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Валентина Георгиева,
диригент на смесен хор
"Черноморски  звуци "
при  НЧ " Паисий Хи-
лендарски 1870" в  Бал-
чик, е предложена от
Общината за годишната
държавна награда "Св.
Паисий Хилендарски" .
В отговор на стартира-
лата процедура от Ми-
нистерството на култу-
рата за приемане на
предложения за награж-
даване с отличието за
2012 г., Областна адми-
нистрация Добрич е

уведомила осемте об-
щини и в указания срок
са постъпили номина-
ции от три от тях. Освен
Балчик, свои предложе-
ния са направили общи-
ните Тервел и Шабла.
Номинацията на Тервел
е за народната певица
Калинка Вълчева. От
Шабла предлагат двама
- изявения общественик

и учител по рисуване
Александър Александ-
ров и диригента на гра-
жданския духов оркес-
тър Панко Янакиев. С
писмо на Областния уп-
равител номинациите
са изпратени в Минис-
терството на културата.
Годишната държавна
награда "Св. Паисий
Хилендарски "  е учре-

дена  през 2000 г. по си-
лата на Закона за закри-
ла и развитие на  култу-
рата за принос към на-
ционалната идентич-
ност и духовните ценно-
сти, за стимулиране на
български творци и из-
пълнители на произве-
дения, свързани с бъл-
гарската история и тра-
диции.         balchik.com
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Повечето от артефак-
тите, намерени в храма
на богиня Кибела в Бал-
чик, ще бъдат реставри-
рани и консервирани до
края на тази година, съ-
общи директорът на Ис-
торическия музей Радо-
стина Енчева. 44 хиляди
долара се усвояват от
Американския научен
център в София, чрез
който е осигурен специ-
ален гранд за  реставра-
ция и експозиция на ка-
менни архитектурни де-
тайли и артефакти от
храма на понтийската
майка на боговете в гръ-
цката колония Дионисо-
полис. Договорът, склю-
чен през октомври, ще
се изпълнява в продъл-
жение на година. Сред
находките, които посе-
тителите ще могат да ви-
дят в нов интериор, са
фронтонът с бог Хели-
ос, фризове с букрании
(декоративни елементи
с формата на череп или
глава на бик), пейки, ка-
кто и различни надписи
от ІІІ век преди Христа
до ІІІ-ІV век след Хрис-
та - периодът, през кой-
то се предполага, че хра-

мът е бил обитаван.
Преди време с общинс-
ки средства бяха реста-
врирани около 200 мо-
нети, открити на място-
то на изкопа. Всички
движими паметници са
в музея. До лятото на
2013 г. те ще бъдат подо-
баващо експонирани.
За помещенията ще бъ-
дат монтирани нови
климатици, осветление
и витрини. Чрез одобре-
ния проект предстои да
излезе книга за храма на
Кибела на български и
английски език. След ре-
конструкцията на стара-
та мелница край море-
то,  сe предвижда част
от експонатите да бъдат
показани и там. През ап-
рил 2007 г. храмът на Ки-
бела бе намерен в при-
морската част на града
при изкоп за частен
строеж до стария пазар.
Държавата не намери
начин да отчужди тере-
на. Така след повече от
пет години е налице
проект за частен музей,
в който да се ситуира ар-
хитектурната част на
древния храм. А през
това време съхранената

под земята столетия на-
ред бяла зидария се
компрометира от атмо-
сферните условия. С из-
вестно закъснение от
Министерство на култу-
рата бяха осигурени
средства за дървен на-
вес, който да пази цен-
ната находка. Там стоят
големият жертвеник и
купела, зидовете на хра-
ма. Изследователите ка-
зват, че това е единстве-
ният открит храм на Ки-
бела в източната част на
Балканския полуостров
и най-добре запазеният
елинистически храм в
България. Намерените
надписи и мраморна
пластика са изключител-
но важни археологиче-
ски паметници, отразя-
ващи религиозния и об-
ществен живот в древ-
ния Дионисополис. Ка-
то брой и разнообразие,
това е най-голямата гру-
па движими паметници,
свързани с култа към
Кибела,  откривани до
сега в неин храм. След
земетресението в среда-
та на VІ в. храмът е бил
затрупан вероятно от го-
леми приливни вълни.
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"Посетителят ще при-

добие представа как е
изглеждал  храмът,  убе-
ден съм, ще остане мно-
го дoволен", каза реста-
враторът Георги Мав-
ров, докато почистваше
един от надписите. Това
вече е третият етап на
реставрация и консер-
вация.  Експозицията за-
почва да има завършен
вид, добави той. Някол-
ко реставратори са в
Балчик от месец октом-
ври. Мавров, който ра-
боти по Кибела от само-
то й откриване през 2007
г., се присъедини към
тях преди седмица. Ос-
тава ни около месец и
половина работа, спо-
дели той. Реставратори-
те внимателно почист-
ват, мият и сушат камен-
ни и мраморни парчета
с различна големина и
форма. След това с мно-
го търпение и фантазия
ги наслагват едно до
друго, докато открият
липсващото. Също като

подреждането на огро-
мен пъзел без снимка,
съставен от неизвестен
брой части. Упоритост-
та им се възнаграждава
и "пъзелът на Кибела"
постепенно започва да
се с глобява.  Тази годи-
на са открити части от
ръката на  Кибела, някои
елементи от седящата
статуя. "Бяха в хранили-
щето, но не се знаеше,
че са от там. Те не изли-
зат, докато човек не тър-
си конкретно нещо. На
една от статуите  също
намерихме част от гла-
вата, но за съжаление е
само задната част. Ще
има фризура, няма да
има лице",  увлекателно
разказа Мавров. Изля-
зъл е и един надпис на
неочаквано място, на
ъгълче, където не би тря-
бвало да има надпис -
много малък фрагмент.
Друг от реставраторите
-  Петър Александров,
показва на място как ще
изглежда голямата ста-

туя на Кибела. Ръка,
парче от трона,  парче
от крака, част от обле-
галката на седналата ста-
туя вече са намерили
местата си. Главата, за
съжаление, още я няма.
Но от другите статуи ще
се придобие представа
как е изглеждала. Преди-
шния път е реставрира-
на част от дясната ръка,
която вече се събира ця-
лата - тя държи чиний-
ка. Все още липсва част
от бицепса на лявата, но
елементът от лакътя  до
пръстите е открит.  И
преди 23 века статуите
са изработвани с монта-
жни връзки. Понеже не
е стигал блокът, ръката
е направена отделно и е
монтирана с щифтове,
каза специалистът. Спо-
ред метала, с който са
разполагали древните
скулптори, щифтовете
били медни или желез-
ни. Една от правите  ста-
туи, стояли в храма, ве-
че има тил и дясно ушен-

це. То е перфорирано и
най-вероятно е било с
метална обица. Част от
дясно краче също при-
ляга към фигурата. Та-
зи година са намерени
и ръчичките на тази ста-
туя. Едната от тях държи
дискче. Тя е правена от-
делно и като вложка е
влизала в статуята.
"Най-вероятно, когато е
падала или е съборена
по някаква причина, то-
ва парче се е набило на-
вътре, а ръката се е счу-
пила.  Намерих ме го не
в храма долу, а от това,
което вече е било изко-
пано и беше в хранили-
щето. Частта от главич-
ката също беше в храни-
лището. Но за съжале-
ние е останало само то-
ва. Другото парче го ня-
ма. При последващи
разкопки или едно пре-
търсване на общия ма-
териал може да излезе
още нещо" , убеден е
реставраторът Петър
Александров.

Èçëîæáà îò ïîðòðåòè íà æåíè ïðåäñòàâÿ
Õóäîæåñòâåíàòà ãàëåðèÿ

От средата на ноем-
ври една от залите на
Художествената гале-
рия представя единай-
сет картини на разли-
чни български худож-
ници. В изложбата са
подбрани портрети, ко-
ито са част от фонда на
галерията, но не са
включени в постоянна-
та й експозиция. Тех-
ни автори са Вера Лу-
кова, Радка Хаджини-
колова, Румяна Ганче-

ва, Василка Генадиева,
Здравко Алексиев,
Христо Танев, Любен
Диманов, Никола Г.
Даскалов, Христина
Петрова, Елза Гоева и
Маргарита Денева.
Две от творбите са гра-
фики,  изпълнени в те-
хниките гравюра и ли-
тография, а останали-
те живопис.  Общото
между тях е, че са по-
ртрети на жени и са съ-
здадени през 60-те го-

дини на ХХ век. Изк-
лючение правят " Мла-
да жена" на Н. Г. Дас-
калов (1983г.) и "Ва-
лентина" на М. Денева
(1975г.). Особен инте-
рес представлява "Въз-
рожденска учителка"
на Христо Танев. Кар-
тината е с размери 115/
80 см и е собственост
на галерията от 1972 г.
Творбата е частично
реставрирана през
1986 г. и оттогава не е

показвана в експози-
ция, както и останали-
те портрети. На нея е
изобразена млада же-
на с книга  на фона на
висок прозорец, чиято
форма и рамка напом-
нят  възрожденското
архитектурно изкуст-
во. В Художествената
галерия подобна из-
ложба, само от порт-
рети от фонда, не е
правена.
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