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Триумфът на детските сърца
V Международен детски фестивал 
“Пясъчни творения” Балчик’2020

Той тържествува на 18 
юли 2020 г. в детските 
сърца и се усмихваше 
върху лицата на всички, 
дошли на плажа пред бал-
чишкия дворец, където 
се проведе петият дет-
ски фестивал „ Пясъчни 
творения“ по инициати-
ва на балчишкото момче 
Мартин Кръстев, ученик 
в музикалната паралелка 
на СУ „Кл.Охридски” До-
брич. 
64  деца от различни мес-
та на България - Балчик, 
Каварна, Ген. Тошево, Ви-
дин, Варна, Търговище, 
Добрич, Видин, София, 
бяха тук...Участваха и 
деца от Германия, Дания, 
Великобритания, Фран-

ция /в лицето на Габриела 
Амоник/.
Децата от ЦНСТ- Балчик, 
с ръководител Марияна 
Симеонова, поднесоха 
специален музикален поз-
драв  към участниците. 
В мирно съжителство на 
пясъка пред нас кротко 
лежаха акули, русалки, 
делфини, средновеков-
ни замъци, сътворени от 
сестричетата Габриела и 
Даниела Анастасови от 
Балчик, октоподи, косте-
нурка, огромен презоке-
ански кораб, великолепни 
пясъчни кули, родени от 
морската пяна, рожби на 
Галена Коцева от Бал-
чик, Деспина Николова 
от Варна, Айа Николова 

от Каварна, Паула Хри-
стова от Варна, Валерия 
Вълева и Ния Йорданова 
от Балчик...Естествено и 
техните развълнувани ро-
дители- по- развълнувани 
от самите деца. Участни-
ците на фестивала имаха 
1 час на разположение да 
сътворят чрез  тяхното не-
винно детско и възторже-
но въображение пясъчни 
фигури, наситени  с вяра в 
силата на изкуството, кое-
то  съхранява човешките 
души. Ако погледнем в 
друг план, изкуството е 
безсмъртието на чове-
чеството... Отдаденост 
към изваяното творение 
лъхаше отвсякъде над го-
рещия пясък, усет към ре-
алност в мащаб 1:1 прида-
ваше истинност и точност 
на сътворените фигури. 
Жури в състав: Венцислав 
Марков /скулптор, създал 
паметника на Св. Св. Ки-
рил и Методий в Балчик, 
Ивелина Романова от Р И 
М- Добрич, Христина Цо-
нкова- художник, сновяха 
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Грамота за участие с художествена програма 
получиха децата от ЦНСТ Балчик, с р-л Ма-
риана Симеонова. От в.”Балчишки телеграф” 
Маруся Костова им връчи традиционната 
купа за креативност. 
                                 Фото: Хаджи Георги ЙОВЧЕВ Журито на фестивала, а отзад - Мартин Кръстев и Алекс Желев.           Фото: Маруся КОСТОВА 

Децата от ЦНСТ Балчик, с р-л Марияна Симеонова, с гл.редактор на в.“Балчишки телеграф“ Ма-
руся Костова и с купата награда за креативност.                                 Фото: Хаджи Георги ЙОВЧЕВ 

непрекъснато край малки-
те скулптори, за да оценят 
правилно техните усилия 
за пропорционалност и 
завършеност на идеята. 
Естествено, фестивалът 
се проведе под егидата на 
Д К И  К Ц- „Двореца“  в 
лицето на Галя Георгиева, 

PR на Двореца.
Спонсори на досегашните 
пет издания на фестивала 
са неизменно Кооперация 
„Черно море-Балчик”,с 
председател Младен Мар-
тинов, която осигури сла-
долед и минерална вода 
в това горещо време / на 

сянка температурата беше 
28 гр. По Целзий/, Фир-
ма за недвижими имоти 
„Адрес”, с директор Ни-
колай Колев, книжарница 
„Еделвайс“, с президент 
Живка Евтимова, НЧ „Па-
исий Хилендарски 1870“- 
Балчик, бар „ Делано“ 

Балчик, ежегодната купа 
за креативност се връчи 
от вестник „Балчишки 
телеграф” с гл.редактор 
Маруся Костова на децата 
от ЦНСТ Балчик, реклам-
ни материали последваха 
от „ПроНюз“- Добрич, с 
гл.редактор Станислава 
Кръстева, „Подиум“- До-

брич, с директор Ангел 
Радилов, вестниците Бал-
чик“, „Балчишки теле-
граф”, „Peika.bg”- онлайн 
портала за туризъм.
Така едно детско желание 
бе облечено с ентусиазъм 
и действие, с чувство за 
композиция. А тяхното 
засега хоби ще прерасне 
в нещо по-голямо като 
вътрешно настроение, въ-
ображение и детайли, от 
които ще блика бодро на-
строение, тъй необходимо 
за това весело лято и без-
грижна ваканция. Защото 
трябва да има ѝ следващ 
път- нали!

Хаджи 
Георги ЙОВЧЕВ


