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На 27 юли 2015 г. Универ-
ситетска ботаническа гради-
на Балчик отбеляза търже-
ствено 60 години, откакто
се осъществява идеята на
акад.Даки Йорданов да се
създаде УБГ в Балчишкия
Дворец.
Още преди обяд бе даден
израз и старт на научно-из-
следователската работа на
УБГ. Държавна изпитна ко-
мисия с председател проф.
д-р Яна Топалова /основа-
тел на магистърската прог-
рама/, доц.д-р Елиза Узуно-
ва /ръководител на магис-
търската програма/ и доц.
д-р Анели Неделчева /БЕЦ/
изслушаха индивидуалното
представяне на студентите
бъдещи магистри Катя По-
пова, Катрин Томова, Соня
Кръстева, Христо Вълчев и
Людмила Лозанова. Те бя-
ха представени на аудитори-
ята от научните си ръково-
дители проф. д-р Йордан

Узунов, проф. д-р Яна То-
палова и  гл.ас.д-р Ирина
Шнайдер, която гордо ка-
за още, че е доволна от
представянето на нейна
дипломантка и че с удо-
волствие е била рецензент
на друга. Студентите, ко-
ито с отлични презентации
и блестящи отговори на
въпроси от комисията и
присъстващите,  защити-
ха дипломните си работи
на магистри от Магистър-
ска програма „Екомени-
джмънт” към Балкански
екологичен център /БЕЦ/
на УБГ – Балчик и Биоло-
гически факултет на СУ
„Св.Климент Охридски”.
В тържеството активно
участие взеха студентите
от Биологически факултет
на СУ –  студенти от спе-
циалност Биология втори
и трети курс и студенти
от специалност Молеку-
лярна биология първи

курс, заедно с техните пре-
подаватели доц. д-р Анели
Неделчева и гл.ас. д-р Ата-
нас Грозданов. Студенти-
те биолози, членове на сту-
дентския клуб  за образо-
вание и развитие
„С.К.О.Р.Е.Ц.,” под ръко-
водството на гл.ас. д-р
Атанас Грозданов  те бяха
подготвили и експонирали
постоянни постерни табла
с научно-популярна цел, на
които  представяха разно-
образието от растителни и
животински видове, среща-
щи се на територията на  за-
щитената местност Ботани-
ческа градина в Балчик,
проучени от тях. Много от
присъстващите забелязаха
и оригиналните студентски
сувенири, изработени от
природни материали, и
изобразяващи обекти от
нашата флора и фауна.
 На няколко обозначени
места в градината /ориги-

нално украсени шатри/,
студентите бяха подготви-
ли и тематични беседи и
кратки маршрути  за лече-
бните растения, кактусите
и сукулентите, симбиозата
в природата.
Голяма част от посетители-
те се спираха и изслушваха
интересните факти за обе-
кти от градината, задаваха
много въпроси, бяха про-
жектирани кратки филм-
чета, някои от тях адапти-
рани и за най-малките по-
сетители.
Разговорите и беседите се
водеха на няколко езика, та-
ка че всички пoсетители
можеха пряко да участват
в беседите. Студентите
участваха и в ботаническа-
та работилница за деца:
пресаждане на кактуси, из-
следване на местната фло-
ра, измерване височина на
дървета и пр. Празничност
на събитието създадоха на-

родните песни на хор „Ро-
сна китка” с ръководител
народната певица Стойка
Георгиева, Детската танцо-
ва школа и Школата за на-
родни инструменти към
НЧ „Васил Левски” Бал-
чик, Групови и индивиду-
ални изпълнения на автен-
тичен фолклор от народ-
ния хор на НЧ „Свобода”
с.Гурково. Оркестърът на
Военноморските сили, с
диригент кап.III ранг
М.Трифонов, изпълни и
гостите се насладиха на
творчеството на Йохан
Щраус, Виторио Монти,
Ранди Нюман, на българс-
ките класици Дико Илиев,
Любомир Пипков и Нико-
лай Братанов.
Последва едночасово чете-
не на поздравителни адре-
си след живото академич-
но слово на чл.кор. проф.
д.и.н. Иван Илчев /ректор
на СУ „Св.Климент Охри-

дски”, на проф.д-р Мари-
ела Оджакова /декан на
Биологическия факултет/,
проф. Д.Темнискова /пре-
дседател на Биологическо-
то дружество/ и поднесе-
ната, без да се чете, реч на
контраадмирал Митко Пе-
тев /командир на ВМС/.
Лично аз се развълнувах
най-много от споделените
мисли на поканения най-
стар специалист ботаник
Серафим Серафимов, 96-
годишен, който с младеж-
ки плам разказа за основа-
ването на градината, за са-
мия основател акад.Даки
Йорданов, за много старо-
то, но актуално желание да
се садят бадемови и смоки-
нови гори, за първите си
научни опити. Тук искам да
вметна, че Серафимовата
ботаническа градина се на-
мира в село Велика, близо
до река Велека, на десети-
на километра от град Ца-

рево.  Посетете я и ще ви-
дите за какво става дума –
ще намерите отговор за
дълголетието на Серафи-
мовия род, за градинарс-
ките трудове на Радка Се-
рафимова, за усилията на
дъщеря им, на която са пре-
дали труда и всичките си
познания да се развива тя-
хната ботаническа градина
и да смайва внуците им, ко-
ито също им помагат.
Аз преживях невероятно-
то усещане за сливане с
природата в Серафимова-
та градина и се почувствах
с пречистен дух. И все пак,
добре би било да има раз-
бирателство между УБГ и
ДКИ КЦ „Двореца”, което
да се изрази в една обща
каса за приходи от билети
на входа; Община Балчик
да бъде един от тримата
стопани на този имот, да-
ден на балчиклии.

Маруся КОСТОВА

Откриване на тържеството, по случай 60-годишнината на УБГ - Балчик и поднасяне
на цветя пред паметната плоча на акад.Даки Йорданов от чл.кор. проф.д-р Иван
Илчев /ректор на СУ "Кл.Охридски"/; проф.д-р Мариела Оджакова /декан на
Биологически факултет/; проф.д-р Яна Топалова; проф. д-р Попова; д-р Константин
Косев /директор на ботаническите градини София, Варна и Балчик/; проф.д-р Венета
Капчина /зам.-декан/; доц.д-р Стоян Шишков /зам.-декан/; доц.д-р Пламен Митов /
зам.-декан/                                                                               Фото: Маруся КОСТОВА

Водосвет за здраве отслужиха свещеноиконом Стратия
Александров /храм "Св.Георги" Балчик/ и свещеник
Тодор /храм "Св.Петка" в кв."Левски Балчик/.

Фото: Маруся КОСТОВА

Контраадмирал Митко Петев /командир на ВМС/ - официален гост на тържеството,
по случай 60 г. УБГ Балчик. Фото: Маруся КОСТОВА

чл.кор.д-р Иван Илчев /ректор на СУ "Св.Климент
Охридски"/ бе съвършен оратор на тържеството, по
случай 60 години УБГ - Балчик.

фото: Маруся КОСТОВА

Д-р К.Косев и проф.д-р Д.Темнискова пред микрофона с тържествени слова.
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