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Изминаха 3 години от катастрофалното земетресение, разтърсило региона Тохоку в Североизточна Япония на 11 март 2011 г. и нанесло безпрецедентни в историята на страната щети.
В дните след това печално събитие приятелите на Япония в България
изказваха своите съболезнования и съпричастност към трагедията, в посолството се получиха много писма. Използваме тази тъжна годишнината,
за да изкажем още веднъж съболезнования към жертвите и техните семейства и да се помолим за упокоение на душите на загиналите. Едновременно
с това посолството на Япония благодари сърдечно на всички за проявеното
съчувствие и грижи. Бихме искали още веднъж да благодарим на българското
правителство и българския народ за материалната подкрепа, която оказа
за пострадалите в земетресението.
Използваме случая да представим мерките, които предприе правителството на Япония за възстановяване на региона Тохоку и постигнатите
вследствие на това резултати. Надяваме се, че знаците, които маркират
стабилният процес по възстановяване на засегнатите райони, вече са видими и реални.
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В отговор на голямото земетресение в Североизточна Япония
Ускорение на усилията за възстановяване
Общо изложение на инициативите
Редица големи инициативи в момента са в ход, за
да се ускори възстановяването на къщите и реконструкцията на градовете и общностите, за да даде
тласък на регионалната икономика и да подобри живота на хората в засегнатите райони. Те включват:
1. Възстановяване и реконструкция: Започналият
процес на възстановяване и реконструкция на къщи,
градове и общности се ускори. В същото време, процесите, свързани с управлението на използването на
земята и обектите за развитие на проекти също са
ускорени. Въведени са пакет ускорителни политически мерки, включително опростени процедури за преместване и покупка на земя, както и съкращаване на
времето, необходимо за административните процедури за собственост (от 6 месеца до 3 седмици). Предприети са мерки, които да отговорят на липсата на
персонал или материали, като например изпращането на персонал от други общини и частния сектор, за
да осигури подкрепа на място.
2. Реконструкция на индустрията и бизнеса: Редица мерки са успешно изпълнени, за да се ускори съживяването на промишлеността и да се възстанови
поминъка на гражданите. Постигнат е напредък във
възстановяването на земеделски земи, рибарството
и други съоръжения.
В допълнение, вече са въведени групови субсидии за
малките и средните предприятия, както и субсидии за
развитие на търговски и промишлени обекти. За да се
даде тласък на регионалната икономика, Агенцията по
реконструкция създаде схеми, като например мрежата
„Юи Но Бa“, както и Комитета Ново Тохоку за насърчаване на партньорството (подкрепен от Японската
бизнес федерация, Японската асоциация на корпоративните ръководители и други), които засилват сътрудничеството между местните фирми и големите фирми.
3. Здраве и ежедневие: За подпомагане на здравеопазването и всекидневния живот на гражданите,
Агенцията по реконструкция създаде работна група,
председателствана от министъра за възстановяване и състави целенасочен пакет от политики. Това
включва подкрепа за здравето на евакуираните, които живеят във временни жилища, засилена подкрепа
за здравето на децата и мерки, гарантиращи, че е налице достатъчно персонал за предоставяне на медицински и сестрински грижи. Също така бяха направени
усилия, за да се облекчат трудностите на преминаване от временно към постоянно жилище, и за облекчаване на тежестите върху отделните общини.
4. Възстановяване и съживяване на Фукушима:
Редица политики, проекти и безвъзмездни средства са
подети в префектура Фукушима. Безвъзмездните помощи и проекти за подкрепа на съживяването в този

регион бяха разширени и консолидирани в рамките на
бюджета 2014 финансова година и сега ще включват
шест нови „полета“ на финансиране. Допълнителните мерки включват разработване на планове за бързо
уреждане в постоянни жилища и друга помощ за засегнатите от ядрената катастрофа в тяхното ежедневие.
5. Бюджетна рамка: Бюджетът за реконструкция
се е увеличил значително през 2013 г. и 2014 г., се увеличава от 19000000000000 йени на 25 трилиона йени.
През 2013 г. бюджетната рамка засили функциите на
Агенцията по реконструкция и ускори възстановява-
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нето на Фукушима. Мерките за осигуряване на изпълнението на бюджетите ще бъдат ускорени и използването им проверявано стриктно. Бюджетът за 2014
финансова година ще позволи по-голяма гъвкавост за
промяна в приоритетите, което може да се случи по
време на протичащия процес на реконструкция. Също
ще има бюджет, предвиден за подкрепа на евакуираните и да се ускори връщането им в техните домове.
6. „Практически подход“: През изминалата година, приемането на „практически подход“ подпомогна
ускоряването на усилията за възстановяване, улесни
по-ефективното сътрудничество между местното
и националното правителство, и позволи по-голяма
гъвкавост по отношение на предоставяне на безвъзмездни средства за реконструкция. Примери за този
подход включват облекчаването на регулации на Агенцията по реконструкция по Закона за земеделската
земя, за преместване и удължаване на периода за предлагане на спешни временни жилища.
7. Реформиране на Агенцията по реконструкция: Агенцията по реконструкция премина през серия
реформи по време на администрацията на Абе. Поспециално, бе въведена система „с два стълба“, като
агенцията има седалище както в Токио, така и във

Фукушима. Това позволява да бъдат предприети навременни действия на място и националното правителство да разбере проблемите от гледна точка на
засегнатите от бедствие райони.
8. Едно „Ново Тохоку“: Агенцията по реконструкция ще популяризира инициативата „Ново Тохоку“ за
да се справи креативно с текущите предизвикателства, пред които е изправен регионът като обезлюдяване, застаряващо население и упадък на местната
индустрия. Петте стълба, определени за създаване на
„Ново Тохоку“ са:
– Социална инфраструктура
– Устойчива енергия
– Регионални ресурси (като например селско стопанство и туризма)
– Безопасност и здраве за децата
– Енергично възрастно население
Инициативите към днешна дата включват подкрепа на разработването на новаторски идеи, създаване на платформа за човешки ресурси, създаването
на Съвета Ново Тохоку за насърчаване на партньорството, като предоставя подкрепа за бизнес мрежи
и канали за продажби и изпращане на експерти, които
да предоставят ноу-хау и опит в засегнатите от бедствие райони.

Повече подробности по темата можете да намерите в интернет на адрес
http://www.reconstruction.go.jp/rap/2014/02/20140224_fpc.pdf
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„Нова визия за една нова Япония“
Реч на японския министър-председател Шиндзо Абе на Годишната
среща на Световния икономически форум в Давос – януари 2014 г.
От 22 до 25 януари т. г. в швейцарския град Давос се проведе Световният икономически форум.
По-долу поместваме със съкращения речта на японския премиер
Шиндзо Абе, която той изнесе
пред делегатите на форума.

ничната дефлация. Тази пролет,
заплатите ще бъдат увеличени.
По-високите заплати, с голямо закъснение, ще доведат до по-високо потребление.
Нашата фискална ситуация също
постига стабилен напредък. Сега
Япония е на път към фискална конПровежданата от моето прасолидация.
вителство икономическа политиУмниците казваха, че в Япония е
ка се нарича „Абеномика“. Не зная
здрач и че Япония е страната на
© Cabinet Public Relations Office
кой й е дал това име. Колебая се
залязващото слънце. Те казваха, че
дали да използвам собственото си име по този на- за толкова развита страна, растежът е невъзможен.
чин, но все пак ми позволете да използвам този сло- Тези аргументи звучаха почти правдоподобно.
восъчетание.
Виждате какви бяха настроенията в Япония преди аз
В „Абеномиката“ има три стрели. Първата е парич- да стана министър-председател.
на политика. Втората е гъвкава фискална политика. Сега трудно може да чуете такива мнения. Нашият
И третата е стимулиране на частните инвестиции. растеж се промени значително от отрицателен на
Японската икономика е на ръба да освободи от хро- положителен.
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След шест години в Токио ще се проведат Олимпийските и Параолимпийските игри. Хората са по-жизнени и оптимистични.
Това не е краят, а началото на една нова ера за Япония.
Дами и господа, нека ви кажа, че в края на миналата година, ние решихме да предприемем основни
реформи в Япония.
Аз разбих идеята, че някои реформи са невъзможни за
осъществяване.
Ние напълно ще либерализираме пазара на електроенергия в Япония. До 2020, когато олимпийците ще
се състезават в Токио, японския енергиен пазар ще
бъде напълно конкурентен. Това се отнася както и за
производствения сектор така и аз продажбата на
електроенергия, а производството ще бъде напълно
отделено от електропреносната система. В Япония,
от много години се твърди, че това е невъзможно.
Ние също ще насърчаваме превръщането на сектора
на медицинските услуги в индустрия. Япония е водеща в сферата на регенеративната медицина. Ние ще
направим възможно генерирането на клетки в частни предприятия.
В Япония, от много години се твърди, че това е невъзможно.
Ние също ще премахнем системата за контрол над
производството на ориз.
Тази система съществува вече повече от 40 години.
Частните дружества вече ще могат да се занимават
със земеделие без бариери и да отглеждат всякакви
култури без изкуствен контрол върху търсенето и
предлагането.
В Япония, от много години се твърди, че това е невъзможно.
И, въпреки това, миналата есен, ние решихме на направим тези промени.
В допълнение, вчера сутринта, аз дадох допълнителни инструкции за реформа на японската система, защото ние се нуждаем от големи компании в сектора на здравеопазването под формата на холдингови
дружества, като „Mayo Clinic“.
Аз твърдя, че съм готов да действам като бургия,
която е достатъчно твърда за да пробие през твърдата скала на възникналите интереси.
Скоро нашия пакет от дерегулации ще влезе в
сила. Още по времето на моя кабинет, избрани сектори ще пробият през бюрокрацията.
И така, през следващите две години, няма да има специални интереси, които да останат непокътнати
от моята бургия.
В градовете, които се надяват да достигнат висока
световна класа, ограниченията върху съотношението между площ и брой етажи ще се превърне в нещо
от миналото. Няма да има ограничения.
Скоро ще видим как висококачествени жилищни и
бизнес комплекси, и градове с нулеви емисии изникват
един по един.

Транс-тихоокеанското Партньорство ще продължи
да бъде основен стълб на моите икономически политики. Ние ще продължим да работим върху Споразумението за икономическо партньорство между Европейския Съюз и Япония.
Тези споразумения със сигурност ще увеличат интеграцията на японската икономика в световните потоци на знание, търговия и инвестиции. Предприятия и
хора от целия свят ще намерят, че Япония има една
най-приятелските настроените бизнес среди в света.
Управлението на японските публични фондове също
ще претърпи сериозно промени. В момента Японския
правителствен пенсионен инвестиционен фонд държи приблизително 1.2 трилиона щатски долара.
Ние ще продължим напред с реформи ориентирани
към бъдещето, включително и с разглеждането на
този портфолио.
Японския правителствен пенсионен инвестиционен
ще подпомага с инвестиции, които водят към растеж.
Ние също трябва да направим корпоративната данъчна система конкурентноспособна в международен
план.
Ние ще понижим корпоративния данък с 2.4% от април тази година.
Също така, ние ще насърчаваме компаниите да използват парите, които са събрали за капиталови инвестиции, научно развойна дейност и увеличения на
заплатите на работниците.
За да постигне това, ние ще въведем нов вид данъчно стимулиране.
Тази година, ние ще продължим с реформата на корпоративния данък.
Ние ще реформираме пазара на труда, който обвързва работниците със стари индустрии. Новите
индустрии имат нужда от иновативни и творчески
личности.
Ние ще пренасочим нашите субсидии така, че работниците без смислена работа в стари индустрии ще
могат да се преместят в нови индустрии, които
имат нужда от квалифициран персонал.
Япония се превръща в супер-застаряващо общество, а броя на децата постоянно намалява. Тогава
може да се зачудите, „В страна като тази, къде ще
намерите тези иновативни и творчески личности?“.
Ариана Хъфингтън веднъж каза, че ако „Lehman
Brothers“ беше Lehman Brothers and Sisters, то тогава
фирмата все още щеше да съществува.
Японската корпоративна култура, все още е доминирана от мъжете.
Женската работна ръка е най-неусвоеният ресурс в
Япония и страната трябва да се превърне в място
където жените могат да блестят.
До 2020, ние ще направим така, че 30% от водещите
позиции да бъдат заети от жени.
За да увеличим броя на жените, които играят водещи роли, ние ще трябва да създадем разнообразна работна среда.
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Подкрепа от страна на чужда работна ръка ще бъде
нужна в домовете, при грижата за възрастните хора
и други дейности.
БВП на Япония може да нарасне с повече от 16% ако
жените участваха в пазара на руда наравно с мъжете. Това е нещо, което ми каза Хилъри Клинтън и то
ми подейства много насърчаващо.
Друго нещо, което ще бъде необходимо, е основен
стимул за промяна, насочен към корпоративните
бордове.
Ние скоро ще внесем промени в корпоративния закон
на предстоящата парламентарна сесия.
Съгласно тези промени, външните директори ще се
увеличат. Следващия месец, ние също ще разработим
кодекс за настойничество. Това ще направи по-лесно
за институционалните инвеститори да заемат поголяма роля в корпоративното управление.
С всички тези промени, аз съм сигурен, че ще успеем
да удвоим преките вътрешни инвестиции до 2020 г.
Това ще рестартира цялата държава и икономическата обстановка в Япония ще се промени драстично.
На 11 март 2011 г., североизточната част на Япония
беше засегната от тройно бедствие – земетресение, цунами и авария в ядрена електроцентрала.
Скоро ще се навършат 3 години от това бедствие.
Любовта и състраданието, което получихме от целия свят ни докосна дълбоко.
Възстановяването е далеч от своя край. Аз нося найголяма отговорност за бъдещето на пострадалите.
Въпреки това, точно тези пострадали си помагаха
един на друг, не трепвайки и опитвайки се да преодолеят много трудности.
Силата на техния дух трогна целия свят.
В същия дух на взаимопомощ, Япония е готова да се
превърне в нация, която ще има по-голям положителен принос към световния мир.
В Камбоджа, болницата за майки и новородени бебета построена от Япония спомогна за намаляване на
детската смъртност в страната.
Във Филипините, след опустошителния тайфун, усилията на Японските сили за самоотбрана бяха трогателно приветствани.
От базата в Джибути, нашите войски все още са в
повишена готовност за реакция срещу пирати и пазят кораби от цял свят.
В тези времена, нито една нация не може сама да
опази мира. Никой от нас не може самостоятелно да
се справи с предизвикателствата, пред които е изправен света днес без да си помагаме заедно.
А сега, една нова Япония подава ръка за проактивен
принос към мира. Искам да знаете, че може да разчитате на нас.
Азия се превърна в център за растеж на света. Япония
е заобиколена от съседи с неограничени възможности, като например Китай, Южна Корея, нациите от
АСЕАН, Индия и Русия, а отвъд Тихия океан, странитепартньори в Транс-тихоокеанското Партньорство.
В този регион, който ще бъде двигателя за растеж

на световната икономика, аз винаги размишлявам как
можем да постигнем траен мир и просперитет.
Основите на просперитета се свеждат до свободата на движение на хора и стоки. По море, във въздушното пространство и от скоро, в космоса и в киберпространството, свободата на движение трябва да
бъде гарантирана.
Единствения начин да се запазят тези обществени
ценности е да се спазва строго върховенството на
закона.
За тази цел основните ценности като свободата,
правата на човека и демокрацията трябва да бъдат
подсигурени.
Няма друга алтернатива.
Ако мира и стабилността в Азия бъдат разклатени,
ефектът върху целия свят ще бъде огромен.
Дивидентите от растежа в Азия не трябва да се погубва във военна експанзия.
Ние трябва да го използваме за да инвестираме в
иновации и човешки капитал, които ще дадат допълнителен тласък на растежа в региона.
Доверието, а не напрежението, ще има решаващо
значение за постигане на мир и просперитет в Азия
и в целия свят.
Това може да бъде постигнато само чрез диалог и
върховенството на закона, а не чрез сила и натиск.
Сега, за да се превърне Азия в регион на доверие и
ред, а не в регион на сила и натиск, аз бих искал, като
заключение, да отправя една молба към Азия и към
целия свят.
Ние, дами и господа, трябва да възпрем военната
експанзия в Азия, която в противен случай ще бъде
неудържима.
Военните бюджети трябва да бъдат напълно прозрачни и трябва да има обществено оповестяване,
което подлежи на проверка.
Ние трябва да изградим механизъм за справяне с кризи, както и комуникационен канал между нашите въоръжени сили.
Ние трябва да установим правила, които насърчават действия, основани на международното морско
право.
Аз вярвам, че само тогава можем да постигнем растеж и просперитет в Азия, където всички ние ще
реализираме нашия голям потенциал.
Япония се е заклела никога повече да не води войни.
Ние никога не сме спирали и няма да спираме да желаем световен мир.
Моята искрена надежда е, че чрез „Абеномиката“,
ние ще успеем да създадем една жизнена Япония, която ще може да допринесе за мира и просперитета в
региона и в целия свят.
Благодаря ви за вниманието.
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Годишна среща на японския посланик с бивши стипендианти
на японското министерство на образованието (Монбушо)

На 26 февруари 2014 г. в резиденцията на японския посланик в София се състоя годишна среща с бивши стипендианти на японското
министерство на образованието,
обучавали се в Япония с държавна
стипендия по различни програми в
периода 1995-2013 г. Присъстваха
около 80 гости, сред които над 50
стипендианти.
Годишната среща на стипендиантите от България имаше за цел
да бъде повод за споделяне на мнения и познания, както и за изграждане на мрежа, която да съдейства за
укрепването на японо-българските
двустранни отношения.
В словото си към присъстващите посланик Такаши Коидзуми сподели, че през последните 22 години
Япония е отпуснала държавни стипендии за обучение на над 462 българи, като паралелно с това там
се обучават и българи по различни

частни програми. Посланикът изрази задоволство, че бившите стипендианти прилагат в професионалната си реализация наученото в
Япония и като добри познавачи на
страната, допринасят за сближаването на Япония и България. „Ще
съм щастлив, ако днешната ни
среща се превърне в добър повод
бившите стипендианти да поддържат контакти помежду си и
да създадат мрежа за споделяне на
информация.”, заяви Негово Превъзходителство.
Словото на посланика беше
последвано от обръщение на
председателя на Асоциацията на
стипендиантите на японското
министерство на образованието
Монбушо арх. Милена Маркова, която също в продължение на дълги години е учила и работила в Япония.
В момента е доцент в УАСГ. Асоциацията Монбушо Алумни е създадена през 2005 г., като арх. Маркова
запозна присъстващите с целите
на организацията и направеното
дотук.
Арх. Маркова представи пред
гостите на срещата презентация
за посещението на екип от преподаватели и студенти от УАСГ
в Япония, чиито идеен проект за
възстановяването на района Тохоку, пострадал от земетресението

през 2011 г., е отличен с втора награда на конкурса, организиран от
японския Университет Тойо. Със
свои проекти са участвали 13 университета от цял свят, като българският Университет по архитектура, строителство и геодезия се
нарежда на втора позиция веднага
след Харвард. На провелата се на
14 февруари в Япония церемония по
награждаване, арх. Маркова е представила публично проекта на УАСГ,
като част от него сподели и с гостите на срещата в София.
След арх. Маркова, кратка презентация на обучението и живота
си в Япония направи студентката
по японистика от Софийския университет „Св. Климент Охридски“
Веселина Каракехайова, която разказа за преживяното в Япония и за
добрите контакти с японските си
приятели, които е създала и продължава да поддържа.

Среща на японския посланик с българските участници
в Програмата за международен обмен AFS
На 5 март т. г. в резиденцията на японския посланик в София се проведе среща на участниците от България в международната програма за обмен AFS. Присъстваха 45 гости, сред които 15 участници в AFS.
Програмата се администрира от AFS-Japan с финансовото съдействие на компанията Мейджи и организационната подкрепа на посолството на Япония в
България. Предоставя възможност за 6-седмичен престой на български ученици в Япония и има за цел да насърчи обмена между младите хора от двете страни.
От 2009 г. насам ежегодно се провежда селекция на кандидати от 18 СОУ „Уилям Гладстон” в София, Националната търговско-банкова гимназия и СОУ „Васил Левски”
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– гр. Русе, като най-добрите четирима от тях взимат
участие в програмата. Общият брой на българските
ученици, участвали в AFS, вече възлиза на 20 души.

В словото си към присъстващите посланик Такаши
Коидзуми изрази своята радост от факта, че програмата дава възможност на българските ученици да придобият ценен опит от досега си с Япония. Посланикът
предложи на участниците в AFS да създадат помежду
си мрежа за обмяна на контакти и информация, както
и да продължат да бъдат живи мостове в добрите
приятелски контакти между Япония и България.
Г-н Хиромичи Оно, експерт от AFS-Japan, изрази
възхищението си от силното представяне на българските участници и задоволството си от това, че и
след завръщането си в родината, учениците продължават да поддържат тесни контакти с Япония.
Официалната част на срещата завърши с последователни презентации на четиримата участници в
програмата през 2013 г., в които те с много снимки
представиха своите впечатления от Япония – за живота там, за приемните им семейства и японските
им приятели.

Осем българи ще заминат за Япония като стипендианти
на японското министерство на образованието

На 17 март т. г. в резиденцията на японския посланик в София се
състоя официалното изпращане на
8 българи, спечелили стипендии на
министерството на образованието
на Япония. От м. април на всички тях
им предстои да се обучават в различни японски университети, като
петима от тях ще специализират в
избрана от тях област на науката,
а трима ще преминат 5-годишен
курс на обучение и ще се дипломират
като бакалаври.
На срещата присъстваха още
президентът на Международната
фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ проф. Димо Платиканов,която

вече 22 години администрира провеждането на изпитите за обучение в Япония, представители на
Клуба за приятелите на Япония в
България „Нихон Томоно Кай“, Министерството на външните работи, Министерството на образованието, бивши стипендианти,
журналисти и др.
От името на специализантите
към гостите на срещата се обърна
Евгени Георгиев с кратко приветствие на японски и на български
език, а от името на заминаващите
бакалаври кратки думи на благодарност отправи Трифон Стефанов.
Мария Бауренска, бивш стипенди-

ант по програмата за специализация по японски език и култура, представи презентация за обучението
си в Япония и сподели с присъстващите своя опит и преживявания.
До момента правителството
на Япония е отпуснало стипендии
за обучение по различни програми
на 462 българи. След дипломирането си, много от тях дават своя ценен принос не само за развитието
на японо-българските отношения,
но прилагат придобитите в Япония опит и знания в различни сфери
на обществения и икономическия
живот в България.
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Програма за посещение в българските училища
В рамките на програмата за посещения на българските училища с цел популяризиране на японската култура и образование, Посолството на Япония в София
организира 7 посещения в периода февруари – март т.
г. Над 350 български ученици имаха възможност да научат повече за живота на японците и да се потопят в
един непознат за тях свят.
Посещенията в българските училища бяха тематично организирани по следния начин:

пострадалите. Българските учениците се запознаха с
японските пролетни празници и с живота на своите
японски връстници. Научиха се да изработват фигурки
от хартия оригами. На 20 февруари домакин на посещението беше ОУ „Алеко Константинов“ в Пловдив,
на 27 февруари – 38 ОУ „Васил Априлов“ в София, а на
18 март – 25 ОУ „Д-р Петър Берон“ в София. Срещите
се превърнаха в чудесен повод учениците да се докоснат отблизо до Япония и японската култура.

• Представяне на Япония и японската образовател- • Представяне
на система
Боряна Зарева, бивш стипендиант на японското
министерство на образованието, представи лекция с
презентация, в която сподели своя опит от обучението си в Япония, разказа за японската традиционна и
съвременна култура, системата за отпускане на стипендии на чуждестранни студенти и др. Лекторката
представи предимствата на обучението в Япония,
както и бъдещите възможности за реализация след завършване на образованието там.
Лекцията беше представена на 17 февруари в 138
СОУ „Проф. Васил Златарски“ в София с преподаване на
японски език и на 28 февруари в Националната търговско-банкова гимназия, чиито възпитаници от няколко
години посещават Япония по програмата за международен обмен AFS. Разказаното предизвика голям интерес сред българските ученици към възможностите за
обучение, които Япония предоставя.

• Представяне на японската култура и изкуство-

то оригами
Посолството на Япония организира посещения в
три училища, които след голямото земетресение в
Североизточна Япония от 11 март 2011 г., спонтанно
изпратиха оригами и послания на съпричастност към

на традиционното японско изкуство икебана
На 25 февруари, със съдействието на школата по
икебана „Сога“, в столичното 134 СОУ „Димчо Дебелянов“ се проведе демонстрация и уъркшоп по икебана.
Учениците се запознаха отблизо с това традиционно
японско изкуство и имаха възможност сами да подредят своя цветна композиция и да се потопят в красивия свят на икебаната.

• Представяне на японската традиционна и съвре-

менна архитектура
На 17 март посолството представи лекция за японската архитектура в Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия. За гост-лектор
беше поканена арх. Милена Маркова, специализирала и
работила 14 години в Япония като стипендиант на
японското министерство на образованието, а понастоящем зам. декан по международната и научната
дейност в УАСГ и председател на Асоциацията на стипендиантите на японското министерство на образованието Монбушо Алумни. Арх. Маркова представи
особеностите на японската архитектура в различните исторически периоди, с която провокира изключително голям интерес сред учениците.
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