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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*

 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)

Читалище „Свобо-
да-1897“ представя 
Каню Морянов, май-
стор дърворезба и 
живопис в изданието 
„Закъсняла есен“. 
Заповядайте на откри-
ването на 26 октомври 
от 17.00 часа /в чи-
талището/ на ретро-
спективната изложба, 
която ще има виртуал-
но продължение и ще 
остане постоянна екс-
позиция на видеока-
нала на читалището в 
youtube. Достъпът до 
качената вече в интер-
нет виртуална разход-
ка в майсторския свят 
на Каню Морянов ще 
стане възможен вед-
нага след откриването 
на изложбата на Ди-
митровден и разпро-
страняването на линка 

към нея.
Датата не е избрана 
случайно. От една 
страна привнасяме 
още празнично на-
строение за храмовия 
празник на Гурково, 
който е празник и на 
селото, а от друга – 
отдаваме чест към 
приноса на Каню Мо-
рянов като дългогоди-
шен църковен настоя-
тел. „Двадесет години 
бях в настоятелството. 
Издадох властта с 60 
000 лева в църковната 
сметка. Изпълних си 
задълженията. Помня 
как купихме църков-
ния полилей за 1 500 
лева и колко трудно 
беше транспортиране-
то му от Варна.“, спо-
дели Каню Морянов 
при заснимането на 

Навръх храмовия празник на с.Гурково - празникът 
на Св. Димитър Солунски, Ви каним на втората 

изложба от поредицата „Гурковлии, майсторлии“! 

Бронзов барелеф на Клара Петкова, ос-
новоположник на Балчишката музейна 
сбирка. Скулптор Венцислав Марков.

клипа за виртуалното 
продължение на из-
ложбата.
Сред паната дърворез-
ба, които Ви каним да 
разгледате, най-вну-

шителните са „Бъл-
гарка“ и „Българи от 
старо време“. Освен 
дърворезбата на май-
стора, ще видите и не-
гови платна живопис, 

както и графика на 
църковния храм в Гур-
ково, рисувана преди 
повече от 50 години.

 
Очакваме ви! 

Уважаеми съграждани и гости на Балчик, 

На 20 октомври се навършват 60 години от създа-
ването на музейната сбирка в гр. Балчик. На този 
ден през 1961 г. в сградата на Градското народно 
читалище „Паисий Хилендарски“ се учредява ис-
торико-археологическа музейна сбирка. Основопо-
ложници на първата експозиция са Клара и Петко 
Петкови.
По случай годишнината сме организирали различ-
ни събития: поставяне на барелеф на Клара Пе-
ткова, представяне на научен сборник „60 години 
Исторически музей - Балчик“, изложба „60 години 
Исторически музей - Балчик“, която ще бъде раз-
положена на центъра на града, пътуващата ни 
изложба „Храмът на Понтийската майка на бого-
вете - Кибела“ - експонирана в сградата на Музея, 
изложба от творби на Никола Даскалов - в сграда-
та на Художествената галерия и специално изда-
ние на вестник „Балчик“.
Събитията са предвидени за 1 ноември, Ден на на-
родните будители, но предвид сложната епидеми-
ологична обстановка в страната датата търпи 
промени, за които ще бъдете уведомени на стра-
ницата на музея. 
В случай, че е невъзможно провеждането им при-
съствено, събитията ще се публикуват онлайн. 

Радостина Енчева – 
директор на ИМ-Балчик


