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Бликнала радост

зикалния педагог 
Ивета Пеева, тряб-
ва не само да бла-
годарим, защото 
тя най-много по-
могна да надник-
нем в зрящите очи 
на детските души. 
Една творческа из-
ява-наблюдателна 
и освежителна, ни 
завладя отвсякъде, 
за да почувстваме 
тяхното духовно и 
физическо израст-
ване и затвържда-
ващо се чувство 
за синхрон. Воде-
щата г-жа Донита 
Николаева с про-
фесионално май-
сторство намира-
ше най-верните и 
точни думи, за да 
добием  изповед-
ната представа как 
всичко е подчине-
но на движението 
и добрата органи-
зация, с ясно ядро 
на действие. Из-
пълнителите тай-
но и възхитително 
ни приобщиха към 
песните си „ Мари 
момиченце  мъ -
ничко, кой ще ти 
тъче платното“, „ 
Тръгнала е Дена за 
вода студена“, из-
вечната „ Боряно- 
Борянке“, „На ме-
гдана“, научихме  
колко боички има 
небесната  дъга , 
как дискотеката в 
гората  отворила 
вратата . . .Защото 
добре са ги научи-
ли учителките от 
Д Г „Чайка“, че за 
да постигнат тези 
малки деца  го-
леми успехи, още 
отсега е нужен ку-
раж. Онзи трепет 
на чайката, който я 
кара да бъде вина-
ги будна, дори, ко-

Видяхме в очите 
на всички, дошли в 
балчишкото чита-
лище „ Паисий Хи-
лендарски 1870“ 
на 30 май 2017 г., 
за благотворител-
ния  концерт  на 
дечицата от  ДГ 
„Чайка“ с дирек-
тор г-жа Миглена 
Александрова. Ло-
гото на тази сце-
нична изява беше: 
„ Предай нататък 
доброта“ с основна 
цел: с набраните 
парични средства  
да се закупи ин-
терактивна дъска 
и съоръжения за 
дообурудването на 
двора в градината. 
Пред нас заста-

наха възторжени, 
нетърпеливи, въз-
будени, повече от 
80 деца, разпреде-
лени в шест твор-
чески групи за из-
ява: „ Слънчица“, 
с ръководителки 
г-жа Мирка Геор-
гиева и г-жа Ро-
сица Младенова, „ 
Бомбончета“ с ръ-
ководителки г-жа 
Веселина  Дими-
трова и г-жа Свет-
лана Михайлова, 
„Палавите мечета“ 
с ръководителки 
г-жа Живка Ане-
щева и г-жа До-
нита Николаева , 
„Морячета“ с ръ-
ководителки г-жа 
Силвия Николова 
и г-жа Теодора Ди-
митрова, „ Слад-
кодумци“ с ръко-
водителки  г -жа 
Тодорка Янева и 
г-жа  Мария Си-
меонова и групата 
на  завършилите 
предучилищната 
си подготовка от 
22 деца. А на му-

гато почива върху 
гребена на вълна-
та. Оригиналните 
сценични костюми 
допълваха силата 
и необходимост-
та от този миг без 
отклонение. А  де-
цата ни предраз-
положиха към мо-
менти за размисъл, 
връщайки ни към 
далечното минало 
и отново да бъдем 
с „Ежко- Бежко Та-
ралежко, със“ Зайо 
Баю  Средногор-
ски, скрит от лоши 
думи хорски“, на 
гениалния образ на 
мъченика и стра-
далеца  „ Кумчо 
Вълчо“ и „ Кума 
Лиса“- тази хитру-
ша, булка, роднина 
и майка, заедно с 
„Танца на патета-
та“, „ Пасо доб-
ле“, които обраха 
много овации на 
нейно величество 
публиката. Но това 
е само миг от ос-
новната задача на 
изкуството-да от-
дели истината от 
факта и създаде 
нова форма-трай-
на и нетленна, за 
да устои на вре-
мето. Радостно е, 
че може би деца-
та впоследствие 
ще  почувстват 
този миг, защото 
още отсега те ре-
цитираха и пяха 
със свои думи и в 
частност отсега от 
свое име. А , всич-
ко това е скрито 
в детската, зрее-
ща до невинност, 
душа. Разбира се, 
всичко бе придру-
жено с отчетли-
ви речитативи за 
магичната сила на 
песенното слово, 

ритъм и последо-
вателност, със за-
почващото се чув-
ство за модерност 
и оригиналност, в 
момент на спон-
танни откровения. 
Ние съпреживях-

ме този ден заедно, 
за да ни възвър-
не самочувствието 
на развълнуваните 
родители, техните 
батковци и каки, 
да не забравим дя-
довците и най-вече 
бабите-порумене-
ли от вълнение, с 
голяма благодар-
ност към силно-
то сценично при-
съствие на „теж-
ката“, ала нежна и 
предразполагаща 
възхищение , ар-
тистична артиле-
рия  в нашия град 
- маестра д-р Ва-
лентина Георгиева, 
чиито деца изпя-
ха „В къщи има 
мишченце, то си 
гризка сиренце“ и 
г-жа Женя Мите-
ва, която този път 
беше капитан на „ 
морячетата“. 
На тържествения 

финал на този за-
помнящ се спекта-
къл г-жа М. Алек-
сандрова раздаде 
удостоверения на 
22 дечица за за-
вършена предучи-
лищна подготовка, 
с красиви пожела-
ния, подготвяйки 
ги как отсега да 
посрещнат  кон-
кретната житейска 
ситуация с необ-
ходимата отговор-
ност, усещайки от-
сега разлистеното 
послание: „Предай 
нататък доброта-
та“ !  
Георги ЙОВЧЕВ
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Поздравление от Литературния 
клуб към библиотекарите за 

техния празник
Има едно книжно 
царство /Библиотека-
та при НЧ „Паисий 
Хилендарски 1870” 
Балчик/ и негова 
мъдра владетелка е 
Нейно Величество 
Книгата. Стига да по-
искаш и ще влезеш. 
Тя не се натрапва, 
само чака да я потър-
сиш. Разкрива истин-
ската си стойност и 
красота пред онези, 
които са овладели 
изкуството да четат, 
които умеят да извли-
чат жива мисъл и да я 
превърнат в убежде-
ние и действие.  Зато-
ва казват, че книгата 
е приятел на човека 
– отворен прозорец 
към света. Веднъж 
пристъпиш ли прага 
на това царство, ма-
гията на словото те 
грабва и те понася на 
крилете на знанието 
и мъдростта.  Библи-
отечните специали-
сти са тези, които се 
грижат за обогатява-
не на книжния фонд, 
за разпространение-
то, опазването и съх-
раняването на това 
духовно богатство. 
С гордост те посрещ-
наха своя професио-
нален празник 11 май, 
който официално се 
чества от 2006 г. На 
тази дата Българската 
православна църква 
отслужва Празника 
на Първоучителите 
Светите братя Кирил 
и Методий, чиято аз-
бука е една от азбу-
ките, на които Евро-
пейският съюз пише 

своята съвременна и 
бъдеща история.  
Б и б л и о т е к а р и -
те Иванка Томова, 
Магдалена Върбано-
ва, Мариана Георгие-
ва, Миланка Банкова, 
Боян Томов изпълня-
ват отговорно своята 
работа, с разбиране 
и убеждение за огро-
мната роля и значе-
ние на тяхната про-
фесия.
Част от членовете на 
Литературния клуб 
„Йордан Кръчмаров” 
към НЧ „Паисий Хи-
лендарски 1870” Бал-
чик отправиха своя 
поздрав и послание 

към библиотекарите 
за техния празник. 
Отбелязването на 
11 май стана част от 
Програмата на Май-
ския литературен 
маратон, който Ли-
тературният клуб ор-
ганизира за втора го-
дина. С цветя и думи 
на благодарност г-жа 
Росица Шалтева, 
председател на Ли-
тературния клуб, се 
обърна към библио-
текарите и им подари 
картина от художника 
Валентин Шалтев. 

Стела ДАКОВА 
СТОЯНОВА


