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Четири археологически обекти – 
предизвикателства за учените 

от РИМ Добрич

Изложба на Иван 
Йотов и неговите си-
нове Николай и Зла-
тил беше открита 
на 7 август 2020. По 
думите на редакто-
ра на в.”Балчишки 
телеграф” Маруся 
Костова - това беше 
едно  интересно и 
многолюдно събитие 
за Балчик. Тя направо 
беше трогната и въз-
хитена и ме посъве-
тва да посетя излож-
бата. Направих това 
на 21 август. Маруся 
Костова беше напъл-
но права – изложбата 
наистина бе прекрас-
на. Най-интересно-
то е това, че тримата 
участници са добру-
джански художници 
– 40 години  Иван със 
семейството си живее 
в нашия град Балчик.
Първото ми посе-
щение на изложбата 
беше само опознава-
телно, за всеки слу-
чай. Отидох дори 
без камера. Обаче на 
следващия ден бях 
отново в Художестве-
на галерия „Балчик”, 
защото нещата, които 
видях, бяха интерес-
ни и на високо ниво. 
Един час и половина 
минаха като един въз-
торжен миг. 
За първи път видях 
такава прекрасна дър-
ворезба в Русия, в мо-
ите студентски годи-
ни. Там има два вида 
битова дърворезба: 
„прорезна“ и „дъл-
бока“. И двата вида 
се използват предим-
но като външна де-
коративна украса на 
къщите. Йотови съз-
дават пана за вътреш-
ната украса на къщи 
и заведения. Това е 
първата разлика. А 
втората е в тематика-
та на художествените 
образи. 
По-голямата част от 
изложбата съдържа-
ше творби на Иван 

Йотов, които са по-
влияни от български-
те традиции. Но той 
представя и съвмест-
ни композиции със 
своите синове. Мла-
дите Йотови са по-
новаторски, по-смели 
и не се страхуват от 
нови арт-решения. 
Иван Йотов се при-
съединява към тях в 
техните експеримен-
ти и търсения на нови 
форми.
По професия Иван 
Йотов е учител, а учи-
телите обикновено са 
вечни студенти. Той 
свършва педагогиче-
ската си дейност през 
1984 г. И след това 
работи основно в об-
ластта на класическа-
та дърворезба. Обаче 
съвременната пласти-
ка на дърво също го 
привлича. Творбите 
на Иван Йотов ме впе-
чатлиха много. И не 
само мен. Той е отдав-
на член на Съюза на 
българските худож-
ници (СБХ). Неговите 
дърворезбовани дъс-
ки (пана) са много-
бройни. Те включват 
традиционни изгледи 
от Балчик, родната 
Шабла, Дуранкулак, 
серия за морето и мо-

ряците, кукерски мас-
ки, фолклор, икони и 
сцени от всекиднев-
ния живот на бълга-
рите.
За мен интересни са 
забавните, хуморис-
тичните детайли, кои-
то са понякога близо 
до гротеската. Творе-
цът е много внима-
телен към детайлите, 
разкривайки с помо-
щта им художестве-
ните образи и визу-
ално пресъздавайки 
ситуациите. Той раз-
бира своята работна 
суровина – дървото и 
може да го застави да 
говори.
Сигурна съм, че Иван 
Йотов има голямо 
чувство за хумор, кое-
то се проявява дори 
и в традиционни сю-
жети. Пример: изглед 
от Балчик- като на 
всички други. Обаче 
отдолу карикатурно 
добавени тела на де-
войки. Забавно! От 
спокойното разглеж-
дане на града преми-
наваш към усмивката. 
Или другият пример 
- „Капитан Кощи II”. 
Виждаш целия живот, 
същността на този 
човек. Птици- „Лети 
с привет“. „Писма 

на татко от Лондон-
Шанхай”. Кораб с 
название „Пират“, 
което говори само за 
себе си. Плюс обеца 
на ухото. Риби със 
знаци „!“ и „?“. Над-
писи на немски и ан-
глийски: Ich liebe dich 
и I love you. Любима 
фраза – Честна дума! 
-приближава капи-
тан Кощи към барон 
Мюнхаузен.
  Синовете на 
Иван, Николай и Зла-
тил, имат съвместни 
работи със своя баща, 
както и свои собстве-
ни творби. Те са голе-
ми експериментатори 

и въвличат баща си в 
модернистични твор-
чески опити. Инте-
ресна е самата идея да 
представя на публи-
ката тримата автори, 
за да „можем да про-
следим движението 
на творческата мисъл 
от традицията, през 
геометричната и цве-
това комбинаторика, 
до скулптурния син-
тез“ – това е точната 
характеристика на 
Евелина Ханджиева, 
ХГ-Добрич.
Мога да продължа, 
но трябва да видите 
и разгледате сами Йо-
товите произведения. 
Къде? Има магазин на 
семейството, близо до 
Рибарския площад: 
ул. „Приморска”, Ба-
зар „Хелиос“.
Посетих магазина и 
намерих там много 
неща от изложбата. 
Купих нещо и за себе 
си.
И двата вестника - 
„БАЛЧИК“ (брой 30) 
и „БАЛЧИШКИ ТЕ-
ЛЕГРАФ“ (брой18) 
имат хубави статии 
за изложбата и семей-
ство Йотови.

Людмила 
ПЕТРОВА

Откриха интересни находки при
разкопките на нос Чиракман,  

отправено е искане обектът да 
стане държавно значим

С интересни находки 
за екип равностойни и 
равнопоставени изсле-
дователи, проучващи 
нос Чиракман, при-
ключи археологически 
сезон 2020. Това са д-р 
Велислав Бонев, завър-
шил СУ „Св.Климент 
Охридски“- София, 
сега главен асистент в  
катедра „Археология“ 
на същия университет 
и археоложката Елена  
Василева от Национал-
ния археологически 
институт с музей към 
БАН, които работят за-
едно от 2017. Ръковод-
ството е поверено на 
СУ “ Св. Кл. Охридски” 
и  НАИМ-БАН, без ня-
коя от двете институ-
ции  да има надмощие.
Имената на изследо-
вателите се свързват 
с възстановяването на 
археологическите раз-
копки на нос Чиракман 
през 2016 година, след 
10- годишно прекъс-
ване преди това. Об-
следването е насочено 
към селище, обитавано 
дълго време, без пре-
късване, от епохата на 
елинистическия  пери-
од до Късното Сред-
новековие. Проучват 
се три от  пластовете в 
дълбочина –  античен, 
елинистичен и късно 
средновековен, посочи 
д-р Бонев.
Интересът на археоло-
зите е насочен към ели-
нистичните пластове 
от ІІІ в. преди Христа. 
Изследователите са от-
крили и три помещения 
от края на ХІV и нача-
лото на ХV век, както 
и 11 гроба в близост до 
Базиликата. Намерени-

те кости са предадени 
за изследване в антро-
пологичната лаборато-
рия. Открити са също 
бронзови копчета, ня-
колко елинистически 
монети –изпратени за 
реставрация, печати, 
рибарски тежести, ке-
рамични фрагменти от 
битови съдове, амфо-
ри и други предмети. 
Находките са описани, 
фотографирани, запазе-
ни и са доказателство 
за търговските отноше-
ния в миналите години, 
допълни още д-р Ве-
лислав Бонев.
Археологът изказа за-
доволство и от коле-
гите си в лицето на 
Калин Маджаров – гл. 
асистент, Росен Пеев-
ски - свободен архео-
лог, магистър,  Виктор 
Василев и Станимир 
Стойчев от Шумен, 
Никола Русев от РИМ-
Русе. Финансирането 
на проучванията на нос 
Чиракман е осигурено 
за изследователския 
екип от Министер-
ството на културата, 
а работниците, които 
участват в разкопките 
- от Община Каварна – 
уточни ръководителят. 
Екипът е доволен от до-
брите битови условия и 
организация за провеж-
дането на едномесечно-
то археологическо лято 
на носа.
Приемателна коми-
сия, в която участват 
Добрин  Добрев – ди-
ректор на Регионален 
исторически музей /
РИМ/, Добрич, Иван 
Вайсов от БАН, Игор 
Лазаренко – РИМ, Ва-
рна и Кирчо Апостолов 

от Министерството на 
културата, приеха ця-
лата документация и 
удостовериха извърше-
ната работа по напра-
вените археологически 
разкопки в периода  
септември-октомври 
2020 г. Препоръката  на 
комисията, а и желание-
то на изследователите 
– археолози, е да се по-
ложат повече усилия от 
страна на Общината и 
музея, за почистване на 
платото от ненужните 
дървета, храсти и тре-
ви. Тогава ще се отвори 
и възможност за по-до-
бра работа на екипите. 
Д-р Велислав Бонев 
сподели още, че вече е 
направено искане нос 
Чиракман, като архео-
логически обект, да ста-
не държавно значим - 
до сега е бил общински 
значим и е бил зависим 
от ограничени средства, 
осигурени от Община-
та. Когато решението 
влезе в сила и обектът 
стане държавно значим  
се отварят възможнос-
ти за повече средства, 
посочи изследователят. 
Според него, все още 
може да се мечтае и в 
посока – пътят до нос 
Чиракман да е друг,  да 
се социализира обектът 
така, че да се превърне 
в притегателен истори-
чески и и архитектурен 
център на откритията 
през годините и древ-
ният символ на Каварна 
да привлича туристи от 
близо и далеч.

Керанка 
ДАЛАКМАНСКА

Снимки: 
д-р Велислав 

БОНЕВ 

Сектор 88/ ХХІІІ - проучвана площ през 2020 г.        


