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Фотографска изложба в 
Балчишкия Дворец 

Откриваш нови непознати 
неща и обезателно трябва 
да ги споделиш с остана-
лите, за да покажеш част 
от фантастичния свят на 
преживяното. Така напра-
ви и софиянката Рада Ма-
ринова-фотограф, която 
представи на 31 октомври, 
в Деня на Черно море, своя 
„парад на цветята“- фото-
изложба в „Тихото гнездо“ 
на Балчишкия дворец. За-
главието на изложбата е  
„Тайната градина“. Голям 
интерес от страна на ней-
ни почитатели и премина-
ващи туристи превърнаха 
този ден в празник за Рада 
Маринова. Край акуратно 
подредената от нейната 
приятелка Жанета Ивано-
ва изложба се застояваха 
почитатели от различни 
възрасти. Отгоре на туй 
нежни, но темпераменти 
трели идваха през цяло-
то време от цигулката на 
другата нейна приятелка 
- вълшебницата Чайна Ча-
нева, която изпълни „Се-
вдана“ на Георги Черкин, 
„Размишления“ на Таист, 
импровизации на класи-

ческа музика от различни 
композитори. Авторката 
акцентира своя особен 
поглед върху живота на 
цветята, давайки им вечен 
живот с радостта, която 
доставят на хората.
Деветнадесет фотографии 
показват силата на човеш-
кия дух и необикновената 
проникновеност, скрита в 
красотата му, доказвайки, 
че „Старата любов ръжда 
не хваща“, когато е заме-
сена и фотографията. 
Персонажите на Рада от :“ 
Пролетни сълзи“, „Сърца-
та са пълни“, „След бала“ 
на практика потвърдиха, 
че фотографката е равна 
и вярна на себе си. Рада 
Маринова е жена, която 
показа недвумислено, че 
е ощастливена от своето 
изкуство и никога не се 
разминава с мечтите си. 
А от показаното можеш 
да се потопиш в спокой-
ствие и ведър спомен, 
който да пренесеш в бъ-
дещето. Да се порадваш 
на тези „запечатани“ цве-
тя, пораждащи мисли за 
ред и чистота, докоснати 

Фотографката Рада Маринова представи изложба в Галерия „Тихото гнездо“ на ДКИ КЦ „Двореца“ 

„Тайната градина” на Рада Маринова – в Галерия „Тихото гнездо”

Най-впечатляващата фотография „Рококо“ от 
парада на цветята в изложбата на Рада Мари-
нова. 

от грижовна женска ръка. 
С единствената цел да се 
порадват повече хора.
Фотоизложбата на Рада 
Маринова е  е част от бо-
гатия културен календар 

на ДКИ КЦ „Двореца”, 
който г-жа  Михайлова 
смята да стане още по-
всеобхватен през Новата 
2022 г. 
Хаджи Георги ЙОВЧЕВ

Изложба на музеите 
в Поморие и Бургас 

гостува на балчишкия Дворец

 Г-жа Анелия Григорова, уредник в Поморийския музей пред шаманска тога и 
корона от птичи пера.  

Още едно културно съби-
тие в ДКИ- КЦ „Двореца“- 
Балчик, бе организирано 
от инициативния си ди-
ректор г-жа Жени Михай-
лова, по случай празника, 
който няма еквивалент в 
света-Деня на Народните 
будители. На преден план 
изпъква заветът на бъл-
гарския патриарх на лите-
ратурата-Иван Вазов: „Да 
любим всичко българско и 
родно...“ Гости на Балчиш-
кия Дворец са гр. Поморие 
с мобилната изложба на 
техния музей и природона-
учния музей на гр. Бургас 
със заглавие „Птиците- 
небесни пратеници или 
какво?“ и с лаконичното 
подзаглавие „Онзи, който 
разбира, има криле...“ А 
г-жа Анелия Григорова- 
уредник по етнография 
в Поморийския музей ни 
запозна много изчерпа-
телно с темата и с много 
патос говори за ролята на 
птиците, като посредници 
между световете, които 
обитаваме ние-хората, за 
ролята на шаманизма в на-
шето съвремие, птиците и 
тяхната роля в народната 
психология. Шаманизмът  
е съвкупност от своеобраз-
ни вярвания на хората от 
древни времена до наши 
дни. Дори ни запозна с 
историята на шамана Та-
рас Жулба- председател на 
религиозната група на ша-
маните от Енисейска Кир-
гизия, с когото тя е имала 
словесен контакт./ Самата 
дума „шаман” означава 
този, който знае, който 
вижда всичко./ Шаманите, 
в моменти на свръхкон-
центрация, съсредоточават 
своята и чуждата духовна 
енергия, превръщат я в 
съдбоносна точка и в тако-
ва състояние предсказват, 
вдъхват сила и изразяват 
пророчество. Г-жа Григо-
рова подчерта ролята на 
птиците, като тайни и мъд-
ри съветници на шамани-
те. Защото птиците не при-
знават граници, забулени в 
тайнственост, винаги ле-

тящи за някъде. Соколите 
са духовете от горния свят, 
лебедите носят любов и 
духовна чистота, совата 
представлява мъдрост и 
ясновидство, паунът е оли-
цетворение на Богинята 
Юнана- богиня на май-
чинството, а неговите пера 
служели против уроки за 
малките деца, като са ги 
прокарвали по лицата им. 
Ролята на петела в народ-
ната ни психология също 
не беше подмината, за 
символа на мира - гълъба 
е излишно да говорим, за 
духовната сила на българ-
ските лазарки също стана 
дискусия, когато изпъкна-
ха на преден план техните 
носии... 
Култът към птиците е хи-
лядолетен, видяхме препа-
рирани птици, предоставе-
ни ни от Природонаучния 
музей- Бургас: орел, вра-
на, кукумявка, лебед, же-
рав- птиците, които носят 
хармония по целия свят, 
с песни- послания да ста-

нем по-добри. 
В средата на Каменната 
зала има реставрирана 
шатра на шаман с много 
нарисувани птици по нея, 
а в задния ѝ край има об-
раз на шаманка, но с пти-
чи крака и ръце, което ни 
навежда на мисълта, че в 
началото жените са били 
шаманки. 
Показани са и фантас-
тични птици- гаруда при 
индийците, символа на 
вечно обновяване или въз-
раждане; митологичната 
птица феникс, която уж 
можела да се самоизга-
ря преди смъртта си и да 
възкръсне  отново от пе-
пелта...Каква роля и сила 
имат птичите крила, като 
символ на човешкия дух, 
когато той /човекът/ е съ-
бирал птичи пера, лепял 
ги е с восъка на пчелите, 
за да полети към звездите-
красиво, нали? Но дали е 
полезно знае само човеш-
ката душа.
Хаджи Георги ЙОВЧЕВ

„Шаманите наистина са били първите поети на Земята. 
Поетите ще бъдат последните шамани”- Стефан Цанев

Лазарки от края на 19 век, Ямболско.““Мале, мила 
мале, люби ми се , жени ми се, жени. Мале, мила 
мале, за незнйно люби, за незнайно люби“ 
                                               Фотоархив: ИМ Поморие

На 30 октомври 2021 г. пламна пожар до най-емблематичната балчишка къща в кв.“Левски“, известна 
от времето на преселването като каменната къща на Георгицата. Изгоря пристройката към тази 
къща, заради паянтония покрив, остарялата елекрическа мрежа и нехайното отношение на живеещи-
те там роми. Води се разследване. 
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