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В Балчик се отпечата бр.1 на сп.”Форум”

Приветствам екипа на
вестник
“Балчишки
телеграф” и подкрепям идеята за издаване
на списание “Форум”,
което да третира регионална, общонационална тематика и проблеми от международен
характер.
Общински
съвет Балчик винаги се
отзовава на културния
повик на гражданите
и техните инициативи.
Ние сме съорганизатори с вестник „Балчиш-

ки телеграф” на
номинациите
на обществено
ангажираните
хора в Община
Балчик – „Общественик на
годината”, които провеждаме
вече 7 години и
за втора година
ще подкрепяме Международния форум
„Българско
наследство”,
който чрез списание „Форум”
ще популяризира пред
света запазените български духовни ценности – език, традиции,
фолклор.
Пожелавам на изданието дълголетие и утвърждаване като значимо
явление в новия демократичен печат на България.
Николай АНГЕЛОВ
Кмет на Община
Балчик

През чудния месец май още едно културно събитие стана факт – бр.1 на първото в Балчик списание за 2600-годишната
история на града. То се нарича „Форум” и е под общата редакция на Маруся Костова, гл.редактор на вестник „Балчишки
телеграф”. Списанието ще се печата на книжен носител за ценители, колекционери, автори на статии и ще бъде достъпно
он лайн за интересуващите се от неговото разнообразно съдържание. Предвижда се издание всеки сезон.
Съдържание в бр.1/2016
г.:ст.н.с. доц. Серафим
Серафимов
АРИАДНИНА НИШКА
96-годишният автор на
статията най-силно ни
провокира да ускорим
осъществяването на
идеята за списание
„Форум” ..................... 3
Атанас Орачев, Асен
Салкин
ПОТЪНАЛИЯТ
БИЗОНЕ
Нещо ново и истинско за
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Проф.дин Иван Стоянов
БЪЛГАРСКОТО
НАЦИОНАЛНО ЗНАМЕ
Нови изследвания за
появата на българския
трикольор .................... 21
Людмил Бешков
ДОБРУДЖА –
БЕЛЯЗАНАТА КАРТА
В ПОЛИТИЧЕСКИЯ
ПОКЕР НА
БАЛКАНИТЕ
Статия, отличена на
Първия международен
форум

Кметът Николай Ангелов на медиен форум в Прага
представя културните достижения на Балчик
Това Николай Ангелов,
кмет на Община Балчик, сподели пред просветните и културните
дейци на техния традиционен предпразничен
коктейл на 22 май 2016
г. в ресторант „Рибна
борса”.
Форумът на медиите в
Прага по традиция се
организира от Българската телеграфна агенция, а на нея присъстват

собственици и журналисти от различни български издания от цял
свят.
На официалното откриване на 18 май Николай Ангелов участва
с презентация в панел
“Опазване на културноисторическото наследство - регионални политики”. Той е разказал на
всички присъстващи направеното за възстано-

вяването и експонирането на късноантичната
и средновековна крепост, мелницата и галерията в Балчик, както и
Текето в с. Оброчище.
По време на своето изложение кметът за пръв
път съобщава, че има
намерение да премести
открития преди 9 години храм на Кибела на
място, което е в близост
до морето. Така той ще

VI Международен хоров фестивал
“Черноморски звуци” На стр. 2 и стр.3
Змеево събира за пети път
мотоциклетисти

За поредна година мотополигонът край село
Змеево, община Балчик,
посрещна на 28 май
състезатели и любите-

ли на екстремното каране. Мотоциклетисти
от България, Молдова
и Турция се състезаваха
за Голямата награда в 7

дисциплини.
Състезанието се организира за пети път и се
финансира от Община
Балчик.

стане достъпен за туристите и ще може да бъде
съхранен.
В отговор проф.Николай Овчаров приветства
идеята и определя Балчик сред общините у
нас с най-голям принос
в опазване на културното и историческо наследство.
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АЗ ИСКАМ ДА ВАЛИ.
НЕПРЕСТАННО!
Нови стихове от Георги
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БАЛЕРИНА ЕЛЕНА ВОСТРОТИНА
Балерина Елена Востротина, завършила Вагановско хореографско
училище в гр. Санкт –Петербург,
предлага двуседмичен курс по класически балет за деца.
Курсът ще се провежда от 1 до 14 юли
в балетната зала на чит-ще В.Левски.
Цената за обучение е 30лв.
За контакти : 0888 979 412
Марина Башева

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ - АЛБЕНА
Web страница: www.nbu.bg –Учебни програми – Електронен каталог
Тел:
0579 6 20 23 – база Албена 052 607 946 – база Варна

Бакалавърска програма
„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”
Магистърска програма
„Управление на луксозното хотелиерство”
Множеството платени стажове във Франция, с които студентите
самофинансират образованието си.

