18 сесия н& Областния к-т за Европа на световната здр.организация.
/О.Юскеселиев/ ХЛ

68-4207-7 Т1аст от присъстващите 68-4207-9—Д-р Лео Капри чете
на сесията. приветствие.

68-4208-1,3-18 сесия на ибластния к-т за Европа - гостите на сесията
в правителствената резиденция в Евксиноград. /О.Юскеселиев/ ХП

^ ° 6~б,8~16 Сеоия на Областния к-т за Европа - гостите на С€ 
-ствената резиденция в Евксиноград. /О.Юскеселиев/ 3

V



4 8 - 2 - 6

%

18 сесия на Областния к-т на Европа на световната здр.организация.
/О.Юскеселиев/ ХП

68-4208-9-Гостите на сесията раз- 66-4209-1-По време на сесията.
глекдат резиденцията в Евксиноград.

//

68-4209-2,9-18 сесия на Областния к-т на Европа на световната здр.организация 
- моменти от заседанията.на сесията. /О.Юскеселиев/ ХП

68-641-24-Заседание на кон
султативната среща на поли
тическия комитет на държави
те-членки на Варшавския до
говор. /Коум Арсов/ ИК



алб. 48-2-6

МЕЖДУНАРОДНИ СРЕЩИ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНГРЕСИ
И ДРУГИ

$

>9-2127-3,7-Заседание и откриване конгреса на Асоциацията на журналис
тите— йшлателисти у нас. /Огн.Юскесилиев/ ИК

69-2128-2-Заседание на 
конгреса на Асоциацията 
на журналистите-филате- 
листи у нас.

-,/Огн.Юскесилисв/ ИК

69-2128-7-Теоиргц__Пекарев 
чете приветствие от име
то на българските журна
листи.
/Огн.Юскесилиев/ ИК

» {РЛ/ А?/

(р§ - / * -0 - \
69-2130-1-Заседание на конгреса 
на Асоциацията на журналисткте- 
филателисти у нас. 
/Огн.Юскесилиев/ ИК



алб. 48-2-6

На конгреса на Асоциацията на журналистите-филателисти у нас. /Огн.Юскесилиев/ ИК
69-2131-1-Зам.министъ
рът Ив.Аладжов привет
ства делегатите на кон
греса.

69-2131—4—Заседание на кон
греса.

69-2131-8-Заседание на 
конгреса.

щ

ш * •«« Ш 1

*69-3665-6,8-Делегати на социалистическите страни 
на съвещанието на комитета по ценете.

/Рафи Марукян/ ХЬ

бУ-43оР-1-Международен се 
минар за рационализация и 
автоматизация на автомо
билния транспорт.
/М.Върбанов/ ИК

X.
6 9 V-# О
69-4302-6-Международен семинар 
рационализация и автоматизация 
автомобилния транспорт.
/М.Върбанов/ ИК

за
на



68-4756-11-Г.Д.-Гошкин. 68-4756-12-Хенриета Ива- 68-4757-1-И.Роценберг, И. 
нова. /Здравка Минчева/ ХП

68-4757-2-Н.Клисуров, В.Го- 
лев, Г.Чомпалов.

68-4757-5-Константин Шах-Азизов и др.

68-4757-3-Йон Кожар и др. 68-4757-4-0.Кори, Инга Юул.
/Здравка Минчева/ ХП

68-4757-6-Инга Юул и Ордин 68-4757-7-Асен Босев. Кори.
/Здравка Минчева/ ХП

7

МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ, СРЕШИ,
КОНГРЕСИ, СЕСИИ, СЪВЕЩАНИЯ И ДР.

Откриване Фестивала на младежките театри в София.

4 8 - 2 - 6



68-4757-9-Изан Русев и др. 68-4757-Ю-От персонала на 
ресторант ''Балкан”. 

/Здравка Минчева/ ХП

и Л - У, ~ V

4 8 - 2 - 6
Откриване фестивала на младежките театри в София

68-4757-8-Инга Юул. и др.

А 1 ? 0

68-4757-11-Н.Бинев, М.На- 68-4757-12-ШМитд. 
чева, И.Кори.

/Здравка Минчева/ ХП

V

$ I

/

^ •
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МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ, СРЕЩИ, КОНГРЕСИ И ДР. 

Заседание на Президиума на фотосекцията на М 0 1

\

69-826-1-Уман - председ. 
на фотосекцията на МОЖ и 
Караделков от СБЖ. 

/К.Арсов/ ХП

69-826-3-Уман - председ. 
на фотосекцията на МОЖ. 
/К.Арсов/ ХП

69-826-5-Томов, Сейков 
и Г.Стоименов.

/К.Арсов/ ХП

69-826-7-Павлова и Мари- 69-826-8-Част от присъс- 69-826-10-Говори П.Кара
на Бугаева от СССР. тващите на конференция- делков от СБЖ.

/К.Арсов/ ХП та. /К.Арсов/ ХП /к.Арсов/ ХП

69-827-1-Гасинди от Пол-
ша* /К.Арсов/ ХП 69-827-2-Фишер от ГДР. 

/К.Арсов/ ХП

V/

69-827-3-Вошники от Полша 
/К.Арсов/ ХП

/



%

4 8 - 2 - 6

69-827-4-Томов от СБЖ. 
/К.Арсов/ ХП

69-827-5-Уман - предсе 
дател на фотосекцията 
на МОЖ. /К.Арсов/ ХП

69-827-6-Ковачев - секретар 
на СЕК. /К.Арсов/ ХП

69-827-7-Караделков - 
главен секретар на СБЖ. 

/К.Арсов/ ХП
69-827-8-Н.Василе от 69-827-12-Г.Стоименов - дир.
Румъния. /К.Арсов/ ХП на Централфото и Панамски от

в. "Народна младеж".
/К.Арсов/ ХП

69-839-Ц.,З-Моменти от заседанието на фотосекция та на МОЖ.
/К.Арсов/ ХП

69-839-6-Представителят от 
Унгария.

/К.Арсов/ ХП

7



МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ, КОНГРЕСИ, СЕСИИ И
СЪВЕЩАНИЯ У НАС

18 сесия на Областния к-т за Европа на световната здр.организация.
/О.Юскеселиев/ ХП

68-4204-10-Комент от сесията. 68-4205-1-Г.Трайков с гостите на 18 сесия
в резиденцията в Евксиноград.

т за Европа на световната здр. организация
68-4206-4 а гппл,мл,„ /О.Юскеселиев/ ХП’ ■ разглеждат резиденцията в Евксиноград.

18 сесия на Областния к-т за Европа на световната здр.организация.
/О.Юскеселиев/ ХП

68-4205-2-Г.Трайков с гостите на 68-4206-2-Гостите на сесията в ре- 
18 сесия в резиденцията в зиденцията в Евксиноград.
Евксиноград.

и .  №



4 8 - 2 - 6

68-4206-7 ,8-Гостите на 18 сесия на световната здр.организация разглеж
дат правителствената резиденция в Евксиноград. /О.Юскеселиев/ ХП

13 сесия на Областния комитет на световната здравна организация.
/ . /О.Юскеселиев/ ХП

68-4206-9-Г.Трайков и К.Игнатов 68-4207-2-Г.Трайков открива сесията.
в резиденцията Езксиноград.



алб. 48-2-6 ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
МЕВДУНАР.КОНФЕРЕНЦИИ,КОНГРЕСИ,СЕСИИ и СЪВЕЩАНИЯ %^$КДВЕН ФОТОАРХИВ

Ул. „Гр. Игнатиев“ № 2 
Тел. 7-64-91, 7-30-07

68-641-0ткриване заседанията на консултат. ср^ща на полит.комитет на държа
вите-членки на Варшавския договор. /Крум Арсов/СС
7-Делегацията на СССР. 8-Циранкеезич,Гомулка "9- К0еигин,Бро;;:нев ,1'роми-

и ко и др.

68-641-0ткриване заседанията на консултат.среща на полит.к-тет на държа вите-членки на Варшавския договор. /Крум Арсов/СС
10- Делегацията на ЧССР 11-Командващият въоръж. 12-Т1рлргяти ня гггрсили на Варшавския договор. Делегати на 1 * *

* на «Унгария. 14-Ив.Бащев,Станко То- -- -доров,т.живков,Ж.Живков, 
Д.Джуров и др.

итет на дър:
17-В заседателната 

зала.

4



66-641-20-Площад "9 септ." по време заседанията на 
консултат.среща на държ.- 
членки на Варшавския договор. 
/Крум Арсов /СС

алб .  48 -2-6

68-4203-2-Прюъстващи на 18 сесия 
на Областния к-т на европейската 
здравна организация. /О.Юскеселиев/ ХП

18 сесия на Областн"*0, комитет
68-4203-б-Проф. Р.Ванули откри
ва сесията.

за Евгюпа на световна здр.организация.
/О.Юскеселиев/ ХП 

68-4204-2-Г.Трайков се ръкува с деле
гати на сесията.

68-4204-4-Г.Трайков и Ки- 
Рил Игнатов след сесията.

V

за г-вропа на световната здр. организац
/О.Юскеселиев/ ХП 

68-4204-6-Момент от сесията.
-- Г̂>



МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ, ОРЕШ 
СЕСИИ, СЪВЕШАНИЯ И ДР.

КОНГРЕСИ,

58-4324-8,9 - Х У Ш  сесия на Европейския регионален 
комитет - почивка в един от салоните на хотел 
"Интернационал". /Р.Парушев/ ХП

68-43Р5-2-Заседаиие на Европейския 
регионален комитет на световната 
здравна организация.

/Р.Парушев/ ХП

68-4325-7,8-ХУ111 сесия на Европейския регионален 
комитет на световната здравна организация в хотел 
"Интернационал". /Р.Парушев/ ХП

69-739-2-0ткриване на науч.сесия 
по организация на производство 
на труда. /М.Върбанов/ ХП

53-739-Научна сесия по 
на труда и управлението
5-Част от присъстващите

организация на производство 
организирана от Оргпроект. 

/М.Върбанов/ ХП 
6-Зам.директорът на ин
ститута Б.Димитров.

69-740-1-Науч.сесия по органи
зация на производството на 
труда и управлението.

/М.Върбанов/ ХП



69-740-Научна сесия по организация на производството на труда и управлението, 
организирана от Сргпроект. /М.Върбанов/ ХП

2-Подписване на договор 3-^одписване на договор 4-^одписване на договор от 
от югославски представител, от полски представител. унгарски представител.

69-740-Научна сесия по организация на производството 
организирана от Оргпроект.

на
5-Подписване на договора 
от съветския делегат.

7-Унгярскята лелега^ия.
труда и управлението, 
/М.Върбанов/ ХП 

°-г,ъв“тсктд?е гт'вдотвввтели 
Брехов и Михалевич.

69-740-Научна сесия по организация на производството на труда и управлението,
Ю ~ у « г я ^ « НИЗИраНа °Т °Ргп??е«т* /М.Върбанов/ ХПР представители. 11-Съветски представители. 12-Полски представител

✓

✓
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МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ, СРЕШИ, КОНГРЕСИ, СЕСИИ, СЪВЕЩАНИЯ И ДР.

Г
/

г г Г, Л
>

.1. «Й / * и

Откриване фестивала на младежките театри в СоЛня.

68-4746-1-К.Шах-Азизов, И.Роденберг, В.Георгиев. 
/К.Свраков/ ХП

68-4746-6-И.Роденберг, И. 
Русев, М.Начева.

/К.Свраков/ ХП

68-4746-2-Целият изпълните
лен комитет на АСИТЕЖ. 

/К.Свраков/ ХП
68-4746-4-Джокич и др. 

/К.Свраков/ ХП

чвл47м6"7“'5.*3веЗДИНа* 114,1чел, Инга Юул.
/К.Свраков/ ХП

68-4746-8-Мичел, Орлин 
Кори. /К.Сврахов/ ХП

*

68-4746-9-А.Босев, Я.Влахова, 68-4746-10-Й.Кожар. 0.
Осохнн, /К.Свраков/ ХП ^'/^.Своаков/ ХП

68-4746-11-Константжн Шах 
Азизов. и др.

/К.Свраков/ ХП



!

б

Откриване фестивала на младежките театри
в София.

/

68-4747-1-В.Георгиев, К. 
Азизов. Р.Мудуес и др. /К.Свраков/ ХП

68-4747-2-Гостите при откри- 68-4747-4-Част 
ване на Сесията на Изпълкома на АСИТЕЖ.
на АССИТЕЖ. /К.Свраков/ ХП

от Изпълкома

68-4747-8-Част от Изпълкома 
на АСИТЕЖ.

68-4747-9-11-Част от изпълкома на АСИТЕЖ.
/К.Свраков/ ХП

/

68-4755-1-Н.Сатц, Х.Сноук, Г.Димитров - Гошкин. 68-4755-2-Р.Кара, Х.Сноук. 68-4755-3-0сохин, Г.Д.-Гошкин.
/Кирил Свраков/ ХП



МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ, СРЕШИ,
КОНГРЕСИ, СЕСИИ, СЪВЕЩЕНИЯ И ДР.

Оккриване Фестивала на младежките театри в София.

4 8 - 2 - 6

68-4755-4-И.Роденберг, В. 
Георгиев, Л.Станчев.

68-4755-5-Л.Звездина, Г. 68-4755-6-Й.Кожар. Р.Мудуес. 
Чомпалов. /Кирил Свраков/ ХП

68-4755-7-Б.Биотто, Х.Сноук. 68-4755-8-Н.Бинев, О.Кори. 68-4755-9-0бща снимка от
приема.

/Кирил свраков/ ХП

68-4755-10-Х.Сноук, М.На- 68-4755-11-0.Коои,
чвва* . п . чева, Г.Д.Гошкнн./К.Свраков/ ХП /

М.На- 68-4756-1-Ханс Сноук и др
/К.Свраков/ ХП



4 8 - 2 - 6

Откриване фестивала на младежките театри в София.
%

68-4756-2-Б.Биот*о, Роз 
Мари Мудуес.

68-4756-3-Л.Слома, Бютнер, 68-4756-4-П.Митчел, Мара 
Тиме. Чапанова.

/Кирил Свраков/ ХП

68-4756-5-Йон Кожар и др. 68-4756-6-Питър Мктчел. 68-4756-7-Б.Биотто, Й.Кожар
К.Петров и др.

/Килил Свраков/ ХП

68-4756-8-К.Азизов, М.Начева, О^Кори. 68-4756-9-Тиме,
/Кирил

Слома. 68-4756-10-Инга Юул,
Корк*Свраков/ ХП

Орлин

./
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МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ,СЕСИИ,КОНГРЕСИ,СРЕЩИ И ДР.

I Т  Я  А

0

* /

68-4171-По всеме 56-та сесия на Междунар.федера .ия на стоматолозите във Варна. ° - /Радослав Парушев/СС
6,9-Щандсве в денталната изложба/Сименс,Ково и др./б8-4172-1-Докладва про^.д—р ь♦ьоянов.

66-4172-6-Присъствуващи 
на сесията
/Радослав Парушев/СС

0
68-4172-8-Президиумът по 
време ̂ сесията.
/Рад.Парушев/СС

68-4173-2-Генерална асам
блея'^" по време на сесията.
/ Радослаз Парушев/СС

68-4173-4,5,6- По време на генералната асамлея"Б" на сесията на стоматолозите.
/ Радослав Парушев/СС

V
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68-4173-7,8,9- По време навъв Варна -
56-та сесия на Междунар.федерация на стоматолозите генерална асамблея У,Б"~. /радсвл^^ Парушев/СС

68-4173-12-Генерална асам
блея'^" на сесията.
/ Радослав Парушев/СС

68-4396-1-На симпозиума на вете
ринарните лекари от балканските 
страни- Адамецчано/Румъния/ и 
ст.н.с.Николай Димитров/НРБ/.
/ Огнян Юскеселиев/СС

68-4396- Симпозиум на ветеринарнит
у нас.

2-Д-р Г.Колев от ВВМИ и проф. 
д-р Павшич/Югославия/

*е лекари от балканските страни 
/ Огнян Юскеселиев/СС 
З-По време на почивката.

0

ч

/
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МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ, СРЕЩИ, КОНГРЕСИ, СЕСИИ,
СЪВЕЩАНИЯ И ДР.

68-4371-Ш международен
2-Президиумът на III син- 
позиум по хепатит.

синпозиум по хепатите и след
8-Участниците в синпо- 

зиума по време на 
заседание.

хепатитните състояния. 
/Ог.Юскеселиев/ ХП 

9-Разглеждане изложбата 
на лекарства.

68-4373-Ветеринарна конференция на балканските страни. 
1,2-Излокба на нбзите медикаменти на фармахим и ГДР.

/Ог.Юскеселиев/ ХП 
7-Деловият президиум на 

конференцията.
I

68-4115-2,5-10 време откриване на денталната изложба,Варйа./Рад.Парушев/СС
68-4115-1О-Д-р У.Стюард 
Рос,презид/ент на Светов. 
стоматолог, федерация.



68-411 5-12-По време на Откриване на денталната изложба-Варна./Парушев/СС> 
откриване денталната из- 68-4116-1,6 - Официални лица при откриването на ф
ложба във Варна. изложбата. /Парушев/СС
/Радослав Парушев/СС

• ■

4

68-4116-12-По време откри
ване на денталната изложба. 
/ Радослав Парушев/СС

68-4117^1,3- По време откриването на денталната
из ложба-Варна./Радослав 1Аарушев/СС

\  М

о8 4117 4,5,о~По време откриването на денталната изложба.Варна
/Радослав ааругпев/СС



МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ,СРЕЩИ,КОНГРЕСИ,СЕСИИ,СЪВЕЩАНИЯ•
и др.

алб. 48-2-6 °У ,г  %' * Ч/ ^  У' и  '

68—4118— 56-годишка сесия на Междунар. федерация 
2^3- Моменти от откриването на сесията.

на стоматолозите,Варна. 
/Радослав Парушев/СС 6-Форумът се открива от 

доц. д-р К.Атанасов

63-4118-8-Част от пуб
ликата при откриването 
на сесията./Парушев/СС

68-4119-По време откриване 56-та сесия на Междунар.
федерация на стоматолозите във Варна.
/ Радослаз Парушев/СС 

2- През зюе ;.е на почивката 11-Изнасяке концерт отСоф.дърк.филхармония

#

У
об-4120-По време откриването

матр.лозите във Варна. 
З-Др.Тодор Живков поднася* 7 
приветствие

нз 56-год.сесия на
-Д-р У.Стюард Рос, 
президент на РД1.
произнася слово

4 >г :

асдунар.федерация на сто- 
/Радослаз Парушез/СС
10- Д-р Стюард Рос произ

нася слово.

I



68-4122-11т12-Д-р Джордж Манроу и д-р Роберто Урд- 
ВОРД поднасят приветствие и символичен подарък на Бълг.стоматолог.д-во от страна на Мексиканското сто
матолог. д-во. /Радослав Парушев/СС

\С К-

68-4122-13-Поднасяне по
дарък на Бълг.стоматолог. 
д-во от страна на Мекси
канското такова.
/ Радослав Парушев/СС

68-4160-1,7- Модно ревю в рест.на хотел"Интефна- 
ционал"-Зл.пясъци, по време откриването на 56-год. сесия на Световната стоматолог.федерация във оарда 
/Радослав аарушез/СС

68-4122-10-Др.Атанас 
Николов,преде.на ОНС, 
приветствува участници
те на^сескята./Рад. арушев/СС

68-4т-По време^дриването на 56-год.сесия на Междуна^|едерация1;н^сто^ато-
6- Пионери приветствуват 12- Джерк Ледерман прави 68-4122-7-Представяне на 

сесията " тържествена проверка на делегациите при тържест-
представените страни. вената проверка.
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68-4160-9-Модю ревю/от дамската програма/ по вре
ме на 56-год.сесия на Свет.
томатолог. Радослав Дарушев,

68-4161-7,8- Заседание на военната комисия в кино залата на хотел"Интернационал" по време на 56-год 
сесия на Свет.стоматолог.федерация във Вярна.

/ Радослав ^арушев/СС

68-4163-По време 56-годишната сесия на Свет.стоматолог.федерация/ФДИ/във Варна.
/Радослав ^арушев/СС

1,9,12- Заседание на съвет"Б" с президент на Федерацията д-р У.Стюарт Рос/ляво/
и генералният секретар д-р Дк.Х.Ледерман.

■I

^-4164-1,2-Фоайето и ресторантът в хотел‘Интернационал",Варна ,където се про
веждат част от заседанията на сесията на стоматолозите.
/Радослав ^арушев/СС 68-4167-2-Фолклорш вечер

* в чест на участниците на
сесията.

/



и
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68-4167- Фолклорна вечер,уредена от ГНС-Варна в чест на участниците сесията на Свет.стоматолог.федерация. / Радослав Парушев/^

\

/ш  \

68-4168-По време 56-год.сесия на Свет.стоматолог.федерация/ФДИ/^във Ва^на. 
1- Президиумът в конгрес- 4-Предс.на Нрезидиума-

/ Радослав Парушев/СС 7- Част от слушателите.
ната зала. д-р Х.Томсън.

68-4168-10-Президиумът 
з конгресната зала по 
време годишната сесия на
стсматолозите-Варна. 
/Радослав Парушев/СС

68-4171-2-Председателяс 
на едно от заседанията 
на стоматолог.сесия.
/ Радослав Парушев/СС

68-4171-4-Изнася доклад 
проф.д-р Л.Ж.Бом/Швейцария/. 
/ Радослав Парушев/СС
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МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИГ^рда, КОНГРЕСИ, 
СЕС11И, СЪВЕЩАНИЯ И ДР.

1 Г/ I
/ / /

с«*б
.

I

V международен семинар по 
67-3233-10=/е дясно/Тибор 

Льови от румънската де
легация.

младежка фотография в София. 
67-3233-11-Югославската де
легатка Симончич по време 
на семинара.

/ ч  -  Ш[ЛЧ %/\^

V/
Ка V междунар.семинар по младежка фотография в София.
67-3235-8-Хайнц А̂ цер от ГФР
/Петър Бокков/СС

67-3235-9-Б.Юскеселиев /НРБ/разтоваря с делега
та от ГДР-Томас Билхарт.

/Петър Божков/СС 
67-3234--Стефан Ристич/ФЯРЮ/, 
секретар и Емил Мецлер/ГФ Р/ 
преде.на секцията за младежка 
фотография при Ф/1АЛ.

68-1441-3-ХП сесия ка министр- 
от ОСЖД.Пленарното заседание. 
/В. Димитров/ХП

1

41 0СВДВв^]1дщ!/в!д^щ?ров/ХП Х11 °еСИЯ На съвещанието на министрите от
- ьа ГрР* 6-Делегацията на СССР. 11-Делегацията на ПНР

у/



68-1441-Предварително заседание за XII сесия на съзещанието на министрите ст
ППЖТТ в ДЦНА. /В. Димитрое/ХП 12-Делегацията на МНР. 13-Делегацмята на Корей

ската НР.
15-Делегацията на ГДР.

%

68-1441-Предварително заседание за XII сесия на съвещанието на министрите от
ОСЖД в ИДНА. /В. Димитров /ХП 

16-Делегацнята на ГДР. 21-Делегацията на НРБ. 24-др.Начо Симеонов открива
заседанието.

/

€ * >

63-4323-11,12-Директорът на Европейския
комитет д-р Лео Каприо. /Р. Тарушев/ ХП регионален 68-4324-5-Директорът на Евро

пейския регионален комитет 
д-р Лео "апрпо. /Р.ТТа^ггви/ ХП

Й
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§

•у
57-3244-9 сесия на ръковод.на млади фотографи при ФЛАП-Зл.пясъци./Й.Асенов/СС
5-Еластя Сииончич,ФНРЮ,по 6-Хайнц Ацер,ГФР.по време 7-Павел Пиршински,Полза, о-гдастя ^минчич,^и , по воеме на сесията.време на сесията. на сесията.

67-3244-8-Едвар Ценек, 
Чехословак, по време на 
сесията.

67-3244-10-Наталия Лах- 
Лахович,Полша,по време на 
сесията.

67-3239-1-Вилфрид Свобода, 
ГДР,илюстрира доклада .а ко 
легата си Клаус Либих чрез 
снимки.

ягиС/-5239-У сесия на ръковод.на млади фотог 
7 ФЛАП - Зл.Пясъци./Ас^нов/СС
~ РНИр'0рЛ>0ВК,ДеЛеГаТ На 9“5ластя Симончич,ФЧРЮ,

чете доклада си.
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/

68-648 - Среща между здрави* работници от Унгария, 
дейци на Червения кръст. /Взселин Димитров/ЕИ
1 - Д-р Вуто Петков от 3 - Момент от срещата.ГК на БЧК.

Югославия и България,
8 - Сътрудници на ГК на БЧК

1-Делегацията на ГДР. 2-Делегацията да Полша 3- Румънските делегати
влиза в аасед.зала. влизат в засед.зала.

и8Гро^йкпК22Ио "н ’ 5 ?ежкев 68-641-6-К и ву  С тойка,Ч ау- 
с у Ж ^ е § ! . 3 асе$ а  к о н - шеску и д р . на срещ ата.4 * {/Кру м Лрсов/СС

зала. /Крум Арсов/

4
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МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦ1
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ
Ул. „Гр. Игнатиев“ 2 

Тел. 7-64-91, 7-30-67

65/650-2,4,7 - Среца на студентите от Балканите, Адриатика и Кипър и аулата
на СУ "Климент Охридски". /Ангелов/ ММ

65/650-10,11 - Както кадър 2.

\

■ Л  1ооО-Ме.ждународна консултативна
работниците от Профсъюза на
2-П.Панайотов,преде.на 
Профс.на раб.от полягр. 
в НРБ призетствува госта 
от Куба-Умберто Грийьо.

конференция на
полиграфията.

6- Умберто Грийьо,от Куба, 
влиза в заседателната за
ла.

/Тодор Симеонов/СС

67-1646-10-Част от участни
ците в Междунар.консултатлв. 
конференц.на раб.от Процс.на 
полиграфията,състояла се в 
София./Тодор СИМеонов/СС

67-1651-2- Умберто Грийьо, 
избран за ген.оекр,на Кехдуна. 
обединение на Профс.на раб, 
от хран.и тютюнева пром.,със 
седалкде з Бъдгар>ия-София.
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67-1651-На 26.V.1967 г. в гр.Варна,га 18 сесия га 
Администр.комитет е избран за ген.секретар на Между- 
нар.обединение ш  Профс.на трудещите се от хран. и 
тютюнева пром. Умберто Грийьо от Куба./Т.Симеонов/СС 
8-Умберто Грийьо на Черна- 11-Умберто Грийьо се сбо-
та скала-Боровец гува с П.Панайотов,преде, 

на профс.на поллх‘р

67-3190-7-Зам.гл.директор 
не Фотографията Стр.Рашев 
открива семинара по Младежка 
фотография на ФИАП,състоял сз 
в София.
/Георги Бурмов/СС

67-3232-1О-Карел Бюрки,деле - 
гатът на Швейцария на Междунар.^ж 
семинар по младежка фотография 
състоял се в София.

67-3191-На откриването V междунар.семинар по младежка
фотография на ФИАИ в София./Георги Бурмов/СС
4- Гл.директор на фотогр. 7- Емил Лецлер,преде.на 
В.Бълев приветствуьа участ- млад.секция на ФКАП при-

Младвжка Ф°тогРаФия• /Петър Еожков/ОО
Еде Томори,говори по време * * 4‘Анита Билх&Р* от ГДР. 7- Клаус Либих от 
на семинара. делегат. ГДРе



/

дн

01ГгШ Л1 11 ГРЕСИ,СЕСИИ
с ъ в щ а н и я  У НАС

ДП „БЪЛГАРСКА ФОТОГРАФИЯ“
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

ул. „Игнатиев“ Л« 2
СЛ п I 7 ОП ПТ

67-1940-8- На Третата 
междунар.конфе ренц.за 
изграждане и кариера на 
млади оперни певци в Оо- 
фил-говори лристо сръм- 
баров./Тодор оимеонов/ио

67-1941-10- погомил Стьр' 
шенов открива леждунар. 
конференция за изгражда
не :: кариера на оперния 
а хлст./Т.Симеонов/СС

и  ~тщ \ .

67-2192—6- Част от участ
ниците в кеждунар.кондеренц.
за изграждане и кариера .
на оперния пегеп в Со ия.
/ходр р Симеонов/СС

Р7_94й2-11- ’ з Междунар.
„1аде*ки лагер в Прг :орг :о.
11- Момент от пресконфе- 
ренцаята./Т.Симеонов/СС

67-2465-2- П.Младенов- 
секретар на ЦК ка ДКМС 
приветствува участн.на 
пресконференцията в 
Младеж.лагер-Приморско.

67-3240-2-Стефан Ристич, 
ФНРЮ,чл.на Центр.млад. 
комисия при ФИАП,в разго
вор с делегати.
/Йордан Асенов/СС



с • -

V сесия на ръковод: тели на млади фотографи при ФЛАП-Златни пясъци
/Йордан Асенов/СС 

67-3242-6-Трупова снимка на 67-3245-1-Момент от заседанията
участниците в сесията. на участниците в сесията в сало

на на хотел"София"-Зл.пясъци.

67-3243-7 сесия на ръковод.на млади фотографи 1 ри ФИАП-Зл.пясъци./И.Асенов/СС 
З-Франсоа Биверс-Люксембург, 
по време на сесията.

67-3243-10-Наталия Лах-
лахович,ПНР,по време на сесията.

I
7 '•V

V/
67-3244-У сесия на ръковод.на млади фотографи при ФИАП,

Златни пясъци-йордан Асенов/СС 
1-Герт Мелер,ГФР,чете своя 3- Карл Бюрки.Швейцария, 
доклад по зреме на сесията. по време на сесията.'



%

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
МЕЖДУНАРОДНИ КОНадРЕКУчЛЯ .СРЗЩИ.^ОНГИЕСИ , ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ
СЕСИИ И Д Р . ,  КОЛ ТО СТАРА Т 5 БЪЛГАРИН. Ул. „Гр. Игнатиев“ ». 2

Първи международен конкурс на вина в България, Тел. 7-64-91, 7-30-07
състоял се през 19 66 г. в София.

66/2536 - Дегустаторйте 
6 - Найден Банков - 
България.

9 - Стефано Цаконе - 12'- Раду Левю - Румъния.
Италия, /Свраков/ЕИ

66/2537-12 - Дегустатори- 
те по време на конкурса.

/Свраков/ЕИ

66/2533 - Дегустаторите 
1 - Георге Еотунеску - 
Румъния.

8 - Шандор Селеки-Унгария.
/Свраков/ -.И

М

66/2533 - Дегустатори те 
- - В а гой Георгиев - 
Българи я.

10 - Кристина Чавкова - 
Българи;, /Свраков/.ЕИ

66/2564-11 - Помещението 
за подготовка на пробите ^ 
за дегустация. /Свраков/ БИ

V



67-1938- 9,10- Международна конференция по из
граждането и карие}ата ка оперния артист.

■ /Тодор Симеонов/СС
9- Зам.преде.на К-аа за. .10- Част от участници- 
култура и изкуство Атанас > те на конференцията'» 
Божков открива конф.

67-1942-12- Част от участ, 
в конференц.по изграждане 
и кариера на оперния артист

П ГЧ ТГ ст
' /Илия Зиновиез/СС

67-2462-2 
2- Момент

■ Както филм 67-2460.
от Пресконференц.

67-2461-8 и 10- Както филм 67-2460'.
2— .овори зав.отдел 
■Туризъм'’' към ЦК на 
ДКМС.

10- Говори нач.на Млад лагер- Дончев.

57-2460-1,9- Из Международния младежки лагер в 67-2461- 2- Както филм
■^ргтгйрсхо-Гресконференц.на на._и и чужди журналисти 67-2460.
с актива на ЦК ка ДКМС по случай предстоящия мла- * -дежкн фестивал. /Тодор Симеонов/СС '» 2- Момент от пресконфе-
1- гг дрру п. «".. "сипя _.._9— Момент от дресконфепен-^ — Рвнцията^лТ. Си^еохов/СС
секретар на ЦК на ДШС. 'цвята.' "***

>
/



* А- 1ГЙа |

Л V
алб.48-2-6

МЕЖДУНАРОДНИкшлд^плгидил пип^г/гм
КОНГРЕСИ,СЕСИИ И СЪВЕЩАНИЯ У НАС.

КОНФЕРЕНЦИИ,

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

ул. ,Хр. Игнатиев" Л* 2
П сл Щ п 9Л_Л7 7-ЯБ-9Л

66/3952-7,8 - По време на почивката XVI сесия на 
генералния съвет на Световната федерация на проф- . 
съюзите. /Свраков/ЕЙ

11»п« ШИИ N СМКСП. П1Ш1 » и (11 Й(>1 И ЙСШ1Г1 1111

бб/3953-1 - XVI сесия на ген. 
съвет на Световната федерация 
на профсъюзитеПредставителят 
Унгария чете своя доклад.

/Свраков/ЕИ

/

66/3953-5 - XVI сесия на 
ген.съвет на Световната 
федерация на профсъюзите. 
Делегатите по^време на 
заседанието. /Свраков/ЕИ

67-2136-3-Лайонел Салтър, 
редактор на сп.и0пера"в 
Лондон,се изказва на кон
ференцията за изграждане 
и кариера на оперни певци 
в София./К.Свраков/СС

67-2136- 9- Ф.Кутев,Л.Пип- 
ков,Хр.Бръмбаров,Шарл Имбер 
/Франция/-.Джек Борноф,изпълн. 
секретар на Междунар.съвет за 
музика при ЮНЕСКО, по време 
на конференц. за изграждане 
и кариера па оперни певци.
/К.Свраков/СС

67^2136-11-А*1 Орфенов-СССР,Наталия Шпилер-СССР, 
Томас Хемънд-Англия по време на заседанието на 
конференцията за изглаждане и кариера на опер
ни певци в Софид./Кирил Свраков/СС



67-1910-&Част от учг стницлте в 
Межпчняп,̂ очЛр-приттття за изг^г"-
дане и кариера на оперни артис
ти. От ляво на дясно-проф.Хр.Еръм- 
баров,Дкон Браунли-СА1Ц,Джек Бор- 
нов-САД, Стършеноз-нач-у-ние"Ду- 
зика"при К-та за култура и из
куство ,Х. Розентал -Англия. /Илия 
Зинозиев/СС

алб.48-2 б

ЗА ИГРА.СДАНЕ И КАРИЕРА НА ОПЕРНИ 
АРТИСТИ

67-1910-9- юмент от работата
ТГГ» Г) _ V Г>ТУгЬо"ПОГТГГТТСГ О О 40,
граждане и кариера на оперни 
артисти./Илия Зиновиев/сС

67-1^10-13— Проф.Ханс Ситнер, 
директор на Академията по му
зика във Виена,се изказва на 
Пеждунар.конференция за изграж
дане и кариера на оперни ар
тисти. /Илия Зинозиев/СС

67-1940-2- На Третата ,меж- 
динар.конференц.за мзграк. 
и кариера на млади оперни 
певци в Со^ия говори Атанас 
Божков./Тодор Ск?еонов/СС

/ Ч  I С( I//} 2.Уг
о7-1940-3» Момент от шеж- 
Дуаар.лон(ререн**ия за из
граждане и кариера на мла- 
ди оперни девцк в София# 
/ходор Симеонов/сС

! и У й  / •/ т ̂
у



А « П
I  А .  I

./НАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ КОНФЕРЕНЦИИ 
СРЕЩИ, КОНГРЕСИ И СЪВЕЩАНИЯ У НАС.

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

Пата международна профсъюзна конференция
на металурзите и машпностроителите.

ДЪРЖАВНИ ФОТОАРХИВ
ул. „Гр. Игнатиев“ № 2 

Тел. 7-54-91, 7-30-07. 7-85-25

66/3255-^7 - Белгийският 
делегат. /Сврзкоз/ Е0

3 - Полският делегат 
сзоя доклад.

66/3255V^ - Ръкозоди тели, те 
на делегациите полагат ве
нец пред мавзолея" Георги 
Димитров". /Свраков/ ПИ

*

Т
\

Чете 5 - Кипърският делегат.

66/3256-1 - Японският де
легат изнася доклад пред 
к он ф е ре я ци я т а. /С зр а к о в/Г И

ч

*
7 -

66/3256
3,5,7
Пивраков
ЛИи и

Съветският делегат.

о6/22Б7-5 - Чест от деле
гатите по време на почив
ката. /Свраков/ ПИ

66/3256-1 - Финландският 
делегат чето своя доклад.

*
_ I

66/3256-3 - Уяг 
легат. /Свр

7

Г •> Т*
-ск.

пи
д ̂



\

М Л
Свреков
ш

' : У б .  4  о -2 -б

з г  л кзждународна конференция на металурзите и, маши ностроит

66,- 325Ф-б - Френският де- 6 6 /3259-1 - Китайският де- 66/3259-3 - Испанският
легат чете своя доклад. легат. /Свраков/ ЕИ делегат.

/Сзраков/КИ

5 - Делегатът от ГФР. 6 - Делегатът от Колумбия. 7 - Английският делегат.

66/3259
а ДО ,11
Сзраков



алб. 48-2-6

МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ КОНФЕРЕНЦИИ, 
СРЕЩИ, КОНГРЕСИ И СЪВЕЩАНИЯ У НАС.

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

ул. „Гр. Игнатиев“ № 2 
Тел. 7-64-91, 7-30-07. 7-?5-2Г>

V

66/1588 - Георги Трайков прие в Президиума на Народното събрание членовете на 
новоизбраното ръководство на рйеждуна родна та федерация на филмотеките.
1 - Георги Трайков посра- 4,5 - От ляво на дясно: Г.С.Бигор, Г.Трайков 
ща членовете на новоизбра- И .Те пли ц , Е.Линдгрен. вото ръководтво. /Симеонов/ ЕИ

66/1589-7,11 - Както филм 66/1588. 66/3243-5 - Д з л е г а т н а  
Петата международна проф
съюз на кокс



Пата на родна профсъюзна конференция яа металурзите и машиностооителите.

*

5У >

56/3245-11-Аятоняо Заваяин, 
ген.секретар яа ПОП прг--взт- 
отз-увз делегатите яа кан- 
ф-е ренцяята. /Свракзв/ Па'

ГДР яете своя доклад.,
56/3246-5 - .Делегатът зтПали. /Свракоз/ ПИ

с6/3246
I

Свраков

о — Ч-/.хословашкият делегат. 7 - Австрийският делегат. 8 - Делегатът от Кения.

^   ̂ м ^  I

-ь/с./;7-с- ,12 - Част от делова* ; те. д$.д<анфергнциятапо.рей., да. ~_&бота. /С в раков/ ПИ 66/3255-4 - Австрийският 
делегат чете своя доклад.

/Сврякоз/ПЙ



Р . оц
с

алб. 48-2-6 (/И 1И0 лЬИ(Мах:( ° •//■ * #
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

1.е:,;д у1:а р о д ю; конзеттщцки , с р е щ и,
КОНГРЕСИ, СЕС№ И ДР.,КОИТО СТАВАТ

Е БЪЛГАРИЯ

ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ
Ул. „Гр. Игнатиев“ >& 2 

Тел. 7-64-91, 7-30-07
Първи международен конкурс на вина в България, . 

оъстоял се през 19 66 год. в София..

3 - Знамената на участ- 4 - Изглед* от "Еинзаво- 
вуваците държави пред да" и обща украса, 
•сградата на "Еинзавода" , 
където се състоя конкурсът.

66/250В
3 А  ̂1 - оI *
враксв
ГИ

9 - Както кадър 4.

66/2509-6,9 - Специалисти и гости от чужбина 
разглеждат съоръженията на "Еинзавода",в който 
се състоя конкурсът. /Свраков/ ГИ

66/25К) - Прием преди откриването на конкурса. 
* - д-р Фернакдес от з _ тт_п ^
Уругвай. - Шнг.Лдер -Австрия

*

66/2510-1 - Д-р Алфонс Отто 
Пачке от ГФР на приема 
преди откриването на кон
курса. /Свраков/ ЕИ

6 1 00 • • М:и ни ст ъ ръ т на х ра н ""
Тезлната П ромяшлеиост л ^в л &НО Е



Първи международен конкурс на вина в България - 1966 г.

алб .  4 6-^2-б

г>

66/2510-11 - Проф.Ст.Раду- 
чев ,председател ка Орга
ни за:,, к-т ,п рои з на ся при
ветствие при откриване ка 
конкурса. /Свраков/ Ш

66/2511-4 - Зам. министър 
ка хранителната промишле^ 
ност Хр.Кънев открива 
конкурса. /Свраков/ Ей

66/2512-4,6 - Показни Еитркни на Бинзавода.
/Свраков/ Ей

66/2512-2 - Таблото за
обявяване на оценките.

/Свраков/ ПИ

66/2513-1 - Л.Шайтуро- 
дегустатор от СССР.

/Свраков/ ЕИ

66/2513-3 - Изглед от
залата  на конкурса.

/С в р а к о в /  ПИ
66/2514 - Хегустаторите от I комисия.
6 - Д-р Шнайдер-Австрия. 9 - Бахмакчи - Молдавска ССР.

/Свраков/ЕЙ



66/2515 - Залата с дегустаторита,
3 - Абес Рандан Моханд - 5 - Раду Левю - Румъния.
Алжир. . /Свраков/ ЕИ

\ 6/. 2^ Л ~  Залата на конкурса с дегустатори те.
1 5 ска Чехословакия. * в - Гурник и Селеки

Унгария.

: ? ■  Г

алб. 48-2-6

МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ, СРЕЩИ, КОНГРЕСИ, 
СЕСИИ И ДР., КОИТО СТАЕАТ Б БЪЛГАРИЯ.

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ДЪРЖАВНИ ФОТОАРХИВ

Уя. „Гр. Игнатиев“ Н> 2 
Тел. 7-64-01, 7-30-07

Първи международен конкурс на вина в България,
състоял се през 1966 г. в София.

66/2514-11 - Дегустаторът 
Л. Ориз е - Франция.

/Свраков/ ЕИ

3 - Иван Бурджиев - 
България. /Сзраков/ЕИ

7 - Д-р Фврнандес - 
Уругвай. /Свраков/ ЕЛ

66/2515 - Залата на конкурса с дегустаторите.
6 - Инж, Трайко Еленовскк 7 - Доцент Трифон Иванов-
от Вгославия, , Бълга::я.



I алб. 4Б-2-6

Първи международен конкурс на вина в Еългапио 
състоял се през 1966 г .  в Со^ия. Р Я '

66/2516 - Дегустаторяте от България 
8 - Дамо Павлов 9 - Николай Спи ров

Н Щ  ' й ( п - 9 $ № -

10 - Борис Желязков
/Свраков/ЕИ

66/2516-11 - Калю Катеров-
Еългария. /Свраков/ БИ

66/2529-3 - Старши техно
лог П.Петрсз подготвя бу
тилка за дегустирано.

/Свраков/ Ей

66/2536 - Дегустаторите 
4 - Трайко Еленов ски от 
Югославия. 5 - Христо Дерменджиев 

България. /Свраков/ Ш

66/2527-6 - Членовете на 66/2526-8 - Обща снимка-на 
международното жури по участниците в дегустациите, 
време на почивка./Свраков/ /Свраков/ БП

БИ



а л б . л,6-2 Щ ' Ц *

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

ул. „Гр. Игнатиев“ Л6 2
МЕЖДУНАРОДНИ КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦИИ. И СРЕЩИ То 7_м_9, 7_зо-07 7-85-26

У НАС

*

-алжирската дружба в салона65/2605 - 1ържествено откриване сесията на българо на БАН.
1 - Пионерка поднася 

приветствие.
2 - Деловият президиум. 4 - Присъстзуващи на сесията.

/Ангело в/ ЕИ

6,9 - Деловият президиум на сесията Ю  - От името на алжирската 
делегация говори председ.на 
съвета на гр.Алжир.



алб. 48-2 

МЕВДУНАРОДШ СЕСИИ У НАС

ДП „БЪЛГАРСКА ФОТОГРАФИЯ“
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

ул. „Гр. Игнатиев" Л» 2 
Тел. 7-64-91, 7-30-07

%

6 4 / 2 8 3 2 - 7 - Международна сесия по 
кооперативно дело, София. /Сзраков/Ш

62/992-5-Делегати, взели участие 
на VI конгрес на УЕФА в София. 
/Свраков/ ММ

62/991-3-Председ. на СГНС Г.Петков 
приветствува VI конгрес на УЕФА. 
/Свраков/ММ

ч.

63/2330-3-Х1Х световен младежки кон
грес на есперантистите, Враца./Ьурмов/ Ш

62/993-3-Кирил Несторов, делегат 
на VI конгрес на УЕФА, се изказва.
/Сзраков/ ММ

63/2845-5-Делегати на V международен 
конгрес на славистите се отправят^ 
към конгресната зала. /Хорисян/ ММ



тди
и Р1
.

63/2844-4,7,8 - V международен конгрес на славистите в София. /Хорисян/ ММ

63/2844-9,12 - Както кадър 4.



алб. 4д_2

VII ГОБИЛ&ЙНА АСА'.БЛПЯ НА СФДМ

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
Д Ъ Р Ж АВ И ! ФОТОАРХИВ

ул. „Гр. Игнатиев“ № 2 
Тел. 7-64-91, 7-30-07, 745-25

«

66/1661-9-Говори делега та 66/1732-С-Делегати от 
от Албания. /Симеонов/ ММ Швейцария и Индия.

/Симеонов/ ММ,

66/1633-1-Полковник :3.Га
гарин раздава автографи. 
/Симеонов/ ЬШ

66/1634-7,11,12 - Поглед към залата. /Симеонов/ ММ

66/1634-3-Поглед към деловия 66/1641-б-Делегати от 
президиум. /Скмевнов/ ММ Република Мали. /Сииво

нов/ ЬШ

66/1642-8—Засада телната
зала с част от делегатите а 
президиума. /Си ме о н о в/ ММ



алб. 48-2

66/1642-12-Кахто кадър 8. 62/2776-8-Коктейл, даден 
в чест на делегатите на XIII 
конгрес по астронавтика във 
Варна. /Свраков/ ММ

66/1644-7-Залата. /Симео
нов/ ММ

62/2776-12-Както кадър 8. 62/986-6-Момент от срещата на др. Ж. 
Колев с делегатите на 71 конгрес ка 
УЕФА. /Свраков/ ММ

1

ь2 /991_1?5 /С в р ак о в /  ММ

1втг-твСеД’ На СГКС ДР* Г.Петков при УВа делегат»те на УЕФА и им пожелава ползотворна работа.
5—Делегати на VI конгрес на УЕФА,

/Свраков/ ,



ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ
ул. „Игнатиев“ № 2 
Тел. 7-64-91, 7-30-07

ДП „БЪЛГАРСКА ФОТОГРАФИЯ“



• 48-2

1

62/2786-5-Среца на делегатите й 
гостате с Гернай Тятов. /Свраков/ им 62/2724-5—Г. Т::тоз го в-ори на 

открива пето на конгреса. 
/Свраков/ IX

_____

62/2791—8—0ткр " - е на аленасдаото 
на астронавтите в "Лебед", ду сорт 
/Тонов/ IX

за се а ние
"Дружба"

/



Ч  V >

Ш
XIII

ЙГ ;т?о*

. 48-2

«а
.А п.

ДП „БЪЛГАРСКА ФОТОГРАФИЯ-
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

кПл I
ул. „Игнатиев4" № 2 
Тел. 7-64-91, 7-30-07

62/2777-2,5,12 - Ср-V ^ н
Л2.

съгатс . космонавт. Г.Т тов е делегатите а гостят
на коз:: . о с а ,  / I: . ,ьж;]ЩЩ



52/2761-2,3 - Както кадър 1

а я б .  4 8 -2

62/2'/ 81-1 -Тържествено отхркваке^на 
конг еса в кокг.зртната зала на ККЗ 
" Г. Дк митра в" , Барна. /Сврзкзв/

1

( /

9

конгреса. /Сираков/ Ш



♦ Т  м^1-Л

48-2

■«ц< гр
ПО АСТРОНАВТИКА, Б А Р Н А

ДП „БЪЛГАРСКА ФОТОГРАФИЯ“
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

ул. „Игнатиев" № 2 
Тел. 7-61-91, 7-30-07

-* А  <

.'<? . ;.д

а

‘»»ф (V

•• • «
*с‘

-Н.Пойсеев/СССР/,кзйто 
зкася доклад, "Петоди на 
елзнейнзта механика и 

проблемът.'за динамиката 
нз. спъткидпте".

п
Г*

4-6/ Гр здозска/СССР/, който :зкзся докла 
"Движение на тялото с менлива маса при яо 
наизлизаща се енергийна консупя".

- о /оо-с/ л ■> /
^  V

4- * 4<

стояки

ш 1>ЕТ М А
т |Т



1,6 - $рейз де Вьобекс /БелгШщ изиасж доклад:
зннй метод:': на оптдмна-ацйя" .

/

Б-Са:.:уел Олдман /САд/ .
доклад: "Трансформации за ан 
да касмяззските .траектория“т

02/272 3

62/Г. :• ;• 3 - 1 2 - Н - .сзв/СССР/ :: зн .. ся
зклг д:"' ;а :злйкеината ме-

:с-аик& н $ ^ а о л е  •
осата::: :Т2". -/П-

: * а у « V р гг\ /%
• 4. ‘ -** -  • Л  ̂  ^

62/2795-6-д-р Тупне- от ГДР V 
свод доклад. /Сврако?/ и:

— -

62/2725
ъдргкV-*

Л А •керииг от САН, 2 а  ̂л 7 —Г-*



48-2 ДП „БЪЛГАРСКА ФОТОГРАФИЯ“
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

ул. „Игнатиев" № 2 
Тел. 7-64-91, 7-30-07

1-Проф. В.И.Красовски/СССР/ 3-С.Ф.Сингер/САЩ/ и 
1 разговор с журналисти. жроф* Красовски/СССР/.

62/2879 
Парушев 
1Ш

4-С.Ф.Сингер /САЩ/ и жроф. Вл.Фисдон/Полша/.

62/2879
Парушев

ММ

5-С.Ф.Сингер-директор на 9-Ресторант "Кривата лижа" на 
метеорологичното бюро във "Златните жясъци", къде то се 
Вашингтон. хранят делегатите.



2-Професор Прокофиев изнася с»оя 
доклад.

З-Среща на българска делегация от Ст. 
Загора с френската делегация, начело с 
г-н Фльори, председател на френското 
дружество по астронавтика в Париж.

62/2880

Парушев
КМ

4- Ирвин Хърсей/САЩ/ и 
Елиот Грюнберг /САЩ/.

6-Д-р Шмид /САЩ/. 7- Колеман /САЩ/.

9-Проф. В.К.Прокофиев /СССР/.

62/2880
Парушев

КМ

10-Докладва Колеман 
/САЩ/, жредседателству ва Ингер /САЩ/.

12- X. Пикеринг /САЩ/.



алб. 48-2 

VII ЮБИЛЕЙНА АСАМБЛЕЯ НА СФДМ

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ДЪРЖ АВЕН ФОТОАРХИВ

ул. „Гр. Игнатиев“ А» 2 
Тел. 7-64-91, 7-30-07, 7-85-25

66/1617-7,10 /Си
7-Журналасти интервюират 
първият секр. на ЦК на 
ЕЛКСН Сергей Павлов.

еонов/ Ш
Ю-Пяонери поднасят цветя 
на Ю.Гагарин.

66/1618-1-Послещане делегацията на ЕЛКСМ на аерогара 
София. /Симеонов/ЦЦ

1

4-:.Гагарин, съпругата му 5-С.ПаЕлов, Г.Атанасов ■ 
и Ц. Црагойчева в приемната В.Гагарин, 
на аерогара София.

66/1627-4-Делозият президиум на асамблеята. 
/Симеонов/ 1Д!

66/1628-11-Дал ози ят президиум. /Симеонов/ ММ

6/1618 
,5,9
Симеонов
Ш

9-Б приемната на аерогара 
София.

66/1629-2-Пърз! ят зац.-председ. на МС Ж.Живков призетствува 
асамблеята. /Симеонов/ ММ



алб. 43-2

66/1629-6,12 /Симеонов/ Ш
8—Погле д към залата. 12-Пионери поднасят цве

тя на Ю.Гагарин,

66/1631-1,12 - Както кадър 2.

66/1631-2-»1итинг в зала 
"Универсиада" против мръсната 
война във Ви етнам, организи
ран от младежта. /Симеонов/ Ш

6б/1733-1-При9м в кубинското 
посолство на участниците в 
Асамблеята. / Симеонов/ Ш

66/1733—З-Както кадър 1. €6/1734-3,10 - Както филм 66/1733. /Симеонов/ Ш



• алб. *8-2

VII ЮБИЛЕЙНА АСАМБЛЕЯ КА СФДМ

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

ул. „Гр. Игнатиев“ № 2 
Тел. 7-64-91, 7-30-07, 7-85-25

/

66/1735-5,6 - Прием в кубинското посолство на 
участниците в Асамблеята. /Симеонов/ Ш

66/1736-2-Както филм 66/1735. 
/Симеонов/ Щ

66/1737-1—Както филм 66/1735. 
/Симеонов/ 131

66/1736-6,10 - Както кадър 2.

66/1737-?-Както кадър 1 .
'•Балкан'''" -а-п! ®.Х0Т9Л , 66/1645-11-Делегацикта на
на 1'Тр т ‘ т ^РбДсвд. Ливан посети 3!Ш. /СикеоковДТ. на мс - Т.Живков, /СимеоновДШ



66/1653-6-Гвлч Пахомова,де- ^
легат от СССР, в разговор с 
делегати от Судан. /СимеокоЕ/Ш

66/1647-3-Дел егацията 
на Ливан посети ЗШЛ. 
/Симеонов/ 1Л»:

66/1645=9—Делегати от Тунис. 
/Симеонов/ 1Л5

66/1648-2,3 /Симеонов/ Ш  
2-Делегати от Никарагуа. З-Делегатка от Судан.

6-Делегацията на СССР.
66/1648-6,12 /Симеонов/ Ш

12-Делегатка от Южен Виет
нам.

66 /1652-1-С ем ейдтво.Га- 
гарин с делегати от Ин
дия, НРБ, Цейлон./Си
меонов/ щ

алб . 48-2

66/1649-8-Делегацията на 
Мексико. /Симеонов/ ММ



т

алб. ДП „БЪЛГАРСКА ФОТОГРАФИЯ“

П И  КОНГРЕС НА МЕЖДУНАРОДНАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО 
АСТРОНАВТИКА . В А Р Н А

ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ
ул. „Игнатиев" № 2 
Тел. 7-61-91, 7-30-07

2-Делегати от София в 
разговор с яроф. Бонев 
и яроф. Долаячяов.

5- X.Панер* нг /САЩ/ дава интервю.

62/2881
Парушев

ММ

8— Проф. Харалд фон Бек 
/САЩ/-десният, и яроф.
Ирвин Хърсей /САЩ/ - левият, в разговор с журналисти.

62/2881-11-Проф. д/р Харалд 62/2875-11-Х.Пикеринг 
фон Бея /САЩ/ дава интервю /САЩ/ получава подаръци, 
на Карал Хемцел от ся. "Файе /Парушев/ МИ 
веат" /ГДР/. Парушед/Ш

2—Проф. Шеяърд /в среда
та/ на разходка из станцията.

б-Проф. Шепърд /Англия/ 
на обяда, даден в стан
цията в чест на делегати те.

62/2876-1-Акад. Седов/СССР/- десният. /Парушев/ ММ

62/^876
Парушев

ИМ

9-Х.Пикеринг/САЩ/ на обяда, 
даден в станцията в чест на 
делегатите.

\

%

♦



алб. 48-2

62/2876-12-Акад. Седов/СССР/ ва обяда, даден > станцията 
в чест Еа делегатите./Пару
шен/ МК

62/2877 
• 10,11 
Парушев 

МК

10-Акад. Седов/СССР/ се сбогува с хората от опитната станция. В средата 
е жроф. Шенърд.

Ц-Де легати те разглеждат 
окитяата станция. В средата 
са акад. Седо» ■ нроф. Шепърд.

62/2878-5,6,7 - Академик Седов /СССР/ се интересува 
Варна. /Парушев/ ММ

от гроздето в опитната станция,

62/2882-11-Х.Пикоринг 6^28*3-1-Ака^*Д<Гв/СТО?/
/десният/ от САЩ./Пару- л0 в е ,л е  на банкета ,даден 
аев/кь 7 чпст к а  делегатите на

Х Ш  конгрес по е.стронах

ь2/28о5-1-Про«.есор Боне* 
/България/ в разговор е деле
гати на конгреса. /Парушев/ ММ

тика,Барна. /ПарушевД.М



г
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48-2-а

ВЪНШНА ПОЛИТИКА,МЕЖДУНАРОДНИ КОНГРЕСИ, 
СРЕЩИ,КОНГРЕСИ И ДРУГИ

КОНГРЕС НА МЕЖДУНАРОДНАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО 
/ФИЛЦ/ В ЕЙНДХОВЕН

Г
72-3270-7-0тляво надясно 
Г-жа Равиенеми,Ван дер 
Вейр председателя на ди
рекционния комитет и 
Уарина'Б9гаева /СССР/ 

/П.Божков/ЕН

%

72-3274-8-Голямата заседа
телна зала на Кметството 
/П.Божков/ЕН

2

7 АI

2

72-3271-5-Президентът 
на федерацията произ
нася отчетния доклад 
за периода 1970-1972/ 
/П.Бо:::коз/ЕН

72-3273-2-По-голямата част 
от конгресистите от 26 стра 
ни, събирани пред входа на 
Културния дом "ФИЛИПС"

/П.Божков/ЕК

у
Г /

72-3278-3-Специален пар̂  
кинг за велосигавди-един 
от многото в Ейндховен 
/П.Бокков/ЕН

72-3278-10-Частичен из
глед на залата "Филипс" 
/П.Божков/ЕН

4



алб. 48-2-6 ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ, СРЕЩИ, КОНГРЕС'*, Гр Игнатиев“ № 2
СЕСИИ, СЪВЕЩАНИЯ И ДР. В БЪЛГАРИЯ Тел 7-64-91, 7-10-07. 7-85-25

65/3079-11-Заседание на Пр 
зидиума на Световния съвет 
на мира. /Свракав/ ММ

е 65/3042-8,9 - Съвещание на ШЕСТИПУЛА - международна 
организация на авиационните компании на нар.демократ 
страни. /Ангелов/ ММ

*
65/3078-1,2,4 - Моменти от заседанието на Президиума на Световния съвет на

мира. /Свраков/ ММ

65/3078-5,8,12 - Както кадър 1.



алб .  48 -2 -6

66/1548-9,11-Международен семинар по използуване на 
аероснимките за изучаване на природните богатства. 
Говори проф. Госен. /симеонов/ ММ



алб. 48-2-6 ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

МЕЗДУНАРОДЮ1 КОНФЕРЕНЦИИ, СРЕЩИ,
СЕСИИ, СЪВЕЩАНИЯ И ДР.В БЪЛГАРИЯ 7-К5-25

62/3797-4,5 - Делегатите от соц. страни по време на заседанието на междунар.
научна конференция за закономерностите на развитието на светов
ната соц. система. /Свраков/ ММ

о2/3797-8-Както кадър 4.

62/3798-5-Както кадър 4

62/3798-4-Делегатите на междунар.научна 
конференция за закономерностите на разви
тието на световната соц. система. /Свраков/1.г»

66/1548-1-Международен семинар по използуване на аероснимките 
за изучаване на природните бо
гатства. /Симеонов/ ММ

0



а лб .  48 -2 -6

66/1548-6,7- Както кадър 1. Говорят: акад. 
/б/ и проф. Госен /7/. /Симеонов/ ММ

Хайдушки 62/998-1-Международна кон
ференция по дунавския риболов 
/Янев/ №.1

62/998-2,8 - Както кадър 
/Янев/ ММ 1. Говори К.Е.Бабанян /8/.

А

62/997-11-0ткриване на между- 
нар. конференция по дунавския 
риболов. Говори Л.Ганчев. /Янез/

м 'а

I

I

✓

62/1096-2-Момент от подписване на 
спогодбата за риболов във водите 
на р. Дунав. /Хорисян/ ММ



"•Г - •ри; г%'. —

1

а лб .  4 8 -2 -6 ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

ул. „Гр. Игнатиев" Л 2
МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ, СРЕЩИ, КОНГРЕСИ, Тел. 7-64-91, 7-30-07, 7-К5-25 
СЕСИИ, СЪВЕЩАНИЯ И ДР. В БЪЛГАРИЯ

...........Е * 1*

62/3662-2,4 - Международна конференция на соц. страни по медицинско обслужване
на физкултурата. /Свраков/ ММ

62/3662-8-Както кадър 2. 64/3064-11-Международно съ
вещание по кооперативното дело.
/Сибирски/ ММ

2 Ч М "

64/2438-7-0ткриване на междунар. сим
позиум по геодезия на сесията на между- 
нар. федерация на геометрите. /Ангелов/ КМ



64/2440-1,4,5 - Откриване на сесията на междунар. федерация на геометрите и
междунар. симпозиум по геодезия в строителството. /Ангелов/ ММ

I

4̂ г
1  а

65/3079-2,4,5 - Моменти от заседанието на Президиума на Световния съвет
мира. /Свраков/ Р наММ

65/3079-6,7,10 - Както кадър 2.

/



*

ДЪРЖ АВЕН ФОТОАРХИВ
МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ, СРЕЩИ, КОНГРЕСИ, уЛ. Др. Игнатиев“ № 2 
СЕСИИ, СЪШДАНИЯ И ДР. В БЪЛГАРИЯ Тел. 7-64-91, 7-30-07, 7-86-25

а лб .  4 8 -2 -6  ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

62/1735-4,6 - Четвърта конференция на европейските национални комисии на
ЮНЕСКО в София. /Свраков/ ММ

62/1735-8-Др. Ж.Живков приветстзува 
IV конференция на ЮНЕСКО. /Свраков/мм 62/1736-1-Др. С.Гановски 

говори на IV конференция 
на ЮНЕСКО, СОФИЯ. /Свраков/ МЕ

62/1736-4,8 - IV конференция на европейските нац. комисии на ЮНЕСКО в
/Свраков/ ММ

София.



. .... . МйО-» * ■ Л " '  • ' '

1 ]

алб. 48-2-6

62/1734-4-1У конференция на европ.нац. 
комисия на ЮНЕСКО в София. Говори Ж. 
Живков. /Свраков/ ММ

/Свраков/МГ62/1798-6-Както филм 62/1734

Ч

62/1750-3,7 - IV конференция на европейските 
нац. комисии на ЮНЕСКО. /Свраков/ ММ

62/1751-3 - Чудомир Петров в разговор 
с делегати на IV конференция на ЮНЕСКО 
по време на почивката. /Свраков/ ММ



62/1776-6-Както кадър 2 62/1746-5—IV конференция на 
европейските национални коми
сии на ЮНЕСКО. /Михайлова/ ММ

62/1747-1-Както филм 62/1748-8-Делегати от 
62/17^6- /Михайлова/ММ IV конференция на ЮНЕСКО.

/Михайлова/ ММ

62/3518'-4-Международна 
студентска седмица, със
тояла се от 10 до 17.XI. 
в София. /Йорданов/ ММ

62г

ало 4 8 2 б ФОТОГРАФИЯТАДИРЕКЦИЯ НА
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ, СРЕЩИ, КОНГРЕСИ, ул. „Гр. Игнатиев" Л* 2
СЕСИИ, СЪВЕЩАНИЯ И ДР. В БЪЛГАРИЯ Тел. 7-64-91, 7-30-07, 7-Р5-25

V _
62/1776-2,5 - IV конференция на европейските национални комисии на ЮНЕСКО

в София. /Свраков/ ММ



алб. 48-2-6

62/3518-6,9,11 - Както кадър 4.

I

62/3546-2,4 - Международна конференция на профсъюза на 62/3544-2-Както филм 
работниците от селското и горско стопанство и план- 62/3546. /Бурмов/ММ
тациите. /Бурмов/ ММ

62/3544-3,6,7 - Както филм 66/3546. /Бурмов/ ММ



«р; М  Яи:,

алб. 48-2-6
ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ, СРЕЩИ, КОНГ 
СЕСИИ, СЪВЕЩАНИЯ И ДР. В БЪЛГАРИЯ

ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ
Р Е С л Ц  д-р Игнатиев“ № 2 

Тел. 7-64-91, 7-30-07, 7-85-25

62/1756-2,3- IV конференция на европейските национални комисии на ЮНЕСКО
в София. /Свраков/ ММ

62/1756-4,7 - Както кадър 2.

>/
62/1757-7,8 - Както филм 62/1756. /Свраков/ ММ



ш ш щ

62/1765-6-Нац. библиотека "Кирил и Мето- 62/1774-7-Както филм 62/1765. /Свраков/ММ 
ди", където се състоя конференцията на 
ЮНЕСКО. /Свраков/ ММ I

62/1775-7-Както филм 62/1765.ММ
\! ч А

/Свраков/ 62/1776-1-Както филм 62/1765. /Свраков/ ММ 1̂



 ̂ — и

петтнАРОдш пола ти чнски коифер* ••:.
СРВДЗ,КОНГРЕСИ, СЪВЕЩАНИЯ У НАС.

тгтт*-м»»

Пета мекдунзродна профсъюзна конференция на 
неталурзите и май»нострои телите.

ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ
ул. „Гр. Игнатиев" № 2 

Тел. 7-64-91, 7-30-07, 7-85-25

ДИРЕКЦИЯ НА ФОТОГРАФИЯТА

1 - фрзнскатааделегатка '2 
чете своя доклад.

- Югославският делегат. 3 - Делегатът от ГДР.

I

66/3260
1,2,3
СЕракоз
на

66/3260
4,7,6
Сираков 
3-I

4 - Чилийският делегат. 7 - Английският делегат. В - Румънският делегат.

66/3260 
2 ,10,11
Своеков

(,/п Л



66/3261 - Пета цз&дународна профсъюзна конференция на
?дантелите, /Свракоз/ ЗЯ 

4 : Представи тел ла ОАГ ’ 7 ' /ругваискяят делегат.0
металурзите и. маиглно- 
8 - Индийският делегат

::знася доклад Г ( у >‘|2 . У1ли * А* I ОV О ^  \

Пета международна профсъюзна конференция на металур- 66/3951-11 - XVI сесия на 
з::те ' • чсстро:: телите. /Сераков/ ЕИ генералния съвет на Световната
66/32У2-6 - Атстрал:: “скяят 66/3272-- - Швейцарският федерация на профсъюзите, 
делегат чете сзоя доклад. делегат чета своя доклад. Делегатката на Индонезия чете

своя доклад. /Свраков/ ЕИ

66/3951-1,6 - XVI сесия на генералния съвет на Световната 
федерация на профсъюзите. Делегатите по време на заседанието.

/Свракоз/ ЕИ



МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

алб. 48-2-С
ДП „БЪЛГАРСКА ФОТОГРАФИЯ“

ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ
ул. „Гр. Игнатиев“ /6 2 
Тел. 7-64-91, 7-30-07

63/2354-3,5 - 48 световен конгрес на есперантис- 
тите. Говорят Г.Трайков и Хари Холм /Англия/. 
/Бурно в/ Ш

63/2355-10-48 световен 
конгрес на есш ранти сткг е. /Бурмов/ Ш

63/2356-1,2,10 - 48 световен конгрес на есперантистите - заседание на комитетаза мир. /Бурмов/ 1Ш

- 48 световен конгрес на есперантис- 
~ Н 0сперантистки университет. /Бурмов/ 63/2366-1-48 световен конгрес на есперантистите. /Ангелов/ 

1Ш



65/649-4,7,9 - Среща на студенти от Балканите, Адриатик» !
СУ "Климент Охридски", София. /Ангелов/ ЪШ

- — ни— ■■■■ и мс *  {• т »

63/2.>80—2—48 световен конгрес 
на есперантистите - заседание 
на летния есперантски универси
тет. /Бурмов/ Ш

63/2348^-2- Петият междуна
роден 'конгрес ма славистите вСофйя. Па трибуната е
представителят ма Унгария
акад.И.Книежа./Хорисян/ ЕН.

а л б .  4 8 -2 -6

63/2368-4,7 - 48 световен конгрес на есперантисти
те - българският есперантски театър представя 
"Комедия от грешки" от Шекспир. /Бурмов/ Ш

?У/5>- 6

63/2380-8-Както кадър 2. 63/2413—6—Деловият прези
диум в заседанието на СЕС. 
/Бурмов/ КМ



МР.ЛП IV VI * /2.V  у < /' •'* Л 9  €*
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III ̂и«'и х/тт Л I г; 4
I 1

* длб• 4с-2-6

* у* г Т"Ш1 I /1 I I. ЗСКЯ КОНФЕРЕНЦИИ

ДП „БЪЛГАРСКА ФОТОГРАФИЯ"
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

ул. „Гр. Игнатиев“ № 2 
С: .: И , Тел. 7-64-91, 7-30-07

КОНГРЕСИ И СЪ17 Ц|!,АК

64/3435
р 3

24/36
Ангелов
ИК

2-’VIII конгрес на МСС. 3 Съветската делегация ча угттгрес яа МСС. ' яа коя-

•У*

64/3435-16,17 варното заседанле на VIII конгрес на ЬСС.

64/3435-19,27 - Как то кадър 16.



56/1548- Международен семинар по изпвлзуване на а«роснимките за изучаване
7 - Говори проф. Госен - 9 -  Залата с присъству-
председател на Съюза на ващате на семинара, 
картографите. /Симеонов/ ЕИ

на природните божатства. 6 - Академик Хайдушка а 
доц.Дацев.

66/1548-1 - Международен семинар по използуване на аеросниикате за 
изучаване на природните богатства. 
Професорът по фотограметрия при 
Геодезическии.факултет Хайдушки 
открива семинара. /Симеонов/ ПЯ

64/3435-2Б-Както кадър 16,

;

I

I

9

4 /

/



ш

МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛЯТ. КОНФЕРЕЙЦИИ, 
КОНГРЕСИ й СЪБЕЦАКЙЯ У НАС.

ДП „БЪЛГАРСКА ФОТОГРАФИЯ“
С1'ЬЦг1, ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

ул. „Гр. Игнатиев“ Нг 2 
Тел. 7-64-91, 7-30-07

63/2845-7-М-рът на про
светата Г.Ганев з раз
говор сакад.Т.Павлов, 
и предс.ла ЕАК акад.Д. 
Кръстаиов на Петия кон
грес на славистите./Т*
Xори сян/ ЕН.

63/2845- 10- Откриване 
V конгрес на славистите 
от акад.Вл.ГеоргиеЕ-пред- 
седател на 1-ел<дунар.ко
митет на славистите ./Т. 
Хори сян/ ЕН*

63/2647-5- Акад.Л.Кръс
танов ноздра албконг ре са 
от името на правител
ството на ЕРБ и БАН./Т. 
Хори сян/ ЕН.

а
63/2847-12- Представите
лят на СССР акад.Б.В.Би- 
ноградов произнася при
ветственото си слово на
Петия конгрес на сла
вистите в София./Т.Хо
ри сян/ ЕН.

7 МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС НА СЛАВЛСТКТЕ Б СОУ.-П.

I,
1- Акад. ВЗ. Ви ноградов
СССР, произнася привет 
ствено слово.

63/2846
1,4

Хо ри сян

4- Б.Крефт, представител 
на Нгослаг,ия, произнася 
приветствено слово.

$

4



имнкр
т г-

,

Ч V: 4 4

V

62/2846-2- А.Вайан -
Франция, произнася при
ветствено слово на Пе
тия междунар.конгрес на 
славистите в София./Т. 
Хорясян/ ЕН.

.~ -~угг Т
ПК алб.48-2-6

53/2842-11- Приветствено 
слово произнася предста
вителят на Румъния Е.
Петрович./Т„Хори сян/ ЕН.

64/2832-7-Междукародяа сесия по 
кооперативното дело, София. /Свраков/ 
ИК

А •* '  -  . 4 4/4 А (//<
> V
к/ц

64/3402-2-УИ1 конгрес на 
МСС - конгреса пряветствува 
др. 3.Живков. /Ангелов/ ММ

< *
и о\41^)1 /с I

X

• V

04/3403-4—Президентът на МСС 3.
Бокрухлицки приветствува гостите
и делегатите на VIII конгрес на МСС. /Ангелов/ ММ

64/3402-Б-У1И конгрес на МСС - 
конгреса призетствуза Ив. АбадЖкев 
/Ангелов/ ММ

64/3435-1-7ТЦ конгрес на МСС. /Ангелоз/ММ



I

а л б  # 4 8 - 2 - 6

тгагпундрптттт о р ган и зац и и

ДП „БЪЛГАРСКА ФОТОГРАФИЯ“
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

ул. „Гр. Игнатиев“ № 2

63/2344-6- Откриване на 48 световен конгрес на есперантистите. /Страхинов/ММ

I

%



алб .  48—2—6

63/2350-9,11, - Детският конгрес на есперантиститв.
/Бурмов/ Ш!

63/2353-10-Тържествено 
откриване на 48 световен 
конгрес на есперантиститв 
в зала "Универсиада"«

63/2346-1-Откриване на 48 световен 63/234$-2-Заседание на световната 
конгрес на есперантиститв. /Ангелов/ есперантистка организация. /Ангелов/ МП

Ш

63/2353-3,4 - Както кадър 63/2354-1-48 световен конгрес на есперантиститв. Говори Бенсинг /Холандец/. 
/Бурмов/ ММ



як
алб. 46-2♦

М ЕЖ ДУНАРОДНИ  О Р ГА Н И З А Ц И И

ДП „БЪЛГАРСКА ФОТОГРАФИЯ“
ДЪРЖАВЕН ФОТОАРХИВ

ул. „Игнатиев“ Л» 2 
Тел. 7-64-91, 7-30-07

62/1506-3,4 - На 25 май 1962 год. се състоя заседание 
на ЮНЕСК® в аулата на Държавния университет, София, 
/Михайлова/ ММ _

63/2278-4-Рюнтер Бенер, председател на световната 
младежка есперантска орга 
низация. /Ангелов/ Ш

63/2278—9—Др. Г.Ганев, 63/2279-2,9 - 19 световен конгрес на младите еспе-
мин. на просветата, при- рантисти във Враца. /Ангелов/ ЬШ
ветствува(9 конгрес на ТЕЙО. /Ангелов/ ММ

/

63/2284-2
Посрещане на японски делегати 
и пров. д-р Хиедо Яги, председа
тел на световно есперантския съюз 
/Свраков/ ММ



63/2344-1,4

алб. 4 8 - 2 - 6

- Откриване на 48 световен конгрес на есперантистит9- 
/Страхинов/ ий
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