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ЛАФИ
Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12
жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Реджина 
Мария 

Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

* строителствo *ремонт *проектиране*

С радост и надежда, че и догодина ще я има завърши Лятна-
та академия „Ваканция на село“, организирана от НЧ „Свобо-
да - 1897“ с.Гурково, под ръководството на Наталия Георгиева 
/председател на чит.настоятелство/ и Поликсения Петрова /
доброволец, служител в Историч.музей Балчик/ . Четете за лят-
ната академия на стр.6

Бутиков магазин SHEF
Балчик, кв.”В. Левски”, ул.”Дунав” 2

До оптика „Ювелир”
Тел.0888 997 874

Предлагаме цигари, алкохолни напитки, 
фермерски и биопродукти.

Работно време: понеделник-събота 7.00-19.00 ч.
Почивен ден - неделя

„Двореца“ в Балчик и община в Чехия 
подписаха меморандум за културно 

сътрудничество

 където ще намерите богато разнообразие на  диопрични рамки и слънчеви очила  на атрактивни цени. 
Всеки вторник се извършват безплатни прегледи от очен лекар  специалист - офталмолог. 

Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка 
при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете Оптика „Ювелир“ в град Балчик, 
кв.“Левски“ 

 (до магазин SHEF)

Меморандум за културно 
сътрудничество бе подпи-
сан днес от Държавен кул-
турен институт – Културен 
център „Двореца“ и общи-
на Валашске Мезиржичи 
в Чехия. На събитието в 
Каменната зала на Двореца 
в Балчик присъстваха пър-
вият зам.-кмет на чешката 
община Ивона Воячкова, 
главният секретар Йозеф 
Матуха и финансистът 
Зденек Студеник. От бъл-
гарска страна подпис под 
документа положи дирек-
торът на КЦ „Двореца“ 
Жени Михайлова.
„Това е част от междуна-
родното сътрудничество 
на двете държави. Мемо-
рандумът цели участие в 
културни събития, обмен 
на творци, различни прак-
тики в областта на кул-
турата и образованието, 
научни семинари. „Дво-
реца“ посреща творци от 
цял свят, тук се организи-
рат множество изложби, 

пленери, културни кон-
ференции, премиери на 
книги, кинофестивал. За 
нас е важно да разширим 
обема на отношенията ни 
с училището по стъклар-
ство в чешкия град и да го 
превърнем в обмен на хора 
на изкуството и образова-
нието“, посочи Михайло-
ва.
КЦ „Двореца“ от години 
успешно развива сътруд-
ничество с училището във 
Валашске Мезиржичи. С 
подписването на меморан-
дума тези отношения ще 
бъдат надградени. Жени 
Михайлова пък стана по-
четен гражданин на чеш-
кия град заради заслугите 
ѝ за дългогодишния култу-
рен и образователен обмен 
с Балчик.
„Инициативата идва от на-
шата община. Искаме да 
продължим и разширим 
сътрудничеството си, ко-
ето е от няколко години, 

но сега правим официално 
този акт. Това отваря нови 
перспективи за активнос-
ти, които до момента не 
са извършвани. Първи-
ят резултат е участие на 
„Двореца“ в стъкларския 
симпозиум през септември 
т.г., който ще се състои в 
нашия град“, съобщи Во-
ячкова.
Във Валашске Мезиржичи 
има детска школа по из-
куствата, която има голям 
хор, който би искал да уча-
ства във фестивала „Черно-
морски звуци“ в Балчик.
Гостенката допълни, че 
Балчик е вдъхновяващо 
място и би било добре да 
бъде посетено от групи 
ученици и студенти от 
Чехия. Двете страни по 
меморандума ще разра-
ботват общи програми 
за обмен на творци, като 
първото събитие ще бъде 
след около седмица с пре-
миера на книга-каталог на 

преподавателя по изкуство 
Йозеф Дивин в Балчик. 
Художници пък биха мог-
ли да покажат творбите си 
във Валашске Мезиржичи, 
където има прекрасни га-
лерии.
33 ученици и трима пре-
подаватели от училището 
по стъкларство ще при-
стигнат на 30 август на 
двуседмичен пленер в 
Двореца, съобщи Михай-
лова. Тя припомни, че до-
броволци от училището 
помагат през летните месе-
ци в културния център при 
обслужването на туристите 
и дейностите в обектите на 
Двореца.
Предстои колекция от бъл-
гарско антично стъкло, ор-
ганизирана от Националния 
исторически музей, да бъде 
представена в чешката об-
щина. Събитието се очаква 
с интерес, тъй като в Чехия 
се обработва много стъкло, 
но антично такова няма. 

Откриване на Събора на преселението - Балчик ‚ 2021 г. на 25 август 2021 г. 
в КИЦ „Мелницата“ Балчик. Отдясно наляво: г-жа Маруся Костова, предсе-
дател на Сдружение „Българско наследство“, изработило проекта на МИГ 
„Балчик-Ген.Тошево“ Събор на преселението - съхранена българщина“; г-жа 
Ели Тодорова, обл.управител на Силистра, г-н Минчо Йорданов, зам.-областен 
управител на Силистра; г-н Василий Крестинков от с.Кортен, Молдова; д-р Ру-
мяна Малчева Ангелова, „Общественик на Балчик-2013 г.“, патрон на МФ „Бъл-
гарско наследство“ Балчик, България; г-н Йордан Георгиев, PR на Обл.управа 
Силистра, докладчик на Форума и журналист.


