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Така се проведе на 30
май 2013 г. поредното
отчетно-изборно съб-
рание на ч-ще „П.Хи-
лендарски- 1870”. Дълго-
годишният секретар
Пламен Банчев кратко и
последователно ни запо-
зна с методите, насоче-
ни към усъвършенства-
не на традиционните и
нови библиотечно-ин-
формационни услуги,
осигуряващи лесен до-
стъп до информация от
всички заинтересовани.
Продължава традицията
да се разширяват библи-
отечните услуги като
фондът на библиотека-
та се обогати с нови 346
тома от общите 50 752
тома библиотечни доку-
менти. Оборудван бе
Информационен цен-
тър по програма
„Глоб@лни библиотеки
България”. Организира-
ни са и и различни ини-
циативи във връзка с
„Маратона на четене-
то” през месец април и
националната библио-
течна седмица през ме-
сец май. За повишава-
не качеството и разноо-
бразната дейност биб-
лиотекарките взеха уча-
стие в курса, организи-
ран от УНИБИТ София
през 2011 г. Официално
регистрираните 728 чи-
татели имат 11 052 посе-
щения, което е с 4 400
повече от предходната
година. Сега библиоте-
ката разполага с 5 ком-
пютъра, а читателите
имат безплатен достъп
до Интернет в глобална-
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та мрежа с 1800 посеще-
ния.

Всяка година се изго-
твя календар /дати и съ-
бития/. Осъществени са
26 витрини, 8 изложби,
10 колективни четения,
2 обсъждания и 3 рабо-
тни срещи в библиоте-
ката. Най-вълнуваща те-
ма винаги е била худо-
жествената самодей-
ност, осъществена от
всички колективи, клу-
бове, кръжоци и школи,
като в този творчески
сезон са работили над
250 самодейци с 59 изя-
ви на колективите.

За сведение на зрите-
лите, тази година теат-
ралният колектив ще ни
зарадва с „Нашенци” по
Чудомир, с режисьор
Юри Статков.

На Хор „Черноморски
звуци” предстои да ни
изненада с участие в
Третия международен
хоров фестивал в Бал-
чик. Диригентът Вален-
тина Георгиева, докто-
рант по хорово изкуство,
е подготвила енергично
всичко за фестивала, в
който ще участват 13
български и чуждест-
ранни хорови колективи.

Съставът за популяр-
ни песни с ръководител
маестро Райко Тонев и
клавир Марияна Тихо-
лова е известен с това,
че само където не се е
явил, само там не е по-
бедил.

В детската ни музи-
кална школа вече има-
ме и клас по акордеон с
ръководител Ивелина

Илиева. Тук не са изне-
нада и първите награди
за този труд в различни-
те възрастови групи, с
емблематична месечна
такса от 12.50 лв.

С награди в различни
конкурси се връща ви-
наги и БФ „Данс”с хоре-
ограф Евгения Кирило-
ва, която професионал-
но и отговорно се гри-
жи за израстване на сво-
ите кадри не само на
сцената.

Литературен клуб
„Й.Кръчмаров” с р-л
Николай Мирчев е мно-
го благодарен на чита-
лищното настоятелство
за издаване на книгата
„Морски дарове”.

Най-младата форма-
ция – клуб на художни-
ка „Б.Караджов” с р-л
В.Шалтев от две години
продължава традицията
на балчишките худож-
ници от Школата по ри-
суване и мозайки в чи-

талището.
Детската вокална гру-

па, с р-л В.Георгиева,  е
изворче за настроение.

А когато дойде време
за питания,  Георги Йор-
данов – Гого постави
въпроса за оскъдната
информация относно
културните изяви в на-
шия град.  Тодорка Ха-
ризанова била поразена
от факта, че този път на
24 май не чухме хим-
на”Върви, народе, въз-
родени”. Пламен Бан-
чев и Станка Ганчева
авторитетно и отговор-
но обясниха за създали-
те се обстоятелства.

Компетентно прозву-
ча и докладът на Прове-
рителната комисия от
Добринка Коларова, а тя
заедно с Татяна Ненкова
и Геновева Митева бяха
единодушно преизбра-
ни за следващия мандат
като проверители.

Настъпи моментът за

избиране на ново чита-
лищно настоятелство.
Имаше 14 постъпили
предложенияза 11 места.
Новоизбраното ръковод-
ство е следното: Станка
Ганчева /председател/,
Атанас Дучев, Николай
Костадинов, Румяна Кал-
чева, д-р Иванка Митова,
Станислав Николов,
Милка Морянова,
инж.Радослав Радев, Ве-
селин Романов, Даниела
Тодорова, Тодор Митев.
Секретар е Пламен Бан-
чев.

Преизбраният пред-
седател на читалищното
настоятелство Станка
Ганчева искрено благо-
дари за доверието и
оценката, което я задъл-
жава да продължи тра-
дицията на нашия град
– да е не само културна
столица на добруджан-
ското ни Черноморие,
но и нещо повече.

Георги ЙОВЧЕВ

В каменната зала на
„Двореца” Балчик на 1
юни 2013 г. от 11.00 ч.
се откри четвърта го-
дишна среща на клу-
ба „Приятели на Бал-
чик”. В този клуб, съ-
здаден преди 4 годи-
ни, членуват българс-
ки и румънски архите-
кти, обединени от иде-
ята за опазване на бо-
гатото архитектурно
наследство. Традици-
онните вече срещи се
инсперират от Камара-
та на архитектите в
България, Регионална
колегия Варна, Кама-
рата на румънските ар-
хитекти, Архитектурен
регион Добруджа. В
тазигодишната среща
присъстваха над 50 ар-
хитекти от Констанца,
Тулча, Мангалия, Чер-
на вода, Меджидия,
както и български ар-
хитекти от Варна, До-
брич и Балчик.

Събитието бе пре-
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дшествано от голя-
ма изложба на ру-
мънските архитекти
чрез табла и видео-
стена, представящи
техни архитектурни
проекти от послед-
ните няколко години
и специалното пред-
ставне на историче-

бе представена ар-
хитектурна история
на град Балчик.

Проф.арх.Росица
Никифорова, препо-
давател във ВСУ
Варна, позицира дей-
ността на студенти –
архитекти от Архите-
ктурния факултет на

ски паметник – ка-
зиното на Констан-
ца. От страна на бъл-
гарските архитекти

ВСУ „Ч.Храбър”, от
факултета по архите-
ктура във Венеция, от
университета по ар-

хитектура „Йон Мин-
ку” Букурещ, които
са направили съвме-
стни заснемания и
чертежи на историче-
ски сгради в Балчик
с цел тяхната адапта-
ция и реставрация.
Под ръководството
на арх.Никифорова

бе представен архи-
тектурен уъркшоп,
финансиран от Евро-
пейската програма

„Еразъм”.
Срещата продъл-

жи в атмосферата на
оживена дискусия с
проблеми ,  както
около съвременното
изграждане на Бал-
чик, така и за общи-
те проблеми на ар-
хитектурната профе-
сия в съвременния
свят.

След официалната
част, срещата завър-
ши с коктейл, подго-
твен от дружеството
на архитектите в Кон-
станца. В приятна за-
душевна атмосфера
архитектите от двете
съседни страни пот-
върдиха приятелските
си чувства и искрени
намерения да бъдат
полезни в съхранява-
нето и популяризира-
нето на архитектурни-
те шедьоври от мина-
лото – основа на бъ-
дещи проекти.

Георги ГОРЧЕВ

Български и румънски архитекти - заедно.            Фото: Албена ИВАНОВА

На 1-ви юни ученици-
те от училище за чужди
езици Биг Бен празнува-
ха не само Деня на дете-
то, но и завършването на
учебната година. Търже-
ството се проведе пред
заведение Интелигент,
където всички детски
групи представиха на го-
стите част от това, което
са научили през година-
та във формата на песни-
чки, истории и скечове.
Всяко дете изучавало
англ.ез. получи сертифи-
кат за завършен курс на
обучение. Оксфордски
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речник спечелиха двама
от учениците, участвали
в годишното състезание
за най-добър проект / ко-
лаж на училищата Биг
Бен. Наградени бяха Ва-
лери Василев в категория
моите любими дрехи и
Никол Иванова в катего-
рия моите домашни лю-
бимци. На учениците на
Биг Бен предстои явява-
не на устен изпит по анг-
лийски език за взимане
на сертификат за владее-
не на езика от Тринити
колеж, Лондон.

Михаела САНДЖАКЯН

Óâàæàåìè ðîäèòåëè,

За летните месеци езиковото

училище „Биг Бен” организира:

- целодневна занималня;

- три-часова занималня;

- курсове по английски език за

деца;

- участие в международен лагер в

гр.Балчик.

Повече  информация  можете  да

намерите на следния адрес:

https://www.facebook.com/BigBenBalchik

 




