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100 години от рождението 100 години от рождението 
на поета Иван Пейчевна поета Иван Пейчев

Литературният клуб 
„Йордан  Кръчмаров” 
Балчик, в лицето на но-
вото си ръководство, с 
председател Росица Шал-
тева, има амбициозна-
та  задача да се вмести 
по-активно в културния 
календар на нашия град, 
да изпълни дейността си 
с разнообразни и полез-
ни инициативи, както за 
участващите „пишещи 
братя”, така и за изку-
шените от литературата 
въобще. Нещо повече – 
клубът се стреми да при-
влече вниманието на мла-
дите хора, на учениците 
от гимназията /а защо 
не и на по-малките/ към 
творческата литературна 
дейност, към писането 
като непреходна необхо-
димост на съвременния 
човек, обременен от на-
шествието на информа-
ционните технологии. 
На 9 декември членове 

на литературния клуб 
взеха участие в чест-
ването на 100-годиш-
нината от рождението 
на поета Иван Пейчев. 
То се състоя в родния 
му град Шумен, където 
се проведе национална 
научна конференция под 
надслов „Непосилната 
лекота на свободата” /
цитат от стихотворение 
на големия поет/. Конфе-
ренцията се организира 
от Катедрата по история 
и теория на литерату-
рата в ШУ „Епископ К. 
Преславски”, от регио-
налната библиотека „Ст. 
Чилингиров” Шумен и 
се проведе от 9.00  часа 
в голямата конферентна 
зала. Тук бе подредена 
изложбата „Листа от ал-
бума”, където 11 табла 
разкриват моменти от 
живота, семейната среда 
и творческия път на голе-

мия поет.
Проф.д-р В. Панайотов 

откри тържественото за-
седание и даде думата за 
приветствие на Пламен 
Константинов, зам.-кмет 
по културата в Шумен. 
Той отбеляза, че конфе-
ренцията е един достоен 
финал на честването 100- 
годишнината от рожде-
нието на Иван Пейчев, а 
също и за популяризира-
не на неговото творчест-
во в страната и света. 
Полк. Евлогиев – декан 
на Висшето военно учи-
лищев Шумен, отбеляза 
в приветствената си реч, 
че времето е най-без-
пристрастният съдник 
на човешките дела и то 
определя Иван Пейчев 
като ярък представител 
на творческото общество 
и културните еманации 
на Шумен.
След тази тържествена 

част започна четенето на 
докладите от препода-
ватели в Шуменския и 
Великотърновския уни-
верситети. Те обхващат, 
както анализи на отдел-
ни литературни творби 
/”Любов и апокалипсис 
в поезията на Иван Пей-
чев”/, така и на цели 
стихосбирки, както и съ-
поставки с поетичните 
творби на други изявени 
поети като Борис Хри-
стов и Христо Фотев, 
които са свързани с инте-
ресни моменти от живота 
на тези творци. По-голя-
мата част от докладите 
всъщност представляват 
интересни и задълбочени 
изследвания върху семан-
тиката и литературните 
средства за комуникация 
в творчеството на този 
интересен поет, чието 
творчество все още не е 
получило заслужено мяс-
то в нашата литературна 
съкровищница.
Тържествен момент в 

празничния ден настъ-
пи, когато в 11.30 ч. бе 
открит паметникът на 
Иван Пейчев в парко-

вото пространство пред 
регионалната библио-
тека. Много граждани, 
ученици и представители 
на творческата интели-
генция в града бяха тук, 
за да станат свидетели 
на този заслужен акт на 
възхищение и почит към 
големия творец. Стил-
ният паметник откри с 
кратко слово кметът на 
града, след което бяха 
положени много венци и 
цветя, сред които и тези 
на балчишката литера-
турна група.
Дружеството на писа-

телите в Шумен издава 
списание „Златоструй”, 
сборник за литература, 
критика и изкуство, със 
съставител Антонин Гор-
чев. Книжка 20 е изцяло 
посветена на 100- годиш-
нината от рождението 
на поета Иван Пейчев и 
помества много негови 
творби, както и на лите-
ратурни творци, горещи 
почитатели на неговата 
поезия, която определят 
като „нежна поезия, на-
писана от дързък поет”, 
„принц на поезията”. 
На въпроса какво е 

празник без поезия, са-
мият Иван Пейчев от-
говаря: „Не можем без 
поезия, защото животът 
би обеднял без нея, аз 
не мога да си представя 
един сват без поезия!”
И нека да завършим с 

прекрасните му стихове”
„В загадъчната смътна 

далнина 
зората ще се ражда и 

умира,
но не забравяй бавната 

вълна,
безшумно  заличила 

твоите дири.
Морето  ще  разкъса 

твоят флаг
и котвата желязна ще 

изтръгне,
ако не е със тебе оня 

бряг,
от който ти за някъде 

си тръгнал.”
     Мария АНДРЕЕВА
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Българската картография в Международната 
година на картата

За българските кар-
тографи Международ-
ната година на картата 
е наситена с богата 
на събития програма. 
Инициативата бе обя-
вена от ООН и под-
крепена от Междуна-
родната картографска 
асоциация. В нея Бъл-
гария бе един от най-
активните участници. 
От 14 до 24 ноември 
представителна колек-
ция от картографски 
произведения госту-
ва в Народното Съ-
брание на Република 
България. Изложбата 

е озаглавена „Българ-
ската картография в 
Международната го-
дина на картата“ и съ-
държа стари карти, 
военно-топографски, 
тематични, туристи-
чески, учебни карти 
и атласи, панорамни 
карти, изработени на 
базата на 3D модели 
и навигационни кар-
тографски продукти. 
Много от картограф-
ските произведения се 
експонират за първи 
път и представляват 
международно  при-
знати постижения на 

българските картогра-
фи. Изложбата в Пар-
ламента допринася за 
развитието на науката, 
образованието, бизне-
са, управлението на 
различни администра-
тивни функции, как-
то и за картографски 
решения за устойчиво 
развитие на общество-
то. Експозицията има 
за цел да представи 
състоянието на бъл-
гарската картография в 
международен аспект, 
като важна съставна 
част от човешкото по-
знание. Съвременните 
картографски произве-
дения са изработени с 
Географски информа-
ционни системи. Това 
води до тяхната висока 
точност, достоверност, 
коректност и полез-
ност.  Официалното 
откриване на излож-
бата е на 16 ноември, 
обявен за Световен 

ден на Географски-
те  информационни 
системи. Българската 
картографска асоци-
ация е Национални-
ят ни представител в 
Международната кар-
тографска асоциация. 
В изложбата участват 
юридически членове 
на Асоциацията с без-
спорни постижения, 
сред  които  водещи 
картографски издател-
ства, Геопан - Бургас, 
Военно-географската 
служба и Диплома-
тическият институт 
към  Министерство 
на външните работи. 
Международната го-
дина на картата 2015-
2016 стана подходящ 
повод да бъде обно-
вена и картографската 
колекция на Библиоте-
ката на ООН за Бълга-
рия с ценно дарение от 
пособия и материали.

Петра ТАЛЕВА

Над 300 декара с черешови 
дръвчета и малини ще бъдат 

засадени край Балчик

Над 300 декара с трай-
ни насаждения - черешо-
ва градина и малиново 
поле, ще бъдат създадени 
в землището на Балчик, 
съобщават от Общината 
за депозираните инвести-
ционни намерения.
Овощните дръвчета ще 

израстат върху площ от 
близо 132 декара край 
село Змеево, съобщава 
БТА. Инвеститорът - сто-
лично дружество, възна-
мерява да купи и земедел-
ска техника за обработка 

на градината, като ще тър-
си финансова подкрепа по 
Програмата за развитие на 
селските райони. Имотите, 
в които ще бъдат създаде-
ни трайните насаждения, 
не засягат защитени те-
ритории, посочва инвес-
титорът.
Реколта от малини ще се 

добива в поле от 175 де-
кара в местността „Юрт-
лука“ край село Кремена. 
Частният инвеститор ще 
направи и сондаж за по-
ливане на насажденията.

Плодове с вкус на диня 
роди китайската черница 
в Ботаническата градина 

Отрупана с яркочервени 
плодове с вкус на диня е 
китайската черница в Уни-
верситетската ботаническа 
градина в Балчик, съобщи 
ландшафтният архитект 
Марина Върбанова.
В парка край морето 

растат две дървета от вида 
Maclura tricuspidata и е от 
семейство „Черничеви“, 
чиято родина са Хима-
лаите. Едното дърво се 
намира в Гетсиманската 
градина, а другото е в гра-
дина „Карамфила“.
Черницата плододава 

всяка година, но тази го-
дина изобилства от пло-
дове. Те са яркочервени и 
набръчкани. Диаметърът 
им е между 7 и 10 см, 
обясни Върбанова.
Плодовете се отличават 

със своя вкус, който напо-
добява този на динята, но 
едва след като омекнат. По 
захарност се доближава до 
смокинята.
Почитани са в Китай и 

Япония. В Китай наричат 
червените плодове Че и 
смятат черницата за ключа 
към дълголетието.     /Б.Т./


