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Литературният клуб „Йордан 
Кръчмаров” в Каварна

Литературният клуб 
„Йордан Кръчмаров” в 
нашия град търси въз-
можности да разнообрази 
дейността си, да открие 
нови форми за общуване 
с хората, занимаващи се 
с изкуство. В последни-
те години пишещи те се 
стремяха да участват ак-
тивно в обществения и 
културен живот на града, 
както и да привлекат мла-
дото поколение, ученици 
и студенти в него. Тази 
хубава традиция продъл-
жава и се стреми да обо-
гати и новото ръководство 
на клуба.
На 14 февруари, дата, на 
която се отбелязват два 
празника – нашият Три-
фон Зарезан, Денят на 
хубавото вино, както и 
получилият голяма по-
пулярност Св. Валентин, 
на който демонстрираме 
обичта към любими и 
близки хора, литератур-
ният клуб беше поканен 

да гостува в Каварна от 
тамошните литератори.
Литературният празник 
се състоя в просторната 
зала на художествената 
галерия и бе открит от 
Галя Димова, уредник на 
галерията. Водеща на ве-
черта бе К. Далакманска, 
известна и популярна пое-
теса, която поканваше по-
етите от Каварна и Балчик 
да представят своите сти-
хове, както и любима пое-
зия от съвременни автори. 
Вечерта на тема „Любов и 
вино” беше много сполуч-
ливо озвучена на пиано от 
Теофания Христова. 
Необикновената поетична 
атмосфера се получи със 
стиховете на балчишки-
те поети и каварненски-
те домакини, които бяха 
поканвани на микрофона 
от К. Далакманска. Със 
своя поезия се представи-
ха Иванка Стоянова, Па-
раскева Атанасова, Роси 
Димитрова, Пенка Дими-

трова. С хумор разведри 
атмосферата Добри Геор-
гиев, майстор на епигра-
мите, а Иван Статев въз-
хити публиката със своите 
много популярни стихове, 
които той би рецитирал 
без умора с часове. Своя 
поезия и стихове на бал-
чишката поетеса Стефка 
Керчева представи и Надя 
Митева.
Каварненските поети 
Йовчо Стоянов, Таньо 
Божков, Мая Чалъкова, 
Албена Атанасова, Ана 
Томова прочетоха стихове 
за виното: „виното с дъх 
на есен и тъга”; за любо-
вта „живеехме щастливо 
с нашата любов, любо-
вта е висш и ценен дар”. 
Много силна поезия , из-
пълнена прочувствено от 
талантливите, елегантни 
и красиви каварненски 
поетеси.
Литературната вечер 
продължи с конкурс за 
най-хубаво вино. Дома-

кините бяха подредили 
богата маса с вкусотии 
за всички присъстващи. 
Комисия от специалисти 
дегустира напитките и 
определи първо място за 
червеното домашно вино 
на Иван Статев, а Дима 
Малева получи наградата 
за най-красиво оформена 
бутилка. Всички присъст-
ващи, гости и домакини 
получиха подаръци с ка-
лендар на община Кавар-
на. Присъстващите имаха 
възможност на чаша вино 
и мезета да общуват, да 
обменят мнения за онова, 
което ги вълнува и радва. 
Последваха обещания за 
нови срещи и контакти, 
които най-вероятно ще се 
осъществят в нашия град. 
Поезия, вино и толкова 
още приятни за душата и 
окото неща – с това ще се 
запомни срещата на двата 
литературни клуба.
     
       Мария АНДРЕЕВА

Клуб „Младост – 6” Балчик 
умеят да празнуват

На 14.02.2019 г. в пенсио-
нерски Клуб „Младост – 
6”, гр. Балчик, с председа-
тел г-н Георги Андонов се 
проведе тържествен обяд, 
по случай Трифонов ден и 
Деня на влюбените. 
С веселие и мъдри съве-
ти пенсионерите от клуба 

празнуваха задружно. За 
доброто отглеждане на 
лозата и произвеждане на 
вино споделиха своя опит 
г-н Боньо Маринов и г-н 
Атанас Стамов, най-дъл-
гогодишните членове.
Празникът премина в из-
ключително тържествена 

обстановка с много песни, 
танци и задружно весе-
лие. 
 Председателят г-н Ге-
орги Андонов пожела на 
членовете на клуба много 
здраве и дълголетие!
 
         Пламен ПАРУШЕВ

Летописец с възможности
Иван Радев се доказа като 
продуктивен творец. Почти 
цялата му професионална 
кариера е свързана със строи-
телството. Той в недалечното 
ни минало не беше безраз-
личен съзерцател на всичко, 
което оставаше около него, 
а активен участник в стро-
ителните процеси, които се 
случваха в Добруджанския 
край. Изживяваше ги, влага-
ше всичко от себе си, за да ги 
има. Неслучайно го опреде-
лят за един от авторитетните 
градители на обществото. 
Той бе сред безпроблемни-
те участници в т.нар. висш 
пилотаж на строителите и 
като стопански деец, и като 
специалист, който е врял и 
кипял в строителния отрасъл. 
Името му е тясно свързано с 

основоположниците на стро-
ителната панорама в Примор-
ска Добруджа. Почти няма 
обект в тази част на Родината, 
в която да не е бил сред най-
авторитетните създатели.
Като краевед и родовед Иван 
Радев е летописец с възмож-
ности. Неговите бележни-
ци винаги са били пълни с 
цифри и факти за градежа 
на Добруджа от най-стари 
времена. И шестте му кра-
еведско-родоведски книги 
се четат и предпочитат от 
любителите на тази нелека 
тема. Изключение не прави и 
седмата — „Шабла и нейните 
исторически забележител-
ности“. Вълнува го името на 
най-малкия град в Добричка 
област. Обяснява ни произ-
хода му. Запознава ни с друг 

не по-малко значим факт от 
интересната си биография — 
неговата компетентност. И в 
седемте си книги Иван Радев 
се очертава като сладкодумен 
разказвач. Не крие симпатии-
те си към най-изявените ръ-
ководни личности на строи-
телния отрасъл в недалечното 
минало като инженерите Ге-
расим Герасимов и Диаманди 
Радев, строителните техници 
с опит и замах в работата си 
Мария Друмева, Георги Вод-
каджиев и Динко Михайлов... 
В книгата липсва помпозност 
и натруфеност, както и без-
почвени хвалби на един или 
друг ръководител, на един 
или друг обикновен строител, 
без той да има основателни и 
неопровержими заслуги!
На 29 август 2019 г. Шабла 

ще навърши половин век 
като град. Вероятно общест-
веността на селището ще от-
бележи по подобаващ начин 
това голямо събитие за При-
морска Добруджа. Авторът 
на книгата определя родната 
си Добруджа като романти-
чен и плодороден край и това 
проличава от всеки ред на 
неговите мисли и съждения. 
Книгата, както и всичките 
й посестрими преди нея, е 
приемливи илюстрована. Чи-
тателят й може да види много 
и разнообразни по тематика 
снимки не само с историче-
ска, но и с художествена стой-
ност. Иван Радев ни напомня 
и друг силен факт от истори-
ята на младия добруджански 
град — на 2 юни 1951 г. на 
три километра от краймор-
ското село Тюленово е открит 
първият български нефт от 
група съветски специалисти 
с ръководител Степан Пят-
нухов! Това още веднъж ни 
напомня за досетливостта и 
находчивостта на любозна-
телния краевед. Той доказва 
за кой ли път с качествата 
си, че е 24-каратов краевед с 
комплекс от творчески въз-
можности. Да му пожелаем 
дълголетие и по-нататъшно 
движение само напред и наго-
ре, а на най-новата му книга 
— добър и безпроблемен път 
към сърцето на Негово вели-
чество Читателя!

Атанас ПЕЕВ,
председател на Дружество-

то на краеведите „Отец 
Павел Атанасов“ и на Клуб 

„Родознание“ в Добрич

Литературен клуб “Йордан Кръчмаров” към НЧ “Паисий Хилендарски 1870” бе участник в 
рецитала за Васил Левски, проведен в НЧ “Васил Левски 1959” Балчик. Фото: Николай МИРЧЕВ

Генчо Златев 
Издал е тринадесет сбор-
ника с поезия – лирика и 
сатира. Творчеството му е 
заредено с голяма любов 
към добруджанската рав-
нина и хората, които се 
трудят в нея. Критичният 

му портрет може да завър-
ши с онова, което трябва 
да е характерна черта на 
всеки човек и, най-вече на 
човека на словото: „Има 
нещо, което не може/ с 
нищо да се замени. /Под-
крепи ме, о, моля те, Боже/ 

да го имам през всичките 
дни… /Да не слагам резе 
на вратата, /на душата и 
свойто сърце, /да са мос-
товете на добротата / две-
те мои човешки ръце.”
Член е на Съюза на бъл-
гарските писатели


