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Äúëáîê ïîêëîí ïðåä ïàìåòòà íà ãåðîèòå,
äàëè æèâîòà ñè çà Îñâîáîæäåíèåòî
íà Áúëãàðèÿ îò òóðñêî ðîáñòâî.

Фосили на растителни и
животински видове, обитавали Черно море и неговите брегове в различни геоложки периоди ще бъдат
експонирани днес във фоайето на Община Балчик.
Из ло жб ат а с е на ри ча
"Вкаменелости от дълбините" и е част от сбирката
на балчиклията Мариян
Цветков.

Експонатите са вкаменелости на миди, охлюви,
растения от края на последния ледников период.
По някои от тях има следи
от човешка дейност.
Събирането на колекцията започва случайно, при
леководолазни гмуркания
на Мариян Цветков във
водите североизточно от
Балчик.

Мариян е служител в
Общинско предприятие
БКС и има трайно влечение към историята, археологията и изкуството. Той
е изработил различни каменни творби, разположени в градската среда на
Балчик. Колекцията му
наброява няколкостотин
експоната.
Сава ТИХОЛОВ

Мариян Цветков държи в ръцете си лопатка от преден крайник на динозавър.
Намерил е още гръбначен прешлен от мамут, рог от бик, които засилват
интереса му към уникалните находки от епохите Холоцен (11,5 хил. год.),
Палеолит (исторически период), който съвпада с края на последния ледников
период. Констатирал е следи от човешка дейност. Фото: М. КОСТОВА

Във витрините на изложбата ще видите бивни, ребра, гръбначни прешлени
от Палеоген, стави от Плейстоцен, люспа от голяма костенурка, части от
челюсти и зъби, рог от диво говедо и др.
Фото: Маруся КОСТОВА

На 31 януари 1878 г. е освободен от турско робство нашият град Балчик. И тази година, в знак на
дълбока признателност, пенсионери от Клуб "Здраве", с председател Тодорка Харизанова, изпълнени с родолюбие и патриотични чувства, поднесоха цветя с трикольорна лента пред Паметника на
героите, паднали във войните, от Община Балчик.
Фото: Маруся КОСТОВА

Èçâåñòíèÿò äîáðè÷êè êðàåâåä
Ãåîðãè Êàçàíäæèåâ - íà 75 ãîäèíè
издание на книгата на
Георги Ка за ндж ие в
"Варненският и Преславски митрополит д-р
Йосиф".
До един-два месеца
ще е факт и монументалната книга, над която авторът работи от
близо седем години, а
именно - "Преселението на българите в Бесарабия и Молдова /17651940/", както и книгата
з а гра д Тва рди ц а в
Р.Молдова - съхранил
езика и традициите на
старите българи, преселили се в началото на
ХІХ век в Молдова и
Украйна, където са намерили мир и труден
поминък.
Писателят Георги Казанджиев
Във връзка със 75-гоВ петък, на 6 февруа- 907 командири на пол- дишнината от Крайоври 2015 г. добричкото ко ве . Г.Каз анджи ев ската спогодба ще изкреведско дружество е обяснява причините за лезе книгата "Крайовсорганизирало празнен- встъпване във войните, кия договор 1940 г.",
ство по случай 75-го- за клаузите на Ньойс- която съдържа оригидишнината на един от кия договор. В книгата нал ния документ на
своите доайени - това са посочени и населе- френски и български
е писателят и изследо- ните места, където са се език, който Георги Кавателят Георги Казан- водили бойните дейст- занджиев пръв прави
джиев.
вия. "Това е енцикло- дост ояние на съвреЩе бъдат изтъкнати педия на българските менната българска историческа общност. Още
най-новите му трудове, пехотни полкове.
като книгата "НЕПОБЕКнигата е плод на 20- известни негови книги
ДЕНИТЕ БЪЛГАРСКИ годишен труд" - споде- са: "Генерал от пехотата
ПОЛКОВЕ", която съ- ля още авторът, като Данаил Николаев - еподържа 700 страници за добавя, че всяка дума пея на еди н живот";
бойните действия на 59 почива на определен "Манастирът "Св.Марипехотни полка по вре- документ. Изданието на" в с.Ботево".
Във връзка с 90-годиме на Сръбско-българ- ще има и втори том,
ската, Балканската и който се очаква да е шнината от Добричката
епопея излизат пет книМеждусъюзническата, около 900 страници.
Първата и Втората свеРодолюбивите бъл- ги. Първата - "Генералтовни войни. Има и гари ще се зарадват на лейтенант Иван Колев кратки биографии на н овопре ра боте н от о епопея на един живот",

втората "Генерал Киселов - епопея на един
живот", третата е посветена на Генерал Стефан Тошев. Те са в рамките на поредица от 25
книги - "Бележити български пълководци". От
1878 г. до 1945 г. България има 172 генерали,
от които 20 са пълни генерали.
За всеки един от тях
ще има отделна книга,
а животът и делото на
останалите ще бъдат събрани в няколко издания или общо 25. Книга та "Не победени те
български полкове" ще
има втори том.В него
ще бъде описана дейността на 99 български
полка - от основаването
им до настоящия момент. Ще бъдат представени техните командири,
местата и развитието на
бойните действия, в които са участвали. И петата книга, по случай 90годишнината на Добричката епопея, е "Битката за град Добрич".
В Деня на Добричката епопея бяха вписани
в Почетната книга на
Добрич трима краеведи
- писатели: Тодор Нинов, Георги Казанджиев
и Ахил Карамузов.
Пожелаваме здраве и
осъществени идеи и в
бъдеще на приятеля на
нашия вестник - Георги Казанджиев, пред когото се прекланяме.
Маруся КОСТОВА

