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Амфори, делви, мат-
рьошка, различни дома-
кински съдове блестяха
примамващо под авгу-
стовското силно слън-
це, дори се чуваше звъ-
нът на керамична кам-
банка. Уникални по сво-
ята разработка са и „дя-
волските стомни” или
„шейтанките”. Те са
символ на българската
изобретателност и ост-
роумие. Докато разбе-
реш откъде, от кой чу-
чур и как се пие вода от
шейтанките, доста ще се
посмееш и ще изпад-
неш в комична ситуа-
ция поради непосвете-
ност. Това е българско-
то чувство за хумор,
вложено в керамичното
изделие на българското
народно творчество.

При откриване на то-

Òàéíñòâîòî íà òðàäèöèÿòà
Баща и дъщеря – творци на българска керамика

ва мило за Балчик, по-
редно културно съби-
тие, присъстваха много
гости, сред които д-р
Красимир Косев, дире-
ктор на УБГ в България.
С присъщия му филосо-
фски подход, той акцен-
тира върху библейското
поучение, че човек е
създаден от кал, но не за
да хвърля кал после по
другите, което е много
недостойно. Люба Пен-
чева, началник образо-
вание в УБГ, изтъкна, че
положеният труд е в ос-
новата на човешката съ-
щност. Чрез него той
прави живописни фор-
ми на доброто и мъдро-
то като ги прави достоя-
ние на хората.

Николай Йовков е ро-
ден през 1948 г. в с.Яб-
ланица, а дъщеря му Ра-
лица е родена през 1978

г. в Трявна. Те задово-
лиха интереса на присъ-
стващите като ни пока-
заха на практика как от
обикновена червена
глина, плюс ангоба /бя-
ла глина/, която се доба-
вя във вид на боза, се по-
лучава фино грънчарс-
ко изделие. Разбира се,
има значение темпера-
турата и влажността на
въздуха и водата, за да
„втаса тестото”, виско-
зитетът му – патент на
всеки грънчар.

Прочутата „сграфи-
то”-керамика – техника
за украса на глинен съд,
която включва гравира-
не на желаните орна-
менти преди изпичане,
идва от времето на Вто-
рото българско царство.
Тя е пример за движе-
нието на човешката ми-
съл към съвършенство,

трайност и последовател-
ност, които Николай и Ра-
лица Йовкови владеят и
без усилие поставят своя
почерк чрез палмети, ве-
сели розетки, слънчеви-
те оперения на пауни и
фазани – живописна сти-
лизирана орнаментика с
релефни елементи.

Със своя труд двойка-
та хора на изкуството
Николай и Ралица Йов-
кови изпълни „Божест-
вената градина” на УБГ
– Балчик с естетическа
експериментална про-
вокация под формата на
оригинални предмети
на класическото грън-
чарско умение и худо-
жествено съдържание.

Вярвам, че и в бъде-
ще ще реализират свои-
те идеи по блестящия им
начин, показан сега.

Георги ЙОВЧЕВ

Ралица Йовкова, Николай Йовков, д-р Красимир Косев, Люба Пенчева на откриването на изложбата.

Ñèëåí äóõ, çàùîòî ñè áúëãàðèí
Защо България я няма на зимната карта на
спортовете, как така, при всички ресурси,

които се хвърлят ?
Една много по-малка

като география и насе-
ление и много по-мал-
ка откъм ресурс и по-
тенциал държава като,
примерно,Словения,
вади цял хокеен тим!
Който (тим) играе цели
две третини като равен
с равен срещу великата
червена машина-Ру-
сия!? Но да оставим чу-
дото на Словения с хо-
кея! Словения има пър-
вокласни състезатели в
ски-дисциплините, има
и много по-добри пред-
ставители от нашите и в
другите зимни спорто-
ве! Словения има меда-
ли и има фаворити в по-
чти всяко едно ски със-
тезание!!! Моля, някой
да обясни?! Колко е на-
селението на Словения?
Имат повече сняг от
нас?! Имат много пове-
че пари? Имат много
повече ресурси?! При-
родни, териториални,
човешки, духовни, мате-
риални и т.н.

Въпросът е в мантали-
тета, в организацията и
в дисциплината на пове-
дение, работа и мисле-
не, в отношението на
човек към човек и към
обществото и държава-
та! Отношението на
държавномислещите
хора, на ръководители-
те и бизнесмените към
своя народ, към родина-
та! Това, мисля, обясня-
ва всичко! И без огром-
ни ресурси и без 1000
пързалки и трасета мо-
же един народ да възк-
ръсне. Само е нужна та-
зи обич истинска към
това, което вършиш, ед-
на истинска воля, едно
благородно отношение
към себе си, хората на-
около и родината! Ето
тази духовна първоос-
нова може да създаде
всичките необходими
условия за развитие.

Следват правилната
организация с оглед ме-
стните условия за рабо-
та и с оглед това, което
има като потенциал, и
една дисциплина - ети-
чна, социална, работ-
на! А ние сме нихилис-
ти, цинични сме, сами
на себе си се смеем и
не смеем да мечтаем,
не смеем даже да по-
мислим, че сме спосо-
бни на повече.

Точно да се говори, че
няма условия, няма па-
ри, че сме малки като
нация, си е смешно!

СМЕШНО!!! България
има като потенциал
ВСИЧКО, за да стане по-
не като Словения. Но
ние в психологията си
мижава сме жалки! От
това идва злото. От на-
шия кривоглед, от огра-
ничената ни визия и от
потиснатата психика!
Справка - волейболис-
тите ни от националния.

Как Сърбия стана
олимпийски и европей-
ски шампион на волей-
бол?! Те нямаха звезди
като нашите! Те нямаха
повече финансови ре-
сурси от нашите! Но те
ставаха шампиони, би-
еха един супертим като
Русия на Алекно. Нап-
раво го разпердушини-
ха! Преди три-четири
години беше, ако не се
лъжа! КАК си го обяс-
нявате?! Сърбия има ус-
пех, а ние - все четвър-
ти-пети!!! Е, каква е при-
чината?! Македония,
една бивша българска
територия, област, има-
ше свои представители
в Сочи и те не бяха по-
зле от нашите! Причи-
ната е в българската на-
родопсихология! Там е
причината!!! Погледне-
те, какво прави Джоко-
вич-колко години поред
е в топ-3 на световния
мъжки тенис! Ами Ана
Иванович! А нашите -
колкото и да се възхища-
ваме на Цвети Пиронко-
ва, тя не може да се за-
държи в топ 20 даже! И
не се вижда как Гришо
ще се наложи като кон-
стантна величина в те-
ниса. България има вси-
чко,- има механизми,
има начини как да подо-
бри обектите си, писти-
те, да привлече инвести-
ции, да популяризира
спортните дисциплини
сред младите хора, да
прави състезания сред
ученици и студенти, да
отделя някаква част от
печалбите от ски-тури-
зма да речем, за да пра-
ви професионални обе-
кти...много механизми
могат да бъдат предло-
жени. Но нас ни мързи,
ние не си вярваме, ние
сме потиснати и гледа-
ме как да избягаме от
отговорност, от реална
работа, от безкористно
отношение към живота.

Страхуваме се ей та-
ка, без лична изгода, да
си разпилеем усилията,
парите. Но без жертва
няма как да дръпнем!

Ако искаме нещо тази
безкористна жертва тря-
бва все някога да я да-
дем! Иначе ще си живе-
ем все така, без мечти,
без успех, без радост,
без гордост, без само-
чувствие! Сами сме си
виновни за сегашното
положение на нещата.
И не само в спорта!

Ние имаме потенциа-
ла, силите и знанията да
се противопоставим на
негативизма и отчаяни-
ето, обзело нашето об-
щество и държава! Има-
ме и възможността да
дръпнем, да направим
някой-друг голям про-
ект! Просто нямаме вя-
ра, нямаме достатъчно
воля да си повярваме.
Защото да постигаш ус-
пехи не е чак толкова
сложно. Само трябва
дух, мечта, фантазия, ди-
сциплина, лична и от-
борна отговорност и ед-
на грамотна организа-
ция на целия трениро-
въчен и състезателен
процес!

Парите не са опреде-
лящи,огромното коли-
чество писти и пързал-
ки - също.

Оops, страхотни ко-
ментари, да си жив и
здрав! Много си прав за
всичко, особено за ду-
ха. През последните 25
години напълно ни сма-
чкаха самочувствието и
негативните резултати
от това са налице във
всяка една област, вклю-
чително в спорта. Нав-
ремето Боян Радев се е
борил контузен на пър-
вия си олимпийски фи-
нал и въпреки това по-
бедил. След това чужде-
странни журналисти го
питали как така е успял
да се бори и даже да по-
беди с такава тежка кон-
тузия. Той им отгово-
рил, че е победил, защо-
то е БЪЛГАРИН и има
силен дух! Колко от нас
(и колко наши спортис-
ти) сега казват, че пос-
тигат успехите си (побе-
дите си), защото са
БЪЛГАРИ и имат силен
дух? Май само Кубрат
Пулев остана ... Това е
нещо, над което трябва
много сериозно да се за-
мислим и да започнем
усилена работа за възв-
ръщането на БЪЛГАР-
СКИЯ ДУХ и самочув-
ствие. Тогава и другите
работи ще се наредят,
лека полека.

Боян ТОМОВ

Òåòðàäêè ñ âåëèêè áúëãàðè
Отзивите за оригиналната идея

Представяме ви реа-
лизацията на една идея,
която се зароди в пос-
ледните месеци и коя-
то се осъществява съв-
местно с издателите от
БГ Учебник.

По случай началото
на новата учебна годи-
на БГ Учебник пуска се-
рията “Тетрадки с вели-
ки българи”. На различ-
ните корици са изобра-
зени емблематични ли-
чности от миналото ни.
Изборът им не е случа-
ен, тъй като всеки един
български ученик тряб-
ва добре да познава де-
лото и приноса им за ро-
дната история.

Това е поредният ни
ход, с който искаме да

покажем, че възпитава-
нето в родолюбие от
най-ранна възраст е си-
гурна основа за изгра-
ждането на личността.
От опита си до момента
с работата с ученици се
уверихме, че това е един
подходящ начин за под-
силване именно на тази
важна ценност.

Отзивите:
Генка Петрова: Пус-

нете за свободна прода-
жба по книжарниците в
страната!Прекрасна
идея! Поздравления от
една учителка!

Ивайло Джилянов:
Защо Македония е

“отрязана” и от тетрад-
ките? Поне една тетра-
дка с Гоце Делчев да бе-

ше направена.
Илияна Кубурова:

Какво браво за идеята?
Коя тетрадка с МЕКА
КОРИЦА струва 2,20
лв.? Майката на учени-
ка кое би предпочела:
тетрадка на Хана Мон-
тана за 20 ст. или тези те-
традки за 2.20 лв? Тези
тетрадки трябва да стру-
ват по 40 ст., за да ги ви-
дим в раницата на всяко
дете в България! Поред-
ната “национална “ идея
за изкарване на пари на
някого!!!!! СРАМ!

Иванка Маринова:
Пак ще се нагушите с
пари на наш гръб, уж ка-

то патриоти с национал-
но чувство за съхране-
ние на българщината.
Народът е беден и по
принуда купува тетрад-
ки с чалгаджийки и
Азис, защото са ефтини.
Пък и децата ни така са
възпитани от нас  да из-
разяват недораслото си
отношение като изри-
суват на всички портре-
ти я мустаци, я сини очи,
очила и пр.

Такива тетрадки с ис-
торически места и лич-
ности имаше и по наше
време. Даже с кратки те-
кстове за напечатаната
картинка.

Òúðñÿ ðàáîòíèê íà
àâòîìèâêà â Ãåðìàíèÿ

Заплата: 700 евро на месец /нето/
+ платена квартира.

Град Хасфурт.
E-mail: autoreinigung100@gmail.com

Тел: 0885 916 362
/до 12 септември 2014 г./;

004915227061767
/телефон в Германия –

след 12.09.2014г./

Пенсионерите, които искат да получат карти с намаление за
градския транспорт, могат да подадат молби

в ОбА-Балчик до 11 септември 2014 г.
От 17 до 30 септември картите ще се продават в офиса на

“Пътнически превози” ЕООД при г-жа Таня Шопска.




