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Представяме Ви календара на Община Балчик

 МЕСЕЦ ЯНУАРИ  Иван Христов. „Балчик“ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ Тодор Хаджиниколов „Мотиви от Балчик“ МЕСЕЦ МАРТ Георги Горчев „Градски пейзаж“

МЕСЕЦ АПРИЛ  Иван Чернев „Балчик-стара улица“  МЕСЕЦ МАЙ   Тодор Балев „Излъчване“ МЕСЕЦ  ЮНИ  Чанко Пенев „Пейзаж от Балчик“

МЕСЕЦ ЮЛИ  Никола Ковачев „Лодки“ МЕСЕЦ АВГУСТ  СТЕФАН КАЦАРОВ  „Балчик“ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ   Цветан Добрев „Стара улица с морето“

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ   Георги Ванев  „Улица в Балчик“
МЕСЕЦ НОЕМВРИ  Никола М.Даскалов Из цикъла „Старият 
Балчик“ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ  Митю Димитров „Балчик“

ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА   Генчо Денчев  „Каручка пред пор-
тата“

Библиотеката при НЧ ”Паисий Хилендарски” 
отличи „Читател на година 2021”

За поредна година 
библиотеката отли-
чи „Читател на годи-
ната 2021”. Иници-
ативата има за цел 
да насърчи четенето 
сред всички възра-
сти и да подпомогне 
процеса на изграж-
дане на читателски 
навици сред децата 
и тийнейджърите. 
Това е първата изя-
ва на библиотеката 
през настоящата го-
дина, която насочва 
вниманието върху 
книгите, четенето и 
читателите.      На-

градите се определят на без-
пристрастна актуална статис-
тика за четенето, създадена 
чрез автоматизирана система 
на база заеманата литература 
в библиотеката. Получаването 
на приза „Читател на годината„ 
е особено ценен, тъй като кон-
курсът се провежда в тежките 
и променливи условия на ко-
вид кризата обхванала всички 
сектори на социалния живот  в 
страната и създала редица огра-
ничения в работата на библио-
теките. По регламент всяко от 
обслужващите звена на библи-
отеката излъчва между своите 
читатели носител на приза „Чи-
тател на годината” на база най-

много заети книги и посещения 
през годината. В категория до 
14 год. в Детски отдел приза 
„Читател на годината 2021” по-
лучава Ралица Венелинова Па-
найотова 3 клас от СУ „Христо 
Ботев” с прочетени 101 книги. 
Библиотечният екип реши да 
награди и Виктория Касабова 
от 3 клас от ОУ „Св.Св.Кирил и 
Методий” като активен читател 
на 2021 година. При възраст-
ните читатели приза „Читател 
на годината 2021” получава 
Росен Симеонов Стефанов с 
прочетени 165 книги. Той е и 
един от основните  дарители на 
библиотеката. ЧЕСТИТО НА 
НАГРАДЕНИТЕ!


