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Одеса Димитър Тучков, 
авторът акад.Михаил 
Станчев подчерта, че 
във втория том на не-
говия труд са събрани 
данни за всички деяте-
ли, със значителен дял 
в историята, не само 
на Руската империя,но 
и на освободената от 
османско иго нова бъл-
гарска държава. 
В  к н и г а т а  с и 

акад.М.Станчев пред-
ставя биографии и на 
съвременни деятели на 
българската диаспора 
в Руската Федерация, 
Украйна ,  Република 
Молдова и Казахстан, 
работили за запазване 
на българската иден-
тичност и допринес-
ли за развитието на 
тези страни, в които 
са живели и работили. 
Ще отбележим, че в 
книгата за българите 
акад.М.Станчев е вклю-
чил и биография, къде-

то е описана дейността 
на президента на Асо-
циацията на българите 
в Украйна Антон Кис-
се, който по мнението 
на автора, прави много 
за съхранението и раз-
витието на културата 
и традициите на бъл-
гарската диаспора в 
Украйна.
Надежда ИДЖИЛО-

ВА

Публикацията  е 
направена по искане 
на ръководството на 
Сдружение „Българско 
наследство”, което 
отправя покана на 
акад.Михаил Стан-
чев ,  Антон .Киссе , 
В.Кондов, Дора Ко-
стова за участие в 
Третия междунаро-
ден форум „Българско 
наследство” в град 
Балчик, Р.България, 
който ще се проведе 
на 25-27 август 2017 г.

На 23 април 2017 г.в 
Одеса гостува с пред-
ставянето на книгата си 
„Болгары в Российской 
империи, СССР, стра-
нах Балтии и СНГ. Том 
2. Биографическая эн-
циклопедия“. -Харьков, 
2016. - 597 с. академи-
кът Михаил Станчев. 
Той  е  завършил 

Харковския държавен 
университет по спе-
циалността „история“. 
Защитава два доктората 
- в Харков и в София. 
Избран е за чуждестра-
нен член на Българска 
академия на науките /
БАН/. Има много изда-
дени книги.
В хода на презента-

цията, на която в ка-
чеството си на почетни 
гости присъстваха пре-
зидентът на Асоциа-
цията на българите в 
Украйна Антон Киссе и 
генералният консул на 
Република България в 

Акад.Михаил Станчев 
- виден деятел на 

българската диаспора 
в Украйна
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Летище за хидроплани 
във Варна 
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ВОДОЛЕТИЩЕТО
ПЕЙНЕРДЖИКА, КРАЙ ВАРНА

германската морска 
авиация. 
Голямата европей-

ска война е започнала 
и Българската армия 
спешно  изпраща  в 
Германия  офицери, 

за да се обучават като 
пилоти на хидропла-
ни.

 Сред тях са мичман 
1 ранг Ляпчев,  с два-
ма офицери и още 20 
подофицери и моряци. 

През януари 1916 
г., на южния бряг на 
Девнеското  езеро ,  
в местността „Пей-
нерджика“ (днешна 
„Чайка”),  се устано-
вява военна част на 

Успоредно с това за-
почва и изграждането 
на летище за хидро-
плани край Варна.
Георги ГЕНЧЕВ
БТА Варна

Изложба - живопис на  Лъчезар Радов в 
“Двореца”

ят часовник, внуши-
телната  катедрална 
църква на градския 
площад, Морското ка-
зино, църквата „Свети 
Никола“ и др. В ня-
кои картини виждаме 
сюжети от Балчик с 
пристанището, плажът 
с рибарските лодки, 
различни кътчета от 
Двореца „Тихото гнез-
до“ на Реджина Ма-
рия, скалисти брегове 
от различни точки на 
света и от България, 
които носят обаянието 
от видимото сходство 
с романтичните мор-
ски гледки. 

От своят пръв учи-
тел и преподавател по 
живопис, известният 
петербургски худож-
ник Азат Х. Галимов, 
Радов усвоява най- ва-
жните за изкуството 
си уроци - да улавя 
в движение цветното 
разнообразие на жи-
вота и да му предава 
едно чувство за пра-
зничност, за очакване 
да се случи и прежи-
вее нещо необичайно 
и красиво.
Членува в Творче-

ския съюз на Профе-
сионалните художници 
в Русия (ТСПХ, отде-

В периода 28 април - 
9 май в „Каменна зала“ 
на ДКИ КЦ „Двореца“ 
ще бъде представена 
самостоятелна излож-
ба на художника Лъче-
зар Радов.
Живописта на Лъче-

зар Радов е многоли-
ка и многожанрова. В 
картините му можем 
да видим пейзаж, на-
тюрморт, фигурална 
композиция. Всички 
негови изображения са 
подчинени на натура-
та. Това са пейзажи от 
родния му град Варна, 
със старинните сгради 
на Театъра, градски-

ление Москва (2012 г.) 
и  в Дружеството на 
Варненските художни-
ци (2013 г.). Получил 
е награда за живопис 
- Сребърен медал на 
Междуакадемичния 
конкурс, Благоевград 
(2013г.) , и награда 
на „Ива Арт Галери“ 
от Национален кон-
курс за градски пейзаж 
(2013г.) гр.Шумен.
Няма съмнение, че 

именно морето, град-
ският пейзаж и на-
тюрморта си остават 
негови любими жанро-
ве, към които той се 
обръща с вдъхновение, 

за да пресъздаде кра-
сотата на природата.

Изложбата е отворе-
на за посещения всеки 

ден от 9 до 19ч.
                           /Б.Т./


