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ЛАФИ
Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12
жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Реджина 
Мария 

Хотел-Ресторант-Спа 
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

строителствoремонтпроектиране

 където ще намерите богато разнообразие на диопрични 
рамки и слънчеви очила на атрактивни цени. Всеки втор-
ник се извършват безплатни прегледи от очен лекар  
специалист - офталмолог. Всеки клиент получава та-
лон за 10% отстъпка при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)
Бакалавърска програма 

„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”
Магистърска програма 

„Управление на луксозното хотелиерство” 
Множеството платени стажове във Франция, с които студентите самофинансират 

образованието си. 

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

ТРЕТИ ФЕСТИВАЛ “ПЯСЪЧНИ ТВОРЕНИЯ”

 Библиотеката при НЧ „Паисий Хилендарски 1870“ предлага новозакупени книги за редовните си чита-
тели - възрастни и деца, в читалните на Библиотеката. 

НОВИ КНИГИ

Отидох на плажа на  
„Двореца” да видя фес-
тивала по покана на 
Димка Малева, предсе-

дател на клуба, в който 
членувам „Хинап”.  Мар-
тин Кръстев – авторът на 
идеята за Пясъчния фес-

тивал, е така нареченият 
внук на клуб „Хинап”. 
Той винаги се съглася-
ва да участва като певец  

във всички мероприятия 
на клуба и е много от-
говорен. Димка Малева 
с още няколко членове 

на клуба затова беше на 
неговото събитие, за да 
го подкрепя този път и 
него.  Жените донесоха 
на участниците клонче-
та здравец и войнишки 
шапки, направени от 
вестници, каквито пра-
веха техните баби. Из-
пълниха, разбира се, и 
песни. Морски песни, 
каквито техните баби са 
пеели. Димка Малева 
направи пожелание за 
следващата година да по-
канят за участие и баби, 
и дори прабаби. Пенка 
Димитрова поздрави 
всички със свое стихо-
творение, свързано със 
събитието.
Дойдох на фестивала 
към края на регистраци-
ята. Бяха записани  43 
участници, обаче броят 
на желаещите  продъл-
жаваше да расте и след 
15 минути  бяха  56. 

Повече за фестивала 
четете на стр.5

Изложба Плакети - 
Красимир Яков

До днес има реализи-
рани над 30 монумен-
тални пластики в стра-
ната, напоследък и в 
чужбина - САЩ, Гер-
мания, Китай, Русия. 
В интериорната скулп-
тура създава стотици 
работи в керамика , 
дърво, най-вече бронз. 
Те са притежание на 
НХГ, СГХГ, галери-
ите в страната, както 
и на частни колекции 
тук и зад граница. 
Последното предиз-
викателство за него е 
миниатюрния формат 

до 12 см. Той счита, че 
са нужни 4 фактора за 
да стане един плакет 
на ниво .Освен владе-
енето на скулпторния 
релеф е нужно пер-
фектно композиране 
на картината, точен 
графичен детайл и ди-
зайнерско оформление 
на крайния продукт.
Изложбата ще се от-
крие на 15.07.2018г 
в 18 часа в Галерия 
„Тихото гнездо“ и ще 
продължи до края на 
месец юли.
                 Заповядайте!


