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Международен 
художествен пленер и  

чуджоезиков обучителен 
курс в “Двореца”

„Turkish Airlines 
World Golf Cup“ се 
налага като един от 
най-големите корпора-
тивни голф турнири в 
света. Провежда се в 
61 страни с общ брой 
участници около 8 000.  
Турнирът е отворен за 
всички мъже и жени с 
хендикап до 24.0
Победителят от 

Лайтхаус Голф и Спа Ризорт 
бе домакин на част от 

световния турнир “Turkish Air-
lines World Golf Cup” 

„Turkish Airlines World 
Golf Cup“ в Лайтхаус 
Голф Ризорт ще бъде 
един от победителите 
от цял свят, който ще 
вземе участие на голе-
мия финал, на който 
ще бъде домакин на из-
ключителната Titanic 
Deluxe Belek.
Финалистите ще 

пристигнат в бизнес 

класа лукс на борда 
на Turkish Airlines и 
ще бъдат настанени за 
осем нощи ол инклу-
зив в петзвезден ку-
рорт. The Grand Final 
36 дупки ще се прове-
де в два дни на приле-
жащата Титаник Golf 
Club.

 На фона на заше-
метяващата покрита 

Клуб “Св.Марина” на 
посещение в Тутраканско

На 14 октомври 2016 
г. членовете на клуб „Св.
Марина” Балчик към 
СИБ /Съюза на инвали-
дите в България/ за първи 
път след учредяването на 
организацията проведох-
ме така желаната екскур-
зия по маршрут Балчик-
Силистра – Сребърна 
– Тутракан. 
В град Силистра ни 

посрещна председателят 
на Регионалната органи-
зация на СИБ г-н Хрис-
то Стойчев. Разменихме 
опит и се разходихме в 
Дунавския парк.

 По пътя за резервата 
в с.Сребърна се отбихме 
в манастира „Покров 
Богородичен”. Запалих-
ме свещичка за здраве, 
изслушахме беседата на 
руската монахиня за опо-
жаряването му три пъти  
от турците и възстановя-
ването му от Доростол-
ската епархия.
В с.Сребърна ни по-

срещна г-жа Виолета 
Нинова, председател на 
местната организация  на 
СИБ. Изслушахме раз-
каза на уредничката на 
музея. Разгледахме екс-
понатите и потеглихме за 
град Тутракан. Там бяхме 
посрещнати от членовете 
на Културния клуб на ин-
валидите с ръководител 
Радка Георгиева. Сре-
щата ни бе в луксозния 
ресторант „Дунав”. Фол-
клорната група, взела 
участие в II Междуна-
роден форум „Българско 
наследство” в Балчик, ни 
поздрави с много добру-

джански песни 
и индивиду-
алното изпъл-
нение на г-жа 
Радка Георги-
ева, на която 
връчихме спе-
циална грамо-
та за участието 
и във форума. 
Най-голям дял 
за организа-
цията имаше 
ръководството 
на културния 
клуб с домакин 
Елена Ангело-
ва. 
Балчишкият 

поздрав бе от 
певицата г-жа 
Руска Ангело-
ва. 
И с т о р и -

кът г-н Геор-
ги Василев 
ни придружи 
до Военно-
то гробище в 
с .Шуменци , 
където ни раз-
каза за битките 
от Тутракан-
ската епопея 
по време на 
Първата све-
товна война. 
Видяхме па-
метниците и 
гробовете на 
знайни и незнайни вой-
ни от български, турски, 
немски и руски произход, 
паднали геройски „ за 
чест и слава на тяхното 
отечество”, както е напи-
сано на паметника.
На връщане от гроби-

щето в с.Шуменци, по-

сетихме възстановеното 
рибарско селище на град 
Тутракан, където са съх-
ранени експонати на ри-
барите от миналото. Сега 
там има действащи ра-
ботилници за плетене на 
мрежи, ремонт и строеж 
на лодки , гостилница за 
рибена чорба.

Невероятно много ин-
формация трябваше да 
възприемем за кратко 
време, но се върнахме 
доволни от натрупаните 
впечатления и положи-
телни емоции от срещата 
с приятели. 

Деспина 
МАРИНОВА

със сняг планина Та-
вър, Титаник Golf Club 
разполага 27 дупки на 
голф.  Разпростира се 
на 110 хектара естест-
вено раздвижен терен. 
В 72-бункери, девет 
езера, огромни вълно-
образни зелени и раз-
нообразни позиции, 
финалистите ще си ос-
порват наградата.

В рамките на една 
седмица - от 15 до 22 
октомври, в културен 
център „Двореца“ се 
състоя международен 
художествен пленер, 
с участници от Чехия 
и Словакия. Проведе 
се и обучителен чуж-
доезиков курс по чеш-
ки, последен модул от 
подготовка за ниво А2 
Евростандарт.
Десетокласници от 

Училище по стъклар-
ство и дизайн от чеш-
кия град Валашске Ме-
зиржичи, заедно със 
своите преподаватели, 
магистър Дана Будайо-
ва - директор и магис-
тър Красимира Колче-
ва - преподавател по 
английски език, както 
и ученици от 11 клас 
на Средно училище по 
изкуства от словашкия 
град Тренчин, заедно 
с преподавателите си, 
магистър Ивета Охран-
кова  и магистър Вла-
дислав Какоди, рабо-
тиха на територията на  
Архитектурно-парков 
комплекс „Двореца“, 
гр. Балчик , гр. Варна, 
както и по голяма  

част от североизточ-
ното ни черноморско 
крайбрежие.  Основна-
та идея на техния твор-
чески проект беше да 
претворят вдъхнове-
нието си от видяното 
през едноседмичния 
период, под формата 
на графики и дизай-
нерски чертежи, кои-
то след това да бъдат 
реализирани практи-
чески в дизайнерски 
продукти - стъкло и 
дрехи - под надслова 
„Двореца“ в Балчик, 
представящи и рекла-
миращи едноименния 
групов паметник на 
културата в България.
Пленеристите от 

чешкото училище, 
бяха от специалности-
те - индустриален ди-
зайн и дизайн на стък-
лото, а словашките 
ученици от специал-
ностите - интериорен 
дизайн, фотография, 
текстил и индустриа-
лен дизайн.
Чуждое зиковият 

обучителен курс (6 
модул) се проведе, 
като последен етап от 
подготвителните сте-

пени за влизане в ниво 
А2 Евростандарт, за 
курсистите по чеш-
ки език от България. 
Курсът е уникален по 
рода си за страната и 
дейността на Държа-
вен Културен Инсти-
тут „Културен център 
„Двореца“,  тъй като 
постави основите за 
множество реализира-
ни до момента, както и 
предстоящи  в бъдеще, 
проекти и градивни 
международни и ре-
гионални, културно-
творчески контакти.
Успеваемостта на 

чуждоезиковия обучи-
телен курс по чешки 
език, с ръководител 
Магистър Дана Бу-
дайова - Директор на 
училището по стъклар-
ство и дизайн от мо-
равския град Валашске 
Мезиржичи,  предстои 
да бъде изразена ре-
зултатно до края на 
тази календарна годи-
на - време, през което 
българските курсисти 
ще трябва да покрият 
тестово и разговорно, 
изискванията за ниво 
А2 сертификат. 

Колекции стъкло и дрехи под наслов „Двореца“ 
ще създадат чуждестранни ученици

Художествен пленер по стъкларство и чуждоезиков курс Художествен пленер по стъкларство и чуждоезиков курс 
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Георги Василев, историк и краевед от Георги Василев, историк и краевед от 
гр.Тутракан показва военното гробище в гр.Тутракан показва военното гробище в 
с.Шуменци, общ.Тутракан, построено в па-с.Шуменци, общ.Тутракан, построено в па-
мет на загиналите през Първата световна мет на загиналите през Първата световна 
война 1916-1918 г. война 1916-1918 г. 
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