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Керанка Генчева

От ранна възраст всеки от
нас  е  възпитан  в  любов  и
преклонение  към  великото
дело на светите братя Кирил
и Методий. Привилегия на
малко народи е да имат пра-
зник като нашия. Подвигът
на Солунските братя ни из-
пълва с  гордост,  „Че  и ний
сме дали нещо на света и на
вси славяни книги да четат.”.
В защита на своето слово те
се изправят пред цялата сре-
дновековна  реакция,  която
допуска  само  три  богослу-
жебни  езика  –  еврейски,
гръцки, латински – и отстоя-
ват правото на всички наро-
ди да имат богослужение и
книги на родния си език. Ви-
соко образованите книжов-
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11 ìàé- Ñâ.ðàâíîàïîñòîëíè Ìåòîäèé è Êèðèë
ници  създават  азбуката  и
книжовността ни с мъдрото
съзнание, че духът определя
езика, а словото самите нас.

Създаването  на  славяно-
българската азбука и прево-
да на Библията на жив сла-
вянски  език през  IX век  е
епохално събитие със светс-
ки характер. Делото на Кирил
и Методий съпътства българ-
ския народ през вековете в дни
на възход и мрачно робство,
в дни на подем и тежки бит-
ки. Във времето България из-
гражда своята наука, изкуст-
во, своята култура.

И днес, в XXI век, ние сме
горди, че ј от света пише на
Кирилица, че тя обединява
славянското  семейство  и
много още народи, че вли-
зайки в ЕС ние носим един
прекрасен празник и веков-
ната си култура.

Църквата изразява своята
признателност към братята
Кирил и Меродий като ги ка-
нонизира  за  светци  още  в
края на IX век. Празникът на
Св. Св. Кирил и Меродий се
празнува за първи път в Бъл-
гария на 11 май 1851 г. в град

Пловдив по инициатива на
Найден Геров. Светият Все-
руски синод взема решение
през 1863 г. 11 май да бъде
църковен празник на препо-
добните Кирил и Методий и
да се празнува от всички пра-
вославни славянски страни.

Българско явление е превръ-
щането на един религиозен пра-
зник в национален празник на
просветата и науката. Още от
Възраждането то е свързано с
училищните празненства и по-
вече от 200 години е част от жи-
вота и историята на България.

Апостолският  дух  на  Св.
Св. Кирил и Методий е при-
същ на  българския учител,
който търпеливо с цялата си
душа е формирал интелекта
и духа на подрастващите. За
това, на празик като днешния,
дълбок поклон на учителите
преди нас, на  самите нас и
нека  се  изпълним  с вяра  в
трудната и благородна рабо-
та на учителите на 21 век.

Честит и весел празник !

Керанка ГЕНЧЕВА –
председател  на  клуба  на

учителите-пенсионери.

Учителите - пенсионери празнуват 11 май в ресторант “Лотос”  Фото: Ю. ХРИСТОВА

Нощта на музеите, този ста-
ващ все по-популярен праз-
ник, бе тържествено открит
на 14 май от 17ч. в градската
художествена галерия. За ро-
лята на музеите и галериите в
живота на съвременния чо-
век, особено в град като Бал-
чик, привличащ туристи, ка-
кто със свидетелствата от дре-
вното  си  минало,  така  и  с
природните  си  дадености,
предмет на изображението в
изкуството, говори г-жа Радо-
стина  Енчева,  директор  на
Историческия  музей в  Бал-
чик. Присъстващите бяха по-
канени да разгледат две инте-
ресни изложби в залите на га-
лерията: приложно изкуство
от балчиклии и ръчно изра-
ботени бижута и  аксесоари
от Галина и Юлия Жейнови.

Експозицията от прилож-
но  изкуство  впечатлява  с
разнообразието  и  ориги-
налните хрумвания на сръ-
чните  балчиклии.  Наред  с

Çà òðåòè ïúò - “Íîù
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гоблените на Дима Малева,
Иванка Атанасова, Марияна
Димитрова, Калоян Лазов и
много  други,  с  дървените
пластики  и дърворезби  на
Добри  Добрев,  Стоян  До-
нев, с каменните пластики
на Мариян Цветков, грабват
погледа  с  прецизността си
оригамите на  Димитринка
Станчева, Мирослава Стоя-
нова,  Милена  Георгиева.
Истинско възхищение пре-
дизвикват плетивата на Й.
Станчева,  декоративните
фигури – оригинални суве-
нири на Шенгюл Ахмедова
и много, красиви предмети,
изработени от балчиклии.

В отделна зала бяха изло-
жени  ръчно  изработените
бижута и аксесоари на Га-
лина и Юлия Жейнови, та-
лантиливи майка и дъщеря.
Оригинални,  направени  с
много вкус и тънък усет за
традиционно и модерно, те-
зи бижута биха не само ук-

расили всяка жена, но биха
били  сигурна  гаранция  за
доброто  и  самочувствие  и
настроение. А освен това са
на съвсем достъпни цени.

Празникът, жест на уваже-
ние към културните ценно-
сти и свободата на духа, бе
продължен  и  с  богат  кон-
церт на танцовите колекти-
ви  от  танцова  формация
„Данс” с ръководител Евге-
ния Кирилова.

От най-малките до най-го-
лемите във формацията те
танцуваха с талант и настро-
ение и очароваха публика-
та (немногобройна за съжа-
ление) от майки, баби, при-
ятели и участници.

„Нощта на  музеите”, още
един интересен празник, ни
убеждава, че и когато човек
не съществува много богато
и леко, той не престава да тър-
си истината в миналото си и
красотата в творчеството.

Мария АНДРЕЕВА

Името на Антим І се свър-
зва с културно – просветно-
то издигане на българите, с
активна дейност в полза на
българщината и висок авто-
ритет, както сред междунаро-
дната общественост, така и
сред народа. Неговите думи
- „Кам за мене такава чест- да
бъда обесен, но да се осво-
боди България” - са явен знак
за достойна позиция и дъл-
бока  всеотдайност на  една
идея и една висша цел.

Тази година Антимовци
отбелязоха патронния пра-
зник на училището, носе-
що името на великия бъл-
гарин, духовник, патриот,
дипломат и безкръвен мъ-
ченик Екзарх Антим Пър-
ви  на 05.05.2011 година с
презентации във фоайето
на училището, изработва-
не на пана от начален курс 
и със спортни игри.
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