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Племенницата на поета Йордан Кръчмаров долетя от Канада за тържеството на вуйчо си.                  
                                                                                                                                                   Фото: Маруся КОСТОВА

Първи поетичен пленер на 
Литературен клуб „Йордан 

Кръчмаров” Балчик

„Морето ме зове“ е пър-
вият поетичен пленер, 
организиран по повод 70 
години от рождението на 
поета, човека и приятеля 
Йордан Кръчмаров и той 
събра  в дните от 22 до 24 
юли т.г. поетите от добри-
чкото сдружение, родни-
ни, близки, познати и при-
ятели на поета.  Да се мине 
по стъпките на Йордан 
Кръчмаров от родното му 
място с.Гурково, през Ка-
варна, Българево, Зеленка, 
Калиакра, Болата и Шабла 
бе интересно и богато пре-
живяване за близките по 
перо от Литературен клуб 
„Йордан Кръчмаров“- 
Балчик, Добрич, Каварна 
и Шабла. Широтата на 
житно-слънчогледовата 
равнина, безкрайният син 
път на морето, опиращ до 
хоризонта, нацъфтелите 
полски цветя, малките ми-
дички по брега на морето 
- сякаш във всичко откри-
вахме света на поета и не-
говия пълен път, извървян 
през краткия му живот.  
Първата среща бе в библи-
отеката на НЧ“Съгласие“ 
в Каварна с членовете 
на местния литературен 
клуб. На нея се разказа-
ха спомени за Данчо, ак-
тьорът Любомир Чаталов 

прочете негови стихове 
и в приятната атмосфера 
се усещаше духа на по-
ета. Интерес предизвика 
и изложбата, подредена 
за него, с всичките досега 
издадени книги и отпеча-
тани творби в списания и 
вестници , които аз имам в 
моята библиотека. 
В приятелска атмосфера 
стъпките ни стигнаха до 
уютния дом на Параскева 
Атанасова от с. Българево, 
където типично по добру-
джански, бяхме нагостени 
и отново не спираха инте-
ресните случки и разкази 
за Данчо, за да продъл-
жим напред към другите, 
посетени от него места, 
който споменах по-горе. 
Непринудена бе и срещата 
в Зеления образователен 
център в Шабла, където 
присъстващите се запоз-
наха с творчеството на 
Йордан Кръчмаров.  
На другия ден облак дъжд 
преваля след обяд, но 
той не попречи с почит и 
признателност да поста-
вим цветя на гроба на по-
ета в родното му село. В 
НЧ“Свобода“ в с. Гурково 
ни посрещна секретарят 
на  читалището Албена 
Войчева, общественици и 
приятели на Данчо.  Ув-

лекателен бе разказът на 
началната му учителка 
Маргарита Николова, на 
братовчедката му Свет-
ла Атанасова, както и на 
други приятели на Данчо, 
със спомени от детски-
те  и ученически години.  
Стиховете на Данчо проз-
вучаха на китара в песни, 
изпълнени от Деян Дими-
тров - Дидо. 
Акцентът на честването 
на рождения ден на по-
ета бе в Художествената 
галерия в гр.Балчик, къ-
дето се проведе Литера-
турно четене с участието 
на Сашо Серафимов, Елка 
Няголова, Александър 
Белчев, Камелия Кондова, 
Елица Виденова, Стефан 
Жечев,аз също четох сти-
хове. Залата на Галерията 
бе озвучена от прочув-
ственото изпълнение на 
стихове на Данчо от ак-
тьора Любомир Чаталов 
и от превърнатите в песни 
стихове в изпълнение на 
Дидо.  В продължилата 
повече от час и половина 
среща, свои спомени от 
детството разказа Десис-
лава - племенница на Дан-
чо, както и много други 
негови приятели и  позна-
ти.  
С думи на благодарност 

Работници и служители на УБГ Балчик, преди откриване на тържество-
то, по случай 95-годишнината на Ботаническото дружество и 63-годишни-
ната на УБГ Балчик.                                                     Фото: Маруся КОСТОВА 

юбилейната вечер бе за-
крита от Росица Шалтева 
- председател на Лите-
ратурния клуб в Балчик, 
който носи името на поета 
и който заедно с община 
Балчик и НЧ „ Паисий  
Хилендарски 1870” Бал-
чик организираха първия 
Поетичен пленер „ Море-
то ме зове“.  
Предстои издаване на 
книга с жанровото раз-
нообразно литературно 
и непубликувано до сега 
творчество на Йордан 
Кръчмаров, която ще из-
лезе през есента т.г., както 
и Изложба в ХГ-Добрич 
на български художници,  
рисували своите картини 
и графики по стиховете 
на поета. - сподели Сашо 
Серафимов.  Ще се отпе-
чата Сборник с произведе-
ния,  посветени на  Данчо 
Кръчмаров. Той ще бъде 
издаден от Литератур-
ния клуб на гр. Балчик и 
в него могат да участват 
автори с написаното за по-
ета - сподели Росица Шал-
тева.  Поетичният пленер 
„ Морето ме зове“ ще про-
дължи да съществува и в 
годините напред с нови и 
интересни прояви.
                               Керанка 
              ДАЛАКМАНСКА

Тържествено отбелязване 
годишнините на Ботаническото 

дружество и УБГ Балчик

На 27 юли 2018 г. 
Университетската бо-
таническа градина в 
Балчик отбеляза своя-
та 63-годишнина, ве-
дно с 95-годишнината 
на Българското бота-
ническо дружество /
ББД/, което се оглавя-
ва от 1998 г. от проф.
Добрина Темнискова /
почетен председател/. 
Многократно тя е раз-
казвала на тържествата 
на УБГ за зараждането 
и значението на ББД 
за развитието на бота-

ническата наука, за ут-
върждаването на УБГ 
в Балчик като една от 
най-хубавите и достой-
ни градини в България 
и Европа. 
Официалните лица на 
тържеството : зам.-рек-
торът Кучев, директо-
рът на ботаническите 
градини в България д-р 
Красимир Косев, проф. 
Д.Темнискова и слу-
жители на УБГ, начело 
с Огнян Илиев, подне-
соха в знак на почит 
венци и цветя пред па-

метната плоча на акад.
Даки Йорданов, бивш 
председател на Бота-
ническото дружество и 
създател на Ботаниче-
ската градина в Балчик. 
Имаше множество поз-
дравления, споделяне 
на спомени и пожела-
ния за още по-голям 
просперитет на УБГ 
Балчик. С голяма ра-
дост бе посрещнат кон-
цертът на оркестъра на 
Военноморските сили 
Варна,  с диригент Три-
фонов.                    /Б.Т./ 

Клубът на Съюза на инвалидите в България 
/СИБ/ в Балчик – празнува три години

Клуб“Св.Марина“,гр.Бал-
чик отбеляза 3 години от 
създаването си,заедно с 
колегите от гр.Созопол, 
които празнуваха праз-
ника на града.В мест-
ността „ Св.Марина” ни 
посрещна г-жа Пенка 
Хадилева-председател 
на ОО на СИБ.Там има-
хме удоволствието да 
се повеселим,заедно с 
Ансамбъл“Странджа“ 
от гр.Бургас, да запалим 
свещи за здраве в еднои-
менния параклис и да се 
почерпим.Празникът се 
организира всяка годи-
на от кмета на Созопол и 
местни спонсори.
След обяд се придвижи-
хме до гр.Средец, къде-
то бяхме посрещнати от 
колегите от ОО на СИБ,с 
председател г-жа Руска 
Богданова.На приятелска-
та вечеря ни посрещнаха 
по традиция с пита и ша-
рена сол, а ФГ „Надежда“ 
ни зарадва с прекрасни 
странджански песни.
Вечерта се разделихме с 

уверението, че ще се срещ-
нем на 25 август на Фо-
рума „Българско наслед-
ство“ в Балчик.В гр.Бургас 
ни посрещна г-жа Чана 
Кирякова,председател 
на РО на СИБ. Рано су-
тринта запалихме свещ за 
здраве в Катедралата „Св.
Св.Кирил и Методий“, 
посетихме Етнографския 
музей и Музея на пясъч-
ните фигури.
Изказваме благодар-
ност към колегите от 
Созопол,Средец и Бургас, 
за приятните преживява-
ния, които ни заредиха с 
емоции и желания за още 
и още.... 
На 23.06. посетихме ста-
рата столица Плиска, 
Двора на кирилицата и 
Мадарския конник. Раз-
гледахме Голямата Бази-
лика, Националния исто-
рически археологически 
резерват, Средновековния 
скален барелеф Мадарски 
конник, където се пресъз-
дадоха прабългарски игри 
и ритуали. В Двора на Ки-

рилицата се впечатлихме 
от чудесната изработка 
на буквите, от восъчни-
те фигури на български-
те владетели Аспарух, 
Омуртаг, Крум, Борис....
като до всеки от тях стои 
голяма табела, разказва-
ща за живота и делото им. 
Във вътрешния двор ни 
посрещнаха бронзовите 
бюстове на известни бъл-
гарски творци- Ив.Вазов, 
Хр.Смирненски, Гео Ми-
лев и др. Хубаво е, че тази 
колекция се обогатява 
непрекъснато. В края на 
м.август ще посрещнем 
колегите от гр.В.Търново, 
гр.Средец, гр.Кубрат и 
гр.Тутракан на IV Между-
народен форум „Българ-
ско наследство“, където 
ще се изявят във Фолклор-
ния конкурс. Всички те 
получиха писмена покана 
от директора на Форума 
г-жа Маруся Костова.
Очакваме ви, Приятели! 

Деспина МАРИНОВА
 Председател на ОО на 

СИБ гр.Балчик

Членове на клуб „Св.Марина” Балчик към СИБ на посещение в Двора на 
Кирилицата в град Плиска.                                                                    Фото: Б.Т.

Две бляскави български победи в юбилейния XX международен 
фестивал по тенис на маса “Албена 2018”

За радост на повече от 600 
зрители в спортна зала 
„Албена“, шампионските 
титли при мъжете и при 
жените в престижните 
турнири „Albena Open“, 
след много оспорвани 

финални срещи, станаха 
притежание на български-
те национални състезате-
ли Теодор Александров и 
Мария Йовкова.
Теодор спечели драматич-
на победа с 4:2 гейма сре-

щу многократния шампи-
он на турнира - румънския 
национал Алекс Казаку, а 
европейската ни шам-
пионка при девойките 
Мария Йовкова се спра-
ви категорично срещу 
германската  националка 
Алена Лемер.
С бронзовите медали се 
окичиха руските нацио-
нали Никита Артьоменко 
и Пьотр Федотов при мъ-
жете и Анне Бундесман 
и Камера Янина - при 
жените. В двойковия тур-
нир победители станаха 
световният шампион при 
пара олимпийците Де-
нислав Коджабашев и Те-
одор Александров (Бълга-
рия).
Победителите при ветера-
ните по възрастови кате-
гории са:

30-39 години - Алексей 
Хорков (Русия)
40-49 години - Сергей Са-
велиев (Русия)
50-59 години - Ливиу Пе-
треску (Румъния)
60-69 години - Мариано 
Луков (Франция)
70+ години - Дмитри Да-
виденко (Русия)
Ветерани жени /над 40 
години/ - Татяна Сгурская 
(Украйна)
След закриването на 
„Albena Open“ спортна 
зала „Албена“ се превър-
на в център на междуна-
роден тренировъчен ла-
гер, в който участват над 
100 деца, кадети и юноши 
от цяла Европа, а от 2 до 
5 август там ще се прове-
де и 11-ят Международен 
детски фестивал „Албена 
2018“.

шампионските стълбици при мъжете, жените 
и двойките на „Albena Open 2018“


