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IN MEMORIAM

Едно неотдавашно писмо до Стефан Данаилов

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА 1870” ГР. СВИЛЕНГРАД
СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ
ОРГАНИЗИРАТ
ПЕТНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС
“ЖЕНАТА – ЛЮБИМА И МАЙКА” 2020
РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА:
1. Tема “ Жената - любима и майка”

Хубав спомен за срещата с много видни българи пазят децата и учителите от Санаториалното училище „Йордан Йовков“ в Тузлата, Балчик. Никой не можеше да откаже на
поканата от г - жа Керанка Генчева, основател и директор на училището. За голямо съжаление Балчик изгуби това училище и деца от цяла България остават необразовани и
недоизлекувани.
Г-н Данаилов,

Надявам се да не Ви изненадам неприятно с това
писмо. Вярвайте ми, не
искам да Ви досаждам, а
по-скоро да изпълня едно
много отдавна отлагано
намерение. От години се
каня да Ви изпратя едни
стари снимки, не съм сигурна дали са от 1970 или
1971 г. Те стоят в семейния ми албум и нямат отбелязана дата.
На времето /не зная дали
това става сега/ в училищата се провеждаше
Седмица на книгата и
изкуствата за деца. Там
гостуваха писатели, художници, артисти. Точно
в такъв момент Вие дойдохте в едно специално
училище, намиращо се в
местността „Тузлата”, на
4 км. от Балчик.
Тук се лекуваха и обучаваха около 100 деца от цяла
България, преболедували детски паралич и церебрална парализа. Деца
със запазен интелект и в
много случаи надраснали

връстниците си в резултат
на активното лечение и
стимулиращи процедури.
Училището /благодарение
на настоятелния директор г-жа Керанка Генчева
и съпругът ѝ г-н Стефан
Генчев, тогава кмет на
Балчик/ успяваше да разнообрази и обогати живота на тези, изолирани от
външния свят деца. Г-жа
Генчева беше успяла да
осигури Вашето гостуване.
Ясно си спомням как
влязохте в кинозалата на
училището, където вече
Ви очакваха насядалите деца. Не зная доколко придружаващите Ви
лица, млад мъж и жена,
бяха осведомени за вида
на болните деца, повечето
движещи се със специални уреди, наричани „канадки”. Спомням си Вашето минутно изумление
от гледката. И толкова.
Овладяхте се и срещата се
проведе по подготвения
сценарий, който Вие разчупихте с непринуденото

си държание и се започна една много приятна
беседа. Аз и колегите ми,
видяхме неочаквано един
освободен и приятелски
настроен към децата човек, какъвто не можехме
да предположим, че сте.
Вие ощастливихте децата, които Ви наобиколиха,
прегръщаха Ви, държаха
Ви за ръцете, не искаха да
Ви пуснат.
Накрая си направихте
обща снимка с тях.
След срещата с децата бяхте поканен в учителската
стая на скромна почерпка.
Признахте си, колко сте
се смутили в началото.
Фотографирахте се и с
нас. Прегърнахте старата жена, която чистеше
училището,
вдигнахте
наздравица с учителя Георги Горчев, доста пъти
крадешком поглеждахте
русата госпожица, секретарка в училището – Теменужка Кацарова. Всички
бяхме очаровани, не само
от красотата и популярността Ви, завладяхте ни

завинаги с непосредствеността и човечността си,
както и заради близостта
и симпатията, която показахте към болните деца.
А те, физически толкова ощетени, пораснаха и
станаха учители, лекари,
инженери, имаме учен на
работа в Атомен център
в Канада; станаха майки, възпитаха прекрасни
деца. Сигурна съм, че
никога няма да забравят
вълнуващата среща с Вас,
те всички имат за спомен
снимка с Вас, която сами
са изработили в училищния фотоклуб.
Надявам се да Ви зарадвам с тези фотографии от
Вашето гостуване при

нас, в „Тузлата” /Балчик/. Желая Ви много
здраве, всичко друго
имате в изобилие, имам
предвид всенародното
обожание.
Мария АНДРЕЕВА
20 декември 2018 г.
Балчик

Балчиклията Валентин Андреев получи приз “Изгряваща звезда”

2. Условия за участие
2.1 В конкурса могат да участват творци, които не членуват в Съюза
на българските писатели.
Участниците ще бъдат разпределени в две възрастови групи:
•
Първа група – от 12 до 18 години (ненавършени);
•
Втора група – над 18 години;
2.2 Всяко произведение да бъде придружено със следната
задължителна информация: име на автора, възраст, пощенски
адрес, телефон и e-mail за контакти, име на школа (училище, клуб),
име на преподавател (ако при създаването на творбата са правени
консултации с такъв).
2.3 Всеки автор може да участва с не повече от 3 поетични
творби.
Организаторите си запазват правото да не допускат до участие в
конкурса творби, които не отговарят на темата на конкурса или влизат
в противоречие с общоприетите морални норми.
3. Изпращане на творбите за участие
Творбите за участие в конкурса се изпращат по куриер, по поща, на
електронен адрес или на място, на адрес:
гр. Свиленград, 6500, обл. Хасково
бул. „България” 69А
Народно читалище „Просвета 1870” – за поетичния конкурс
e-mail: nchprosveta@abv.bg
тел. 0379 713 71
Всяка творба трябва да е придружена с цялата задължителна
информация. Творбите, предоставени на хартиен носител, е
необходимо да бъдат копирани в 2 (два) екземпляра. До участие в
конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или
непълна информация.
4. Срок за изпращане на творбите и обявяване на победителите
Творби за участие ще се приемат до 28 февруари 2020 год.
Победителите в конкурса ще бъдат обявени и наградени на 13
март 2019г. на тържествена церемония, която ще се състои във
винарска изба “Катаржина Естейт” с. Мезек от 15.00 часа.
5. Избор на победителите и награда
Творбите ще бъдат оценявани от тричленно жури.
Най-добрите творби ще бъдат отличени с грамоти, а победителите
ще получат и материални награди.
Класираният на първо място във втора възрастова група получава
и специалната статуетка, символ на конкурса - „Утро” (автор Б.
Бондиков).
Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите
си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел
популяризиране и презентиране на конкурса.
6. Съхранение на лични данни
Предоставените лични данни ще служат само за целите на
конкурса в съгласие със Закона за набиране и съхраняване на
личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни.
Личните данни ще послужат за идентифициране на победителите в
конкурса и съответното им награждаване.
Собственикът на творбата дава съгласието си Община Свиленград
да използва неговото/нейното име в публичните съобщения, свързани
с конкурса.
7. Приемане на правилата на конкурса
С изпращане на творба за участие в конкурса, участниците
автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и че
ги приемат.
Организаторите си запазват правото на документиране, излъчване
и тиражиране на конкурса, както и правото на промени в регламента.
8. Други
Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящия
регламент, подлежат на конкретно решение от страна на журито.

НОВ БЪЛГАРСКИ
УНИВЕРСИТЕТ - АЛБЕНА
Балчиклията
Валентин
Андреев получи приз
“Изгряваща звезда” в
рамките на деветата Гала
на Асоциацията на балканските атлетически федерации.
На церемонията във Вършаничка Баня (Сърбия)
за “Атлет на Балканите”

бе избрана Ивет ЛаловаКолио.
Отличията за “Изгряващи звезди” на Балканите
получиха Валентин Андреев (хвърляне на чук)
и украинката Ярослава
Махучих (скок височина). През 2019 година
Андреев спечели злато от

Европейския младежки
олимпийски фест в Баку.
17-годишният
добруджанец спечели две балкански титли на чук при
юношите под 18 години с
петкилограмов уред и под
20 години с шесткилограмов уред. Андреев оглави
световната ранглиста при

юношите под 18 години и
коригира пет пъти националния рекорд при юношите под 20 години. Българинът получи наградата
си от Фатих Чинтимар,
вицепрезидент на АБАФ
и президент на турската
атлетическа федерация.
Снимка:telegraf.r

Web страница: www.nbu.bg –
Учебни програми – Електронен каталог
Тел: 0579 6 20 23 – база Албена,
052 607 946 – база Варна
Бакалавърска програма
„Мениджмънт на хотелиерството и
ресторантьорството”
Магистърска програма „Управление на луксозното хотелиерство”
Множеството платени стажове във Франция, с които студентите
самофинансират образованието си.

