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Народната певица Стаматка Кирилова, диригент 
на хор “Добруджански гласове” с.Соколово, получи 
грамота, плакет и парична награда за цялостното 
си творчество за съхраняване и разпространяване 
на българския фолклор

ДЕБРЕНЕ. 51-ият фолклорен 
събор „Песни и танци от 

слънчева Добруджа”. 29.06.2019

Пиша тази статия на 30 
юни, на другия ден след 
Събора. Впечатленията 
от него са още пресни. 
Емоциите ми не  са вече 
толкова бурни – можеш 
да говориш и анализираш 
по-спокойно. 
За Добруджа това е 
най-представителният 
и престижен фолклорен 
фестивал през година-
та. Той се организира 
от Община Добричка. 
Участниците бяха от ця-
лата страна. Предвари-
телно говориха за 2 500-
3 000 човека. Не мога да 
дам точна цифра, защото 
още нямам информация 
за това. Изпълнителите 
бяха разпределени на 5 
естради с 5 екипа на жу-
рито.
Групи, състави и инди-
видуални изпълните-
ли – певци, танцьори, 
свирачи. По традиция 
участваха изпълнители 
от областите Добрич, 
София, Русе, Ловеч, Ве-
лико Търново, Сливен и 

Варна. Регистрация беше 
направена за 97 певчески 
групи, 22 танцови съста-
ва, 8 групи за обичаи, над 
100 индивидуални из-
пълнители и 15 инстру-
менталисти.
За участниците с най-

доброто представяне 
бяха подготвени меда-
ли, парични награди, 
грамоти. А за цялостен 
принос в художествена-
та самодейност, особено 
за опазване и съхраня-
ване на фолклорното и 
културното наследство, 
кметът на Община До-
бричка, инж. Тошко Пе-
тков раздаде 5 специал-
ни награди.
И отново много топло 
бяха посрещнати по-
малките участници и от 
Общината, и от други 
места. Това е разбира-
емо, защото те са надеж-
да и бъдеща гордост на 
народа.
В 51-ия фолклорен съ-
бор „Песни и танци от 
слънчева Добруджа”  
участваха и чуждес-
транни състави от Ук-
райна и Беларус.
Погледнах програмата и 
видях няколко участни-
ци от Община Балчик  –  

с. Соколово, с. Гурково, с. 
Сенокос, НЧ „Васил Лев-
ски – 1959” и Дружество-
то на Военноинвалидите 
и военнопострадалите от   
гр. Балчик. Жал ми е, че 
не бях част от публика-
та, защото винаги правя 
снимки на всички учас-
тници и пиша бележки за 
себе си, за да ги запомня. 
И този път видях доста 
познати и ми беше много 
приятно. Още по-прият-

но беше да чувам техни-
те названия в списъка на 
наградените, сред които 
бяха и участниците от гр. 
Балчик и селата на Об-
щина Балчик (Сенокос, 
Гурково, Соколово).
Самодейците от с. 
Соколово,общ. Балчик 
пяха и танцуваха на Пър-
ва естрада. Членовете 
на журито бяха от гр. 
Добрич. Председател на 
журито - Стоян Господи-
нов, главен художествен 
ръководител на ансамбъл 
„Добруджа”; Николай 
Манев – преподавател, 
хореограф, СУ „Св. Кли-
мент Охридски”;  Лена 
Кирилова – главен уред-
ник, Регионален музей 
Добрич.
Това определено беше 
наш ден, защото всич-
ки изпълниха своите 
програми превъзходно. 
И резултатите говорят 
за себе си. Народен хор 
„Добружански гласове”, 
с ръководител Стаматка 
Кирилова, има медал и 
парична награда. Танцов 
състав „Стари добру-
джанци”, с ръководител 
Асенка Кулева, също 
беше награден с медал 
и парична награда. Ста-
матка Кирилова и Мари-
ана Карова в категори-
ята на индивидуалните 
изпълнители, получиха 
поощрителни парични 
награди. Освен това ни 

връчиха два специални 
приза за цялостен при-
нос в художествената са-
модейност: един на Ста-
матка Кирилова, другия 
на НЧ „Просвета – 1900” 
с. Соколово.
Народен хор „Добружан-
ски гласове” изпълнява 
автентичен и обработен 
фолклор. В репертоара 
от автентичен фолклор 
всички песни са издирени 
и съхранени от Стаматка 
Кирилова.  Песните са от 
с. Соколово и околните 
села. Хорът изпълнява 
бавни и бързи народни 
песни. За всеки събор в 
Дебрене подготвят една 
бавна и една бърза песен. 
Тази година съставът се 
подготви и изпълни бав-
ната народна песен „Раз-
играло се Черното море”. 
И бързата „Тръгнала ми 

Йойна Тойна”. Изпълне-
нието на бавна песен въз-
хити и журито, и публи-
ката. Стоян Господинов, 
председател на журито 
на Първа естрада, изказа 
специални поздравления 
за майсторското изпъл-
нение на бавната песен, 
което е трудно за сам 
певец, да не говорим за 
групата. Ръководителят 
на хора, Стаматка Кири-
лова, участва в Събора 
всяка година и като ин-
дивидуален изпълни-
тел. Винаги с различен 
репертоар и винаги е с 
висока оценена. Държи 
да се изпълни всякаква 
извивчица на мелодия-
та правилно. За да може 
това, тя много години на-
ред е слушала изпълне-
нието на възрастни хора. 
Подобно самообучаване 
отнема много време и не 
е възможно без упорит  
труд. 
 Народната певица рабо-
ти с хор „Добруджански 
гласове” от 1971 година 
и обучава по принцип 
„Пейте като мен”. И тук 
трябва да отбележа още 
нещо - при всяко разу-
чаване на песен  важи 
не само майсторството 
на ръководителя, но и на 
старанието и желанието 
на певиците. Певици-
те винаги се стараят да 
представят нечувани пес-
ни, песни, които не зву-

чат често в репертоара 
на другите. Подготовката 
наистина изисква голям 
труд за хористките. 
При автентичност се 
държи не само на пра-
вилната мелодия, но  и на 
диалекта. Затова много е 
важно правилното изго-
варяне на диалектните 
думи.
И на края – носия. Ав-
тентичен фолклор без ця-
лостна автентична носия 
не би бил приет пълно-
ценно от хората. Носиите 
на соколовските хористи 
и танцьори са автентич-
ни, донесени от Северна 
Добруджа. Някои са на 
повече от 100 години.
Самодейците при НЧ 
„Просвета -1900” с. Со-
колово напълно заслужа-
ват своите награди.

Людмила ПЕТРОВА

Празник край язовир Дрян

С радостно вълнение, 
прекрасно настроение, 
вдъхновени от магията 
на Празника на природа-
та и култа към слънцето,  
рано сутринта на 23 юни 
поехме на път за язовира, 
намиращ семежду селата 
Красен и Росен – Община 
Ген.Тошево.
От 6 години край язовира 
се провежда фолклорен 
фестивал и нашият Об-
щински пенсионерски хор 
имаше приятелска покана 
да участва, за да разноо-
брази програмата с патри-
отични песни за Добруджа 
и родината. Организация-
та беше дело на г-н Ан-
гел Събев, председател 
на ОбСна пенсионерите. 
Автобусът беше голям и 
комфортен и имаше въз-
можност да се включат и 
други пенсионери – ак-
тивисти и общественици, 
както и фолклорната гру-
па към клуб № 1 „Белите 
чайки”.
Пътувайки към местност-
та си спомнихме за неза-
бравимия писател Йордан 
Йовков – „Певецът на  
Добруджа”, за неговите 
легендарни герои, за „Пе-
сента на колелетата” на 
Сали Яшаровите каруци, 
за Петър Моканина и Бя-
лата лястовица, за хуба-
вата Албена, за Нягул и 
Куцара, за повестта „Жъ-

тварят” и романа „Чифли-
кът край границата”. 
Радвайки се на безкрайни-
те добруджански поля, на 
цъфналите слънчогледи, 
на узрелите вече жита,на 
красивата природа, неу-
сетно пристигнахме на 
събора. На входа ни по-
срещнаха хубави млади 
добруджанки, в нацио-
нални носии, с букетчета 
здравец и чаша топъл аро-
матен чай, от 9 билки на-
правен.  Всички минахме 
под Еньовския венец, за да 
бъдем здрави и годината 
да е добра. Сцената беше 
много празнично украсе-
на, с цветя, с билки, порт-
рета на Йордан Йовков и 
неговата бяла лястовица. 
Прохладната хубава гора 
предлагаше удобни сла-
мени пейки, застлани с 
битови черги и китеници. 
И като на всеки празник 
имаше от всичко- храна, 
напитки, сувенири, стари 
познати и нови приятели. 
A компетентното жури 
оценяваше изпълнителите 
и щедро даряваше грамоти 
и награди. Такива получи-
хме и ние, защото  достой-
но се представихме.
Благодарим на Общината 
, че ни предостави тази 
възможност  да се изявим 
и преживеем това   удо-
волствие.
   Тодорка ХАРИЗАНОВА

Росно да е
На Еньовден в етнографската къща

Росно да ни е слънцето, да ми-
ришат цвятата и тревите! Така 
посрещаме най-магичния и 
неповторим летен празник 
– Еньов, Яньовден. Ден на 
лятното слънце, на лековити-
те треви и на тайнството на 
българската душа. 
Хубава традиция затвърждава 
Историческият музей в града 
за изпращане на празника в 
двора на Етнографската къща 
с танци, напеви и китка от цве-
тя и треви за дар на всеки. И 
на този 24-и юни детските със-
тави от НЧ „Васил Левски” и 
женският хор „ Добруджанки” 
раздадоха талант и сърце, за да 
е жив коренът ни български и 
да ни даруват с обич и вяра, за 
да сме по-силни в битието си. 
В такъв ден на наричане, ми 
се иска да направя препратка 
към изповедта на Розмари Де 

Мео направена в „Стопанката 
на Господ”:
„ ... Възправила се тогаз майка 
му и дъх към човека изпрати-
ла:
- От Светлото душа ти напра-
вих.
От думите си – дума ти дадох.
От дъха си – дъх отделих.
От Бога, като Бог те омесих.
От огъня змей те направих.
Вземи си силата, душо!
Зраво я дръж зад зъби!
Тежко я дръж във юмрука!
Харно я дръж в сърце си.
С чест я носи на чело си!
В тебе кат рожба я гледай!
И кога те пак слънце огрее
и по чело те утре погали,
да ти змейската сила усети
и поклон пред тебе да стори!”
РОСНО ДА НИ Е СЛЪНЦЕ-
ТО!
              Илияна ДИМИТРОВА

Хор „Добруджански гласове“, с диригент Стаматка Кирилова и ФГ „Стари добруджанци“, с худ.р-л Асенка 
Кулева бяха наградени на фестивала в с.Деберене

ФГ „Авлигите“, с худ.р-л Димка Кирчева, се представи достойно на фолклорния 
събор „Дебрене“

Общинският пенсионерски хор на град Балчик, с ди-
ригент Тодор Тодоров, изпя патриотични песни за 
Добруджа и България на празника край язовир Дрян, 
организиран от читалището в с.Красен

Хор „Добруджанки“ към НЧ „Васил Левски 1959“ 
Балчик, с диригент Магдалена Христова, са винаги 
в епицентъра на събитията. 


