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Откриване на изложбата: Жени Михайлова, директор на ДКЦ “Двореца” Балчик; Дана Будайова, директор на Средното училище
по стъкларство; Иржи Пернички, зам.-кмет на гр. Валашске Мезиржици; Красимира колчева, преподавател в стъкларското
училище и преводач на чешки език; Иржи Частечка, кмет на 22-хилядния град Валашске Мезиржици; Недко Марчев, областен
управител на Добричка област; Калина Георгиева, зам.-кмет на гр. Севлиево; Невена Тодорова, зам.-кмет на гр. Севлиево;
Даниел Сулак, преподавател в стъкларското училище.                                                                                                   Фото М. КОСТОВА

Изложба на чешко
стъкло в Двореца

С трепетно пролетно
настроение на 23 април
2014 г. в ДКИ КЦ "Дво-
реца" се осъществи за
първи път изложба "Че-
шко стъкло в "Двореца".
Главен двигател на съби-
тието бе Жени Михай-
лова, директор на "Дво-
реца", на чиято покана
за откриване на излож-
бата се бяха отзовали
областният управител
Недко Марчев, зам.-
кметовете на гр.Севли-
ево Калина Георгиева и
Невена Тодорова, които
прочетоха поздравител-
но писмо от д-р Иван
Иванов, кмет на гр.Сев-
лиево, побратимен с че-
шкия град Валашске
Мезиржичи, с които
имат еднаква индустрия
и дългогодишни делови
и приятелски връзки.
   Гр. Валашске Мезир-
жичи, 22-хиляден град,
се намира в Югоизточ-
на Моравия,  Чехия.
Кметът Иржи Частечка
и зам .-кметът  Иржи
Пернички, директорът

на Средното училище
по стъкларство Дана Бу-
дайова изнесоха вълну-
ващи речи, дори на бъл-
гарски език. Обла-
стният управител Недко
Марчев и Детската фор-
мация по класически
балет към Арт център
"Палитра", с ръководи-
тел Светла Илиева, флей-
тистката Росица Боя-
джиева и голямата гру-
па журналисти внесоха
добрички привкус на то-
ва неповторимо събитие.
   Показаните над 150
творби, вълшебство от
стъкло, са сътворени от
студенти на Ателие "Ди-
зайн на стъкло" и уче-
ници от Средното учи-
лище по стъкларство
във Валашске Мезир-
жичи. Те показват сила-
та на феномена "Чешко
стъкло". И. Частечка и
Д. Будайова са убедени,
че стъклото има душа,
която привлича, вдъхно-
вява и предизвиква по-
чит към тези, които са се
научили да я разбират.
Младите майстори на
стъклото емоционално

и рационално материа-
лизират всичко - прав-
диво като явление и ка-
то композиция. Прекра-
сните стъклени експо-
нати се подчиняват на
свои фантастични зако-
ни: светлинност, линей-

ни пропорции и тонал-
на композиция. Всички
са уникати. Няма разто-
чителство на формите.
Със загадъчна грациоз-
ност авторите са улови-
ли хармонията и красо-
тата на природата в къс

стъкло. Така показани-
те предмети спечелват
сърцето на посетителя и
осъществяват трайна
връзка между действи-
телност и изкуство.
   Ние, зрителите, попа-
даме в света на майсто-

рите-стъклари, наситен
с мисъл, любов и прек-
лонение пред сръчност-
та и умението им. Изло-
жбата ще гостува в
"Двореца" до края на
месец май.Експонатите
се продават на много

ниски цени. След Бал-
чик, на изложбата ще се
радват ценители  от
САЩ, а в края на лято-
то, по повод  Деня на
Севлиево и в побрати-
мения град.

Георги ЙОВЧЕВ
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Евгени Динев с фотоплатната си в УБГ Балчик

Вяра Демирева, зав. отдел "Образование и тури-
зъм" към УБГ; Евгени Динев, фотограф-пейзажист; Петя
Георгиева, гл.инспектор по озеленяването в УБГ
откриха изложбата  "Богатствата на България - Стран-
джа планина”, по случай 22 април - Международен ден
на Земята.                                         Фото: Георги Йовчев

На 22 април 2014 г. в "Божествената градина" на УБГ - Балчик при С У "Кл.Охридски" София тържествено се отбеляза Международният празник
на Земята, официално признат от 1990 г.

Събитието беше съпроводено с организираната от балчишките ботаници фотоизложба на тема "Богатствата на България - Странджа планина",
осъществена с неоценимата помощ на "Захарни изделия -Варна", филиал Балчик, с управител Михаил Балташки.

Фотоизложбата е рожба на родения в Бургас през 1976 г. фотограф-пейзажист Евгени Динев, който над 10 години вече запечатва морските и
горски пейзажи около Странджа, като част от природното богатство на България.

Вяра Демирева, зав. отдел "Образование и туризъм" към УБГ, сподели, че земята е радикално променена в сравнение с предходните периоди от
време и е нарушен цикълът, създаден от природата. Следейки отблизо явленията от 10 години, специалистката е констатирала, че 13 млн. хектара
гори са изчезнали, 40 % от земята е претърпяла дългосрочна щета, 5 000 човека умират, заради мръсна питейна вода; изчезват и дивите животни -
един бозайник на всеки четири, една птица на всеки осем, едно земноводно на всеки три. Видовете изчезват 1000 пъти по-бързо от нормалното, 3/
4 от риболовните зони са изчерпани. На планетата Земя има ледена шапка, повишава се средната температура на околната среда и парниковият ефект.
Петя Георгиева, гл.инспектор по озеленяването, разказа за защитената територия на Странджа планина, възбудила апетитите на много ново излюпени
политици и олигарси.

Част от красотата на Странджа е запечатал в своите фототворби Евгени Динев. Странджа има площ 116 ха, 19 защитени местности и 8 природни
забележителности, 1670 растителни вида и 44 % от висшите растения на България, като 120 вида са вписани в Червената книга, а десетки са защитени
от международното законодателство.П.Георгиева компетентно ни информира за още много чудеса, които се крият в дебрите на Странджа.

Фотопейзажите на Евгени Динев впечатляват с палитра от цветове, потопени в дълбока композиционна структура. В "Цветно храстче" той е
извлякъл обобщаващата сила на природата, убеждавайки ни в нейното разнообразие. Авторът е запечатал тези мигове в мащаб 1:1, давайки ни
информация с емоционална убедителност. 28-те фотоса, подредени с порядъчна настойчивост - кое е главното и кое е второстепенното. Фотографът
не се е ограничил само да представи ракурса "Скалите", "Корабите" до с.Синеморец, реките Трионска и Голям Мечи дял в резерват "Витаново", но
и показва тънки моменти при разпределение на светлосенките, пропорционалността на тоналните изображения. Зрителят остава удивен и възхитен
като добива представа за изразните средства на автора, избрал неслучайно темата "Странджа планина", където е съхранена близо 50 % от флората
нанашатакрасивастрана.                                                                                                                                                                       Георги ЙОВЧЕВ




