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Разни

* Купувам земеделска 
земя в цяла България до 
2700 лв./дка. Тел.0898 
37 22 71                /10-9/

* Купувам земеделска 
земя в общините: Бал-
чик, Каварна, Шабла, 
Г. Тошево и Варнен-
ска област. Подготов-
ка на документи. Тел. 
0885838354  0579 77011

*Из ку пу вам зе ме дел-
с ка зе мя, мал ки и го ле-
ми пар це ли, във вси ч ки 
ра йо ни на До б ру джа, 
Се ве ро и з то ч на Бъл га-
рия. Из го д ни це ни. Тел: 
0887 240 569 От 9.00 до 
18.00 ча са.                                 

                          /10-10/
*Ку пу вам зе ме дел с ка 

зе мя в об щи на Бал чик, 
Ка вар на, Ша б ла, Ген.
То ше во. Съ дей с т вам за 
до ку мен ти. Тел.0895 71 
83 83; 09888 79083                            

                         /10-10/

Купувам

 * Обяви * Обяви * Обяви * 
Продавам 

* Продавам част от 
къща в центъра на Бал-
чик. Ул.“Хр.Смирнен-
ски“ № 6 тел. 0897 617 
426                         /10-9/

* Продавам апарта-
мент в бл.2 ж.к.“Балик“ 
Балчик  тел.0898 440 
709                         /10-9/

* Продавам двустаен 
апартамент в ж.к.“Балик“ 
Балчик, спешно 50 000 
лв. тел. 0887 983 113 

*  Продавам къща 
в с.Кремена с 2.8 дка 
земя.  Изгодно. Тел. 
0884474858 Лидия

*Търся апартамент 
под наем. Тел. 0886 
607818* 

* Давам дългоспочно 
обзаведена квартира в 
бл.35 тел.0888 702805                      
/1-1/

* Търся готвачи, сер-

витьори, камериерки, 
администратори за хо-
тел „Ахилея“ в Бал-
чик. Започване веднага. 
Тел.0896 806622    /4-4/

* Престижният рес-
торант “Ел Симпатико” 
/на крайбрежната алея 
на Балчик/  търси пер-
сонал: Бармани, серви-
тьори, готвачи и каме-
риерки. Тел. 0898 60 38 
40                             /10-9/ 

* Давам стая под 
наем Тел. 0898 440 709 
ул.”Хр.Ботев” 35    /10-9/

* Давам помещение 
под наем 20 кв.м., подхо-
дящо за офис, адвокат-
ска кантора, счетоводна 
къща или друга дейност. 
Помещението се нами-
ра на ул”Приморска “, 
срещу комплекс “Ма-
рина Сити”. Цената 
е по договаряне. Тел. 
за връзка 0899890050, 
0893678607

На 11 май Библиотеката  при НЧ 
„Паисий Хиледарски – 1870” 
Балчик стана домакин на сре-
щата на членове на  Литерату-
рен клуб „Йордан Кръчмаров” 
с библиотечните работници по 
случай техния Професионален 
празник и Деня на братята Ки-
рил и Методий 
Месец май е богат на празници. 
Обаче, когато мисля за този ме-
сец, винаги само два от тях ми 
идват на ум. 11 Май и 24 Май. 
Миналия петък на поредното 
събиране на Литературният 
клуб, в рамките на Литератур-
ния маратон,  говорихме преди 
всичко за  книгата, библиотека-
та  и библиотечните работници. 
Думата „библиотека”  се състои 
от две гръцки думи – biblion /
книга/ и  theke /хранилище/. 
Това понятие включва  две ос-
новни функции. Преди всичко 
събиране на печатни и ръко-
писни материали. И втора - 
библиотеката дава на всички 
възможността да ползват тези 
печатни издания и ръкописи.
Познавам работата на библи-
отекарите от ранна възраст. За 
60 години членувах и работих 
с книжни фондове в повече 
от  10 библиотеки в три стра-
ни. Много съм благодарна на 
хората, които работят в тези 
учреждения. Те наистина са 
просветители и възпитатели. 
Познаваме  тяхната дейност и 
от личен опит и благодарение 
на вестниците, които доста 
често разказват за програмите 
и мероприятията, които град-
ските библиотеки провеждат за 
възрастни и деца.
Историята на книгата е неот-
делима част от историята на 
културата. Предназначението 
на книгата е съхраняване и 
предаване на знания, опит и 
художествени ценности. Оскар 
Уайлд  е делял книгите на 3 ка-
тегории: 1) тези, които трябва 
да четеш, 2) тези, които трябва 
да четеш отново и 3) тези, кои-
то не трябва да четеш. Често 
именно библиотечните работ-
ници помагат на своите читате-
ли да избират правилни книги, 
в които да намериш, какво мо-
жеш да вземеш за себе си. 
В края на 20-ти век някои хора 
са мислели, че компютърът ще 
сложи край на книгите. За това 
на срещата говори Председате-
лят на Литературен клуб „Йор-
дан Кръчмаров” Балчик г-жа 
Росица Шалтева. Тя подчерта, 
че книгата, а не Интернет, е 
една връзка между човека и 
космоса. Убедена съм, че кни-
гата ще съхрани своето социал-
но значение и своите поклон-
ници, защото служи на човека  
да се развива. Човек разумен - 
Homo sapiens може да бъде Чо-
век, който чете  -   Homo legens. 
А сега няколко думи за славян-
ската писменост, която имаме, 
благодарение на старанията на 
двама братя-просветители – 
Кирил (827 – 869) и Методий 
(815 – 885).
Азбуката на Кирил и Методий 
започва, както и други азбуки, с 
буквата „А”. Тази буква е сим-
вол на начало и самосъзнание. 
В превод от прабългарски „азъ” 
означава памет.  Всяка следва-
ща буква е взета от началото 
на конкретна дума и четени 
последователно те образуват 
смислен текст. Светите братя 
искат хората да разберат защо 
са нужни буквите и какъв е тех-
ният смисъл. 
Преведен на съвременен език 
този текст звучи така: „Пом-
ни буквите, учи да говориш! 
Добре е да живееш здраво на 
земята! Защото както хора ми-
слите, наша е той опора. Из-
ричай словото твърдо! Нагоре 
всеки да лети! Върви! Избягай 
червея! Покорявай висотите! 
Ти мъж, ти юноша, вие хора! 
Човече! С ум и разум! Във вяр-
на посока и с ясно съзнание! 
Напред! Слава!”

И в заключение няколко илюс-
трации, за да видим още вед-
нъж значението на това, което 
са направили за нас Св. Св. 
Кирил и Методий. Кирилицата  
прави четенето много по-лес-
но,  в сравнение с предишните 
форми на писменост.
Библиотеката на човечеството 
е огромна и тя е неговата памет. 
Тази библиотека е била създа-
дена на камък и метал, глинени 
плочки, дърво, папирус, перга-
мент, коприва и хартия. Що се 
отнася до печатната книга, тя 
съществува повече от 500 годи-
ни и ние не виждаме признаци 
тя да изчезне.
Кратка история на писменост-
та. 
• Пиктографическо писмо 
– „разкази в картинки”. Най-
ранното – мезолит (средний 
каменния век, 10-5 хил пр.н.е.), 
неолит (новия каменен век, 8-3 
хил пр.н.е.). 
• Логографическо писмо: един 
знак давал значение на думата. 
Преходният етап от пиктогра-
ми до логография е плочата на 
фараон Нармер. (Старо Цар-
ство. 3 хил. пр.н.е.
• Египетски йероглифи в мо-
нументални надписи (до 4 век 
пр.н.е.) и по-късно по-просто 
демотическо писмо за делова 
преписка (към 7 век пр.н.е.).
• Клинопис от Месопотамия. 
Тук има вече слогови и звукови 
знаци. (ср.2 хил. пр.н.е. до на-
чалото на 1 хил. пр.н.е.)
• Финикийска писменост дава 
22 букви. Само съгласни звуци. 
Европейска писменост се фор-
мира на основата на финикий-
ската към края на 2 хил. пр.н.е.
• Гръцка писменост от 9 век 
пр.н.е. Гърците допълват фи-
никийската писменост с букви 
за гласни звуци.
• Латинска писменост се обра-
зува на финикийската основа. 
Латинският алфавит се ста-
билизира към 2-1 век пр.н.е. 
и има тогава 24 букви. През 
Средновековието той придоби-
ва още 2 букви – j (йот) and w 
(дубл ве).
• Славянска писменост съ-
ществува от 9 век н.е. и има 2 
разновидности. Глаголица и 
Кирилица. Глаголицата не из-
държа дълго.
Членовете на Литературния 
балчишки клуб бяха активни 
в беседата за книгата и чете-
нето на литература. Илияна 
Димитрова каза добри думи за 
старата библиотека и библио-
текарките. И до сега тя има в 
душата си преклонение пред 
тях. Например, г-жа Мартино-
ва – „тих, кротък и благ човек”, 
която е била много подходяща 
за тази работа. Или г-жа Калче-
ва – блестящ библиотекар, ини-
циатор на различни дейности 
(„Театър на сенките”). Гово-
рейки за съвременен екип на 
библиотеката  при  НЧ „Васил 
Левски – 1870”, Илиана Ди-
митрова подчерта, че всички 
читалищни служители са мно-
го учтиви и готови да помагат. 
Дори през лятото те не спират 
да работят с децата, отдават от 
своето време само на тях. Имат 
и помощници – Димка Малева, 
Пенка Димитрова, Стела Дако-
ва и др.
 Библиотеката има специална 
лятна програма.  Илиана Ди-
митрова предложи да има цяла 
седмица, посветена на един 
автор – например Х.К. Андер-
сен или Дора Габе. Или мастер 
клас от добри български илю-
стратори. А  Ани Първанова е 
убедена, че през лятото децата 
не трябва да се занимават с ча-
сове пред компютъра , а  повече 
да четат – преди всичко от спи-
съка към учебната програма. 
 Разбира се, че имаше и пое-
тически послания за деня от 
членовете на Литературния 
клуб, цветя и сърдечни писме-
ни поздрави.

Людмила ПЕТРОВА

Балчиклии бяха оповесте-
ни няколко седмици преди 
концерта  от  ръководство-
то на ДКИ КЦ „Двореца” 
Балчик за тази чудесна из-
ненада, която бе истински 
празник на народното гай-
дарско творчество  и удо-
влетворение, че го има и че 
се развива. 
 Много почитатели на фолк-
лора  дойдоха на концерта. 
10 минути предварително 
всички места бяха заети. 
Хората застанаха от двете 
страни на сцената – по-го-
лямата част на плажа, по-
малката в Двореца. Сграда-
та на Двореца, подпорните 
стени на комплекса и  зеле-
нината  станаха прекрасна 
декорация за гайдарската 
музика. За първи път видях 
толкова много присъства-
щи на културно събитие в 
Балчик - неочаквано много 
млади хора, деца, туристи и 
разбира се, все местни хора. 
 Времето след няколко по-
ройни дни беше слънчево и 
топло. PR  Евгения Гаври-
лова, откри концерт с крат-
ка информация за състава, 
характеризирайки го като 
голяма културна ценност 
на България. Съставът има 
и няколко млади изпълни-
тели, които имат късмет да 
изучават изпълнителското 
майсторство на този ин-
струмент в  средата на пре-
красни музиканти.
 Слънцето, прекрасната  
музика и  голямо струпва-
не на хора създадоха една 
уникална атмосфера. Уди-
вление, възторг и възхище-
ние, които бяха близко до 
състоянието на еуфория.

 Гласът на Кина Илчева – 
силен и богат на модулации 
и нюанси, звучеше краси-
во на фона на музикалния 
съпровод. Музикантите , 
заедно с певицата, показа-
ха съвършенството на на-
родната песен. А и самите 
гайдари, от време навреме, 
представяха своите певче-
ски възможности. Техните 
гласове звучаха мъжест-

Концерт на гайдарска музика на 
откритата сцена „Двореца” Балчик 

Концерт на каба гайди в ДКИ КЦ „Двореца” Балчик.  
                                                                                                  Фото: Павлина ВАСИЛЕВА

    Членове на Литературен клуб „Йордан Кръчмаров“ 
Балчик на посещение в библиотеката на НЧ „Паи-
сий Хилендарски 1870“, по случай 11 май, приет за 
Ден на библиотекаря.     Фото: Людмила ПЕТРОВА  

вено и чудесно  допълваха 
звуците на гайдите. Те ни 
зарадваха и със своите тан-
ци и пеене.
 Концертът имаше  свой  
добър сценарий и всички 
музиканти знаеха своята 
част, когато свиреха  ин-
дивидуално и в групите. 
Богатство на народностния 
дух. Браво!
           Людмила ПЕТРОВА

Програма
на Библиотеката при НЧ”П.Хилендарски – 1870”

14.05. – „ Прочети ми аз ще нарисувам” - ОУ 
„Антим I” – „III а” кл.

15.05. – „Незабравимата Дора Габе” – клуб 
„Здраве”

16.05. – Изложба от библиотечни документи 
„Библиотеката и книгата през     вековете” – в 

библиотеката
17.05. – „Великата Мими Балканска” – клуб на 

учителите
17.05.- „Живот и творчество на Йордан 

Кръчмаров” – СУ „Христо Ботев”

В дните на Националната библиотечна седмица 
гражданите на гр.Балчик могат да се абонират 
безплатно за услугите на библиотеката при НЧ”П.

Хилендарски – 1870” 
Скъпи приятелю, ако желаеш да се запознаеш с 
професията библиотекар бъди „Библиотекар за 

един ден”. 
Ние те очакваме! Включи се в инициативата!

Международен художествен 
пленер “Съвременни художници 

на Балчик” - 2018

От 14 до 21 май 2018г. Кул-
турен център „Двореца“ - 
Балчик ще бъде домакин на 
международен художест-
вен пленер, част от проекта 
„Съвременни художници 
на Балчик“. 
Имената на участниците 
в тазгодишното издание 
на пленера са  Франческа 
Карла, Габриел Баласа, Лу-
ренцио Александреску, Дан 
Ливиу Коман, Йоана Оти-
лиа и Раймунд Верница.
На 20 май художествени-
те интерпретации на тво-
рците, инспирирани от 

неповторимата среда на 
груповия паметник на ар-
хитектурното и парково 
изкуство „Двореца“, ще бъ-
дат представени в изложба. 
Картините ще бъдат под-
редени в галери “Тунела.“ 
След това ще бъдат пред-
ставени и в галерия Elite 
Art - Букурещ, както и в Ella 
Traveland - Румъния. Така 
красотата на „Двореца“ ще 
бъде споделена с множе-
ство чуждестранни цените-
ли на художественото изку-
ство, които ще отнесат със 
себе си и част от България. 


