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52 събор “Песни и танци в слънчева Добруджа” с.Дебрене 

ПГ “Сенокоски славеи” с. СЕНОКОС, община БАЛЧИК, с худ. р-л г-н Хрис-
то Христов, се класира на II място в тазгодишния добруджански фести-
вал “Дебрене”, но поради дъждовното време пяха на сцената на село Побе-
да. Получиха грамота и парична награда от 50 лв. Честито!

На 52-ри фолклорен събор “ Песни и танци от слънчева Добруджа “ 
село Дебрене – на сцената в с. Паскалево соколовци получиха парични 
награди за Представителен женски народен хор “Добруджански гласове”; 
за Представителен танцов състав “Стари добруджанци” и за г-жа 
Стаматка Кирилова за индивидуалното си изпълнение. 
„Успешно начало за изявите на съставите. Поздрави за всички самодейци!” 
– написа на страницата на НЧ „Свобода 1897”с. Соколово г-жа Кина 
Липованска, читалищен секретар.

Медал за едно от трите първи 
места, присъдени на Фолклорния 
събор „Песни и танци от слънчева 
Добруджа“, с.Дебрене, проведен 
на 26 юни 2021 г. е за с.Гурково

Медалът е най-новият 
трофей, който ще укра-
си безкрайната стена с 
отличията на самодей-
ната група за автентичен 
фолклор „Преселски на-
кит“ към Народно чита-
лище „Свобода-1897“, 
с.Гурково. Ръководител 
на групата е г-жа Димка 
Кирчева. С решение на 
Общински съвет Балчик 
и редакцията на вестник 
„Балчишки телеграф” е 
номинирана за  „Общест-
веник на 2017 г.”, а по 
случай 24 май е награде-
на със званието „Учител 
на 2021 година в Община 
Балчик“, по предложение 
на Клуба на учителите-
пенсионери.
  „Гордеем се с 
нашите самодейци от 
„Преселски накит” – те 
са сърцати и духовити. 
Свежото им чувство за 
хумор повдига духа и при 
най-голямо униние, а хъ-
сът им за работа и изява 
е буквално заразителен 
и ни дърпа напред като 
локомотив“ – сподели за 
в.„Балчишки телеграф“ 
г-жа Наталия Георгиева, 
председател на НЧ „Сво-
бода-1897“ с.Гурково. 
„Новоизбраното на 7 
юни, 2021 г. и вписано на 
14 юни, 2021 г. читалищ-
но настоятелство стори 
и невъзможното, за да 
подготви кандидатурата 
на „Преселски накит“ 
за разглеждане умени-
ята на самодейците ни 
по Програмата на Ми-
нистерство на културата 
„Живи човешки съкро-
вища – България“. Надя-
ваме се номинацията на 
читалището ни в лицето 
на „Преселски накит“, 
да бъде допусната до раз-
глеждане от национална-
та комисия и добавена в 
регионалната листа на 
Област Добрич – Тради-
ционно пеене и свирене 
(Добруджански изпъл-
нителски стил) в катего-
рията „Групово женско 
фолклорно пеене“. Но-
минираното от нас уме-
ние „Автентично пеене и 
стъпки на преселниците 
от Северна Добруджа, 
заселили се в с.Гурково 

след Крайовската спогод-
ба между Царство Бълга-
рия и Кралство Румъния 
от 1940 г.“, е част от спе-
цифичния фолклорен и 
етнографски паспорт на 
селото и региона. Запазе-
но е близо 80 години, но е 
застрашено от изчезване. 
То е пълноправна част 
от идентификацията на 
общността в с.Гурково 
и е респектирано от нея 
като уникален принос в 
културния и социален 
живот на селото. Жива е 
част от първото поколе-
ние след самите пресел-
ници, а с нея и споменът 
за историческата неспра-
ведливост към българите 
в Северна Добруджа, на-
сила изселени от родните 
си места през тежката 
зима на 1940 г. 
Съхранявайки автентич-
ността на фолклора на 
преселниците, излъчваме 
сигнал за съпричастност 
с нелеката съдба на раз-
битите български семей-
ства отпреди 80 години, 
които и до днес тъжат 
за Северна Добруджа. 
Опазвайки този фолк-
лор, даваме възможност 
на останалите в Румъния 
сънародници, които все 
още се идентифицират с 
българския език и фолк-
лор – да се пренесат с 
капсула на времето към 

корените си.“ - разказа 
още председателят на 
читалището в с.Гурково 
г-жа Наталия Георгиева.
Самодейките на 
с.Гурково, с худ.р-л 
г-жа Димка Кирчева, се 
представиха достойно 
на Международния ет-
нофестивал в град Фо-
кшани, в подножието на 
планината Вранча. После 
големият румънски ан-
самбъл за песни и тан-
ци, с худ.р-л г-жа Мария 
Мургочи, бе тържествено 
посрещнат от гурковски-
те певици на IV Между-
народен форум ”Българ-
ско наследство” Балчик, 
България. И песни , и 
танци, с висок художест-
вен знак, показаха гурко-
вци още на I МФ „Бъл-
гарско наследство” през 
2015 г. и посрещнаха на 
фестивала „Гурково пее 
и танцува” млади и въз-
растни певци и танцьори 
от град Хършова, от град 
Констанца, а неотдавна 
и бесарабски българи от 
Молдова.
Има заряд за песни и 
обичаи в „Преселски на-
кит”, има възможност за 
танцов фолклор и надеж-
да за възвръщане младия 
облик на Гурково чрез 
съхраненото народно из-
куство.

Маруся КОСТОВАУправителният Съвет на Общинската организация на Съюза на 
инвалидите в България-гр. Балчик, 

свиква Отчетно-изборно събрание на 17.07.2021г. от 10,00 ч. във Военния 
клуб в кв.”Левски”

При липса на кворум, същото ще се проведе от 11,00 ч. 
УС на ОО на СИБ гр. Балчик


