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Тържествено отбелязване на 80-годишнината на НЧ “Велко Ангелов 1940“ - с. Дропла, общ. Балчик.
Читалищният секретар Йорданка Симеонова произнася слово.
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Денят на народните
будители е светъл празник за българския народ, който поражда чувства на гордост, доблест и родолюбие. Историческото ни минало
е изпълнено с много
имена и събития, чиято слава никога не ще
избледнее. Затова признателното потомство
днес тачи и се прекланя пред светлата памет
на нашите будители.
„Народ, що може в тъмни, безнадеждни дни
герои, мъченици и светци да дава, безсмъртен е и с вяра в светли
дни, той пак ще просияе!”
И самодейците от НЧ
„В.Ангелов 1940” с.Дропла, честват 80-годишния му юбилей на будителския ден 1 ноември, защото са носители
на възрожденски дух,
обичат родното си село
и милеят за него. Читалището е един пристан
за духовно израстване,
то е светиня и в него се
влиза с преклонение и
обич. Сградата е внушителна и представи-

телна, добре поддържана от грижовни стопани. Построено е с труда
на хората през 1931-33 г.
като всеки мъж е осигурил по една каруца
тухли от тухларницата
на бай Райно и по една
каруца камъни от Балчик. Разполага с голяма
сцена, има просторен
салон с 300 места , амфитеатрално разположени, оркестрална зала,
гримьорни, етнографски музей за историята
на с.Дропла.
Много гости бяха поканили домакините. Посрещнаха ни с блага усмивка, с добруджанска
погача и „Честит празник, добре дошли!” Почетоха празника на селото от областния град
– Атанас Пеев – председател на краеведското дружество в гр.Добрич, гости от Мангалия,
Румъния /с Икономическия техникум и Спортното училище има дългогодишни връзки, сподели кметът на с.Дропла Блага Кирилова/, от
читалище „Й.Йовков”
гр.Добрич, от общинс-

ка а дми ни страц ия
гр.Балчик, от НЧ „В.Левски” гр.Балчик, от ОбС
на пенсионерите, от селата Гурково, Стражица, Змеево.
Богатата програма беше открита със слово на
читалищния секретар
Йорданка Симеонова и
кметът на селото Блага
Кирилова. Вокалната
група към читалището
изпълни химна на България и химна на Добруджа. Публиката стана
на крака, пеейки с тях.
Възгласите „Браво” не
стихваха. Нашите народни певици от хор „Добруджанки ” към НЧ
„В.Левски” ,с диригент
Магдалена Христова,
из нес оха п рек рас ен
концерт. Радост и възхищение в публиката предизвикаха и автентичната би това група от
с.Гурково и новосъздаде ният
кварт ет
„ТАММ” /Таня Тодорова, Албена Войчева,
Магдалена Христова и
Михаил Душков/. Чаровно бе изпълнението на
двете ученички от Музикалното училище в

гр.Добрич, прекрасната Невена Димитрова /
”Гласът на България”/
бе ше не повторим а.
Танцовите състави от
читалище „В.Левски” –
малки и големи, ТФ
„Данс” с ръководител
Евген ия Кирил ова –
красиви и талантливи,
завладяха сърцата на
всички. Салонът дълго
беше огласян от бурни
аплодисменти и нестихващи овации.
Не са малко успехите,
които самодейците от
с.Дропла са завоювали
– сребърен медал от
гр.Бургас 2012 г.; бронзов медал от гр.Свищов
2011 г.; ІІІ място от „Листопад на спомените” –
Варна; ІІ място от „Подари ми море” – Камчия 2013 г. и много още
награди в годините назад.
Нека всички читалищни дейци са живи, здрави, все така усмихнати,
творчески вдъхновени,
с несломим борчески
дух и добро настроение. На многая лета!
Тодорка
ХАРИЗАНОВА

На 31 октомври 2013 г.
неколцина членове на
Литератур ния
клуб
„Й.Кръчмаро в” към чще „П.Хилендарски”
Балчик, гостувахме на
ОУ „Антим І”. Идеята дойде от Светлана Иванова, учителка по музика в
училището и член на литературния клуб. Посрещнаха ни шумно множество от деца и техните
учители. Слово за празника произнесе зам.-директорът на ОУ „Антим
І” Мая Иванова, а след
нея прочувствени думи

прочете и ръководителят
на литературния клуб
Николай Мирчев. От
името на клуба подарихме книги за библиотеката на училището и ги поднесохме на директора
Румяна Петрова.
Последва кратка литературна програма от децата. Изявиха се и малките мажоретки. След това членовете на литературния клуб се срещнаха в един от кабинетите с
група ученици, които
имат насоченост към литературата. Проведе се

задушевен разговор за
празника на книгата и
духа, за необходимостта
всеки да се изяви в това,
което може, в това, което го вълнува и го прави
човек. Чухме чудесни
стихове от Ивомира Иванова, VІІІ клас, две момчета ни демонстрираха
рап, други разказаха какво ги вълнува и какво
творят. Об ещахме си
следващи срещи.
Спомням си едно интервю с проф.Андрей
Пантев със з аглавие
„Върху хляб и книга не

се стъпва” – във връзка
с Деня на народните будители. Той казва: „Когато покрусените софиянци разбират за разпокъсването на Б ългария
след Първата световна
война, те не тръгват към
къщите на прославени
генерали и школувани
оратори. А тихомълком
се нареждат под балкончето на Дядо Вазов, който е по-спасителен за тях
от армията, министрите
и банкерите. А има ли
такова балконче днес ?”

Това бе темата на литературното четене, което събра заедно децата от клуб „Приятели на
библиотеката” и членове на Лит.клуб „Й.Кръчмаров” гр.Балчик: Николай Мирчев, Стефка
Керчева, Иван Статев,
Енчо Димитров, Добри
Георгиев,Тодорка Харизанова.
Когато се говори за
народните будители,
съхранили вярата, езика, събуждайки националното самочувствие
и свободолюбивия дух,
не може човек да остане безразличен и да не
трепне искрата любородна в сърцето. Изворите на национална гордост са чисти и вечно
бликащи.
Всяко дете се беше
подготвило много добре, за да разкаже факти
от биографията и просветната дейност на народните будители, с помощта на библиотекарката от детската заемна
Марияна Радева. Тя откри с тържествено слово празничната среща
на деца и възрастни и
даде думата на децата.
Те започнаха с делото
на славянските първоучители Кирил и Методий, Кл.Охридски. За
будителите от епохата
на Възраждането говори Иванка Томова, главен библиотекар, а децата продължиха като

разказаха за П.Хилендарски и неговата „История славянобългарская” , С.Врачански, д-р
П.Берон и „Рибния буквар”, Д.Чинтулов и неговите песни, П.Р.Славейков, Л.Каравелов,
Хр.Ботев.
Ръководителят на
лит.клуб „Й.Кръчмаров”
Н.Мирчев запозна всички
откога и защо се празнува
1 ноември. Че той става
празник на българската
наука и журналистика.
После отправи предложение към децата да се запознаят и да научат повече
за делото на балчишките
граждани – народни будители, които са 61. Те заслужават да бъдат тачени и
на следващата среща да се
говори за тях.
Поет еса та Ст еф ка
Керчева прочете стихотворението „минута за
поклон” от петранка Божкова, посветено на делото на В.Левски, чийто думи”сладки и опасни” достигат до всяко
българско сърце.
Поетът Иван Статев
рецитира две свои стихотворения „Паисий” и
„Крила”.
Тодорка Харизанова
отправи въпрос към децата, знаят ли кой е написал химна на град
Балчик и посочи авторката Стефка Керчева.
Децата се въодушевиха
и казаха, че им харесва
и че вече са го пели в

училище. Другият въпрос бе дали знаят къде е
плочата на опълченците от град Балчик и че
на подобни места трябва да има винаги цвете.
Днес също има будители и това са съвременните учители, творците
на науката, литературата и изкуството.
Литературното четене прерасна в една среща – разговор по пробле мит е н а дет ско то
творчество, избора на
книга и отношението
към четенето. Децата
споделиха свои предпочитания, изказаха мнение относно учебния
материал относно учебн ия ма те риа л по
бълг.език и литература
и история.
Останалите членове
на Лит.клуб се включиха в разговора с мнения
за ценностите в живота
и за равнището на образователната система.
Наблюдавах децата, с
живи будни очи, жадни
за знания и информация
и съжалих, че съм се родила в друго време. Но
никой не избира кога,
къде и как да се роди.
Освен с приповдигнато настроение, всички
присъстващи си тръгнаха от библиотеката с едно разбиране, че за да
се открие детското сърце е необходимо разбиране и правилен подход.
Стела ДАКОВА
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