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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 
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

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

строителствoремонтпроектиране

 където ще намерите богато разнообразие на диопрични рамки и слънче-
ви очила на атрактивни цени. Всеки вторник се извършват безплат-
ни прегледи от очен лекар  специалист - офталмолог. Всеки клиент 
получава талон за 10% отстъпка при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)

С изключително голям интерес
 протече откриването на изложбата 

„Изкуството в Двореца - вдъхновение“

Събитието, което се 
превърна в истински 
празник на изкуството, 
отбеляза успешното за-
вършване на дейностите 
по проект “Модерен ди-
зайн – Чехия- Словакия 
-България”, финансиран 
по програмата на Евро-
пейския съюз Erasmus+. 
Партньори по проекта 
са Държавен културен 
институт Културен цен-
тър “Двореца” – Балчик, 
Училището по стъклар-
ство, живопис и промиш-
лен дизайн – гр. Валашс-
ке Мезиржичи в Чехия и 
Училището по изкуства – 
гр. Тренчин в Словакия. 
Експозицията представя 

произведения от стъкло и 
керамика, изцяло инспи-
рирани от „Двореца” в 
Балчик. Творбите са про-
дукт на поредица худо-
жествени пленери, които 
двете училища проведоха 
в България на територия-
та на Архитектурно-пар-
ков комплекс „Двореца“ 
от началото на проекта 
през октомври 2016 г. до 
сега. 
Сред официалните лица 
на събитието бяха почет-
ният консул на Словакия 
във Варна г-жа Едита 
Благоева, директорът на 
Училището по стъклар-
ство, живопис и промиш-
лен дизайн в чешкия град 

Валашске Мезиржичи 
Дана Будайова, областни-
ят управител на Добрич  
Красимир Кирилов, Ди-
митрин Димитров - за-
местник кмет на гр. Бал-
чик, д-р Румяна Малчева 
Ангелова – „Обществе-
ник на 2013 г.”, Жени 
Михайлова – директор на 
ДКИ КЦ „Двореца” Бал-
чик, Мариана Ангелова 
– секретар на Община 
Балчик.
Всички присъстващи на 
откриването на изложба-
та бяха сърдечно поздра-
вени от най-малките пе-
вци на Балчик – деца от 
детските градини, водени 
от д-р Валентина Георги-

ева, а другите ѝ възпита-
ници – хористите от Во-
кална студия „Съншайн”, 
които след гостуването 
си в Чехия са влюбени в 
побратимения на Балчик 
град Валашске Мезир-
жичи, изпяха 4 песни: 
„Когато се усмихваш”,” 
Abule babule”, „Špela 
marela”, „Що ми домиле-
ло, мамо” и в заключение 
рефрен, съчинен от дири-
гента им д-р Валентина 
Георгиева, в който се пее 
на чешки език : „Валажс-
ке Мезиржичи, сърдечно 
Ви благодарим!” 
       Галя ГЕОРГИЕВА

Изложба от Китай в 
Художествена галерия-Балчик

На 10 април-вторник 
от 17 ч. в Художестве-
ната галерия в Балчик, 
ще бъде открита Меж-
дународната изложба 
„Истинност, Доброта, 
Търпение”. Картините, 
представени в нея са ре-
плики на творби на ки-
тайски художници-еми-
гранти, живеещи в САЩ, 
Канада, Тайван, Тайланд 
и Япония, също така и 
на  западни автори. Из-
ложбата включва около 
30 платна и е обиколила 
много държави, сред кои-
то САЩ, Канада, Белгия, 

Австрия, Швеция, Украй-
на, Турция, Австралия, 
Бразилия, а в България е 
гостувала в градовете Со-
фия /2007 г./ и Пловдив 
/2008 г./. 
Концепцията на изложба-
та е изградена върху ду-
ховното учение, „Фалун 
Дафа”, или още наричано 
Фалун Гонг, което включ-
ва древна система  за 
физическо и нравствено 
самоусъвършенстване, 
с медитативни техники 
и специфични упраж-
нения. То принадлежи 
към Буда школата. Като 

основа в него, лежат три-
те вселенски качества 
– истинност, доброта и 
търпение, които дават и 
името на изложбата. Ос-
новател на дисциплината 
е китаеца Ли Хонгджъ.
     Авторите на картини-
те са последователи на 
духовното учение. Чрез 
изразните средства на 
изкуството, те предста-
вят красотата и неговата 
хармония. В творбите 
на практикуващите е 
отразена и една друга 
страна от живота на тези 
хора. Практиката „Фалун 
Дафа” е била забранена в 
Китай от 1999 г., заради 
комунистическия режим 
в страната. Нейните по-
следователи са преслед-
вани, затваряни в трудови 
лагери и психиатрични 
клиники, изтезавани и 
принуждавани да се от-
кажат от вярата си. Този 
негативен аспект, също 
е илюстриран в част от 
картините. 
Изложбата е призив, да 
се привлече обществено-
то внимание върху нару-
шаването на  човешките 
права в Китай, което про-
дължава и до днес. 
Експозицията ще бъде 
подредена в залите на 
художествената галерия 
само през втората седми-
ца на април. Заповядай-
те!

Николина 
Иванова- ХГ Балчик

21 МАРТ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ГОРАТА

През последните годи-
ни наша неправител-
ствена организация – 
Българска картографска 
асоциация (БКА), уве-
рено и професионално 
завоюва своето място 
в международната кар-
тографска общност. 
Картографията е занаят, 
чиято история се пише 
с хилядолетия, а при-
знанията в него идват 
само с безспорни по-
стижения.
За по-малко от десет го-

дини БКА успя да обе-
дини и формира профе-
сионална общност, да 
бъде приета и утвърдена 
като национален пред-
ставител в междуна-
родната картографска 
асоциация ICA (при-
съдружна организация 
на ООН), да организи-
ра поредица от форуми 
и изложби, национална 
програма за участие в 
Международната година 
на картата (2015-2016), 
да спечели за своята кау-

БЪЛГАРСКИ И ТУРСКИ КАРТОГРАФИ И ЛЕСОВЪДИ
С ОБЩА ГРИЖА ЗА ГОРИТЕ НА ИЗТОЧНА ТРАКИЯ

за 43-то и 44-то Народно 
събрание на Р.България, 
да осъществи  предста-
вителна изложба в се-
далището на ООН в Ню 
Йорк с най-голямото да-
рение от български кар-
ти, атласи и издания на 
библиотеката на ООН и 
да започне подготовката 
на престижна научна 
проява – 7-та Между-
народна конференция 
по картография и ГИС, 
м.юни 2018 г.,Созопол.
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