ИЗКУСТВО

6 август - 12 август 2015 г. 7

ÄÊÈ ÊÖ “Äâîðåöà” - Áàë÷èê ïðåäñòàâÿ: “ÇÀÂÐÚÙÀÍÅ”
èçëîæáà - ñêóëïòóðà è æèâîïèñ íà Êðàñèìèð ßêîâ
От 5 до 20 август в Галерия “Тунела” гостува Красимир Яков с изложба скулптура и живопис, озаглавена “Завръщане”. Нейното официално откриване бe на 5 август (сряда) от
18:00ч. Красимир Яков е
роден на 01.07.1955 г.
През 1974 г. завършва
художественото училище в
София. През 1979 г. се дипломира в Националната художествена академия - Со-

ÄÚÐÆÀÂÅÍ ÊÓËÒÓÐÅÍ ÈÍÑÒÈÒÓÒ
ÊÓËÒÓÐÅÍ ÖÅÍÒÚÐ “ÄÂÎÐÅÖÀ”
Áàë÷èê ïðåäñòàâè â Êàìåííàòà çàëà
íà 2 àâãóñò îò 18.00 ÷. Îïåðåí
êîíöåðò íà ïîçíàòàòà íà áàë÷èêëèè
îò ìèíàëàòà ãîäèíà, Ìèëà ÑàâîâàÄèìèòðîâà /êîëàðàòóðåí ñîïðàí) ,
Âàëåðèé Ãåîðãèåâ (òåíîð) è
Äèìèòúð Ôóðíàäæèåâ /ïèàíî/

В програмата бяха
включени арии от произведения на: Гаетано Доницети, Джоакино Росини и Ленард Бърнстейн.
Мила Савова -Димитрова е солистка на Софийска опера и балет.
Изявява се на почти
всички големи европейски сцени. С гастроли в
Италия, Германия, Полша, Франция, Австрия и
др. Валерий Георгиев е

солист на Държавна
опера Варна. Бил е солист на всички филхармонични оркестри в
България, включително
на Софийска филхармония.
Гастролира на оперните сцени в Германия,
Швейцария, Австрия,
Холандия, Румъния и
Русия. Входът беше
свободен, а публиката
елитна.
/Б.Т./

Община
Балчик
обявява свободно работно
място за длъжността
„младежки медиатор”,
свързана с изпълнение на
Национална
програма
„Активиране на неактивни
лица”
I.
Минимални
изисквания за заемане на
длъжността:
- да бъдат регистрирани
като безработни в ДБТ;
- да притежават висше
образование
по
специалности в областта на
педагогическите,
х ум а н и т е р н и т е ,
социалните, стопанските и
правните науки;
- да притежават умения
за работа с персонален
компютър - MS Office /Word,
Excel/, електронна поща,
интернет.
Допълнителни знания и
умения:
- да притежават познания
за законодателната уредба в
областите на заетостта,
образованието, обучението
на възрастни и социалното
подпомагане;

- да притежават знания за
програми и насърчителни
мерки за заетост и
обучение, финансирани от
държавния бюджет и
Европейските структурни
фондове.
да
притежават
способност за планиране и
организиране на дейността;
- да притежават умения за
самостоятелна работа и
работа в екип;
да
притежават
аналитични умения и
способност за адекватно и
бързо
решаване
на
проблеми;
- да притежават добри
комуникативни умения.
II. Основни дейности и
задължения:
- Идентифициране на
младежи до 29 г., които не
работят, не учат и не са
регистрирани в дирекция
„Бюро по труда” (ДБТ), и
техните потребности чрез
събиране на информация и
провеждане на неформални
срещи - индивидуални и
групови, с цел формиране
на
тяхното
активно

фия. От 1979 г - до момента, авторът създава над
30 монументални скулптурни творби. Носител
е на множество световни
и национални награди и
призове.
Красимир Яков участва в редица съвместни и
самостоятелни творчески
проекти. През годините,
благодарение на сътвореното от него, името му е
неизменно свързвано с ед-

ни от най-значимите монументи, реализирани в България.
Негови скулптури са собственост на почти всички
галерии в България, включително и Национална художествена галерия. Картини и пластики пък са част
от личните колекции на ценители от САЩ, Франция,
Германия, Холандия, Япония, Русия и др.
Евгений ГЕОРГИЕВ

Çà ïúðâè ïúò â Áúëãàðèÿ íà êîíöåðò êðàé ìîðåòî ùå
ïðîçâó÷è àëïèéñêè ðîã ïî âðåìå íà “Ìþçèê êàìïóñ
Áàë÷èê 2015” â ÄÊÈ-ÊÖ -Äâîðåöà”
От 1-ви до 10-ти септември в Държавен културен
институт-културен център
(ДКИ-КЦ) „Двореца” в
Балчик за втора поредна
година ще се проведе
„Мюзик кампус Балчик
2015” майсторски класове
и концерти.
Това съобщи Жасмина
Щалдер, ръководител на
програмата и председател
на Сдружение „Култура
край границата”, което заедно с Културният център
организират музикалния
форум, предаде кореспондентът на Радио „Фокус”
Варна.
По-различното тази година е, че музикалната програмата ще бъде съпътствана от изложба. Тя ще бъде открита в първия ден на
форума и ще бъде представена в Каменна зала, където се провеждат и самите концерти. Изложбата е
със заглавие „Граница по
памет”. Нейното съдържание остава в тайна до откриването й. Авторите са
Правдолюб Иванов, Кра-

симир Терзиев, Иван Мудов и Кирил Прашков. Изложбата ще бъде открита
на 1-ви септември и ще остане в Каменна зала до края
на „Мюзик кампус Балчик
2015”. В първата вечер от
21,00 часа концерт ще представи WINDY-квинтет от
България. В програмата са
включени творби на
Ф.Фаркаш, К.Нилсен и А.
Райха.
Във втората вечер концерт ще изнесат Александру Гаврилович, цигулка, и
Мари Тротман, арфа, от
Швейцария. Александру
Гаврилович е и основател
на този форум.
Началото на музикалната вечер е от 20,30 часа.
Музикантите ще свирят
творби на К. Сен Сан,
Б.Барток, Д. Скарлати и
други известни композитори. В третата вечер на форума, в същия час, концерт
ще представят Чидем Иджил, цигулка, и Айля
Улудере, флейта, от Турция. Проф. Иджил е преподавател по цигулка и ре-

ктор на Университета „Мимар Синан” в Истанбул. Те
ще представят творби от
И.Баран, Е.З.Юн, С.Бююкедеш и други. На 5-ти септември е концертът на
ARCADIA квартет, Румъния. Те ще изпълнят творби от Й.Хайдн, Л.Бетовен,
Ф.Менделсон-Бартолди.
На 6-ти и 9-ти септември са
концертите на студентите от
майсторките класове, а на
7-ми септември за първи
път в страната ни ще прозвучи алпийски рог. Тогава
е концертът на Бруно Бири, алпхорн, и Омри Хасон,
ударни инструменти.
Това е голямата изненада
на организаторите, посочи
Жасмина Щалдер. По думите й, този почти 4-метров
инструмент алпийският
рог, ще прозвучи на брега
на Черно море.
Предвиден е още един такъв концерт след форума в
столицата. Омри Хасон свири на инструмент, наречен
„ханк”. Той е разработен в
Швейцария преди около 10
години, наподобява по

Жасмина Щалдер и Жени Михайлова проведоха две
пресконференции за предстоящия музикален фестивал
“Мюзик кампус” Балчик Фото: Георги ЙОВЧЕВ
форма летяща чиния, с от- ресен начин.
Мисля, че това ще бъде
вори в долната и горна част,
с вдлъбнатини по повърх- нещо наистина оригиналността и диаметър около 80 но”, заяви Жасмина Щалсантиметра. Името на този дер и допълни, че този конинструмент идва от швей- церт на двамата швейцарци
царски диалект. „Те ще по- се осъществява благодареднесат наистина швейцарс- ние на поканата на швейка музика, интерпретирана царския посланик у нас.
Жулиета НИКОЛОВА
по един съвременен, инте-

Êîíêóðñ çà äëúæíîñòòà "ìëàäåæêè ìåäèàòîð",
Íàöèîíàëíà ïðîãðàìà "Àêòèâèðàíå íà íåàêòèâíè ëèöà"
поведение на пазара на
труда, по въпроси, свързани
със
заетостта,
професионалното
обучение, информиране и
консултиране;
- Достигане до младежи,
които не работят, не учат и
не са регистрирани в ДБТ,
което включва тяхното
намиране
и
осъществяването на контакт
с младеж от целевата група
по Програмата;
Подпомагане
за
установяване на активни
контакти
между
бенефициентите
на
Програмата
и
институциите;
Информиране
и
консултиране на младежи до
29 г., които не работят, не
учат и не са регистрирани в
ДБТ относно законовите
разпоредби касаещи статута
на заетите, безработните,
неактивните - техните права
и задължения, възможности
за трудова реализация и
насочване на лицата към
активно поведение на пазара
на труда
(към ДБТ,
училища, центрове за
професионално обучение,
частни трудови борси,
агенции за временна заетост
и др.);
- Сътрудничество с
представители на местната
власт,
училищата,
работодатели, НПО) и др.,
при
установяване
на

контакти и работа с младежи
до 29 г., които не работят,
не
учат
и
не
са
регистрирани в ДБТ;
- Участие в изграждането
и в дейността на мрежи за
сътрудничество
между
з а и н т е р е с о в а н и
институции/училища/НПО с
цел ефективна комуникация
и работа за реализиране на
различни хоризонтални
политики, отнасящи се до
младежи до 29 г., които не
работят, не учат и не са
регистрирани в ДБТ;
- Групова и индивидуална
работа с бенефициентите на
програмата - младежи до 29
г., които не работят, не учат
и не са регистрирани в ДБТ,
с цел предоставяне на
съвети и
помощ на
безработните, които имат
нужда от помощ за търсене
и намиране на работа,
включване в заетост и
обучение в съответствие с
индивидуалните
им
потребности: помощ при
изготвяне и редактиране на
автобиография,за познаване
с различни техники за
търсене на работа, избор на
подходящо обучение;
- Изпълнява други задачи,
свързани с младежката
политика на местно ниво,
възложени
от
прекия
ръководител;
Съобразно
компетенциите си дава
предложения пред прекия си

ръководител
и
пред
Министерството на труда и
социалната политика за
усъвършенстване
на
дейността
и
документооборота
във
връзка с изпълнението й;
- Пази в тайна служебната
информация и личните
данни, които са му станали
известни във връзка с
изпълняваната работа.
Длъжността се заема по
трудово правоотношение
с работно време 8 часа.
Основно
месечно
възнаграждение:
430
лева.
Срок на договора: до
31.12.2017 година.
Мястото на работа за
длъжността „младежки
медиатор” е в Общинска
администрация Балчик.
III. Подборът ще се
проведе на два етапа:
Допускане
по
документи,
съгласно
посочените
минимални
изисквания;
- Интервю с допуснатите
кандидати.
IV.
Документи
за
кандидатстване:
1. Заявление за участие в
подбора - по образец;
2.
Декларация
от
кандидата - по образец;
3. Автобиография Europass формат;
4.
Ксерокопия
на
документи за придобита
о б р а з о в а т е л н о -

квалификационна степен,
допълнителна квалификация
и/или правоспособност.
Документите
се
подават до Кмета на
Община Балчик.
Срок за подаване на
документите: 17.08.2015
г.
Информацията
за
класираните кандидати
ще бъде изнесена на
информационното табло в
информационния център в
сградата на Община

Балчик.
V.
Условия
за
допустимост:
До разглеждане ще бъдат
допуснати само подадените
в срок заявления, които са
попълнени
по
приложените образци и
към тях са приложени
необходимите документи.
До интервю ще бъдат
допуснати кандидатите,
чиито документи отговарят
на минималните изисквания
за заемане на длъжността.

Децата се радваха на изложбата, уредена от Габровския
дом на хумора и сатирата “Да живее карнавалът”
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