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Щастлива съм, че творбите ми звучат 
патриотично!

При последното си 
гостуване в Балчик, 
писателката Ивели-
на Радионова Никова 
отговори на моите въ-
проси. Какви са те, ще 
разберете от отговори-
те и по тях ще познаете 
авторката.
 Пиша стихове 
и есета още от ученич-
ка. Бях в първи клас, 
когато написах първо-
то си стихотворение, 
посветено на майка 
ми. След него се ро-
диха стихотворения за 
родината и за природа-
та. Впоследствие клас-
ната ми ръководителка 
научи и ме покани да 
рецитирам първото си 
стихотворение на учи-
лищен празник. Това 
е първата ми призната 

творба, макар че беше 
написана чисто по де-
тински.
Най- скъпа ми е на-
градата, която ми бе 
връчена през 2017 г. в 
руско-български кон-
курс, посветен на Ос-
вободителната война. 
Нея ценя най-много.
Имам много награди от 
литературни конкурси: 
Първа награда в кон-
курс, посветен на Ос-
вободителната война;
Първа награда в кон-
курса „Свищовски лоз-
ници”; 
Втора награда за епич-
на книга в гр. Шипка;
Втора награда в ли-
тературния конкурс 
„Рада Казалийска” в 
гр.София;
Трета и специална на-

града в конкурса под 
надслов „МилаРоди-
но”;
Първа награда в ли-
тературния конкурс в 
гр.Дряново; 

Трета награда в лите-
ратурния конкурс на 
гр.ГенералТошево;
Трета награда в кон-
курса „Жени и вино, 
вино и жени”; 
Втора награда в ли-
тературния конкурс в 
гр.Сопот; 
Трета награда в кон-
курс, посветен на Н. 
Вапцаров;
Първа награда на вест-
ник „Уикенд”;
Втора награда за раз-
каз в конкурса „Дърво-
то на живота“;
Специални награди в 
конкурса „Добромир-
Тонев” в Пловдив и 
„Диря в морето” във 
Варна и награда за 
цялостно творчество, 
посветено на Бълга-
рия.
Черпя сюжети от ис-

Писателката Ивелина Радионова пред вестник „Балчишки телеграф” 

Литературен клуб „Йордан Кръчмаров“ Балчик съвместно с Библиоте-
ката при НЧ „Паисий Хилендарски 1870“ Балчик организираха среща с 
писателката Ивелина Радионова Никова.              Фото: Албена ИВАНОВА 

Деца от ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ Балчик, под ръководството на 
г-жа Станчева и г-жа А.колева, изненадаха поетесата Ивелина Радионова 
като прочетоха изразително нейни стихове.         Фото: Маруся КОСТОВА 

На срещата присъства и преводачът от румънски и английски език 
Христо Боев, с когото е предвидена среща в читалищната библиотека на 
20 април от 15.00 ч.                                                     Фото: Маруся КОСТОВА 

торията ни, от разка-
зи на хора, от родния 
фолклор. Вдъхновение 

получавам и от съвсем 
простични, ежедневни 
неща като цвете и мила 

дума.
Не, нямам мениджър. 
Сама се занимавам с 

всичко,  доколкото ми 
позволяват възмож-
ностите. 
За съжаление все по-
малко време остава за 
мен и за близките ми. 
Опитвам се да им се 
реванширам с мили 
жестове на внимание.
Крепи ми майка ми, 
синът ми и любовта в 
живота ми. Те са моите 
рамене.
Имам много приятели, 
но в живота ми има и 
моменти, в които се 
чувствам самотна сред 
хиляди хора. Тези, кои-
то са ми най-свидни, се 
броят на пръстите на 
ръцете ми. 
Щастлива съм, че 

творбите ми звучат 
патриотично. Значи 
съм успяла да въплътя 

обичта си към Бълга-
рия и всичко родно в 
тях.  А това предполага 
и възможността много 
мои стихотворения да 
се запеят и да докосват 
все повече хора.
Не зная дали са малко 
или много, но книги-
те ми станаха девет. 
Автор съм на стихо-
сбирките „България в 
сърцето ми”, „Златни 
нишки”, „Копнеж по 
слънце”, „В тебе аз ще 
остана”, „Все ти пиша, 
Любов”, „ България на-
веки“, „ Вълшебство за 
Коледа“ и на повестите 
„Алтъна” и „ Обич“. 

Интервю: Маруся 
КОСТОВА

Златен завършек за Морски Клуб „Балчик” на 
регата ”Бриз Пролет 2018”

.Ясен Великов и 
Момчил Петров заво-
юваха първото място 
в клас Кадет,Мартин 
Пенев финишира 
3ти при Лазер Ради-
ал мъже,а Борислав 
Тодоров остана на 
косъм от стълбичка-
та завършвайки на 5 
място при момчета 

младша Оптимист.
Вилислав Димитров 
се класира 17ти при 
момчета старша въз-
раст ,а Катерина Ге-
оргиева завърши на 
11 място.В регатата 
участваха 128 лодки 
от България и Украй-
на.Следващото състе-
зание в календара на 

младите ветроходци 
е регата Великден в 
Несебър от 13 до 15 
април.

Успешен старт на се-
зон 2018 за балчиш-
ките моряци.

Морски Клуб Балчик 
отново с приз от ре-

гата „Трети Март“. 
Екипажа воден от Ни-
колай Станев завоюва 
две трети места в кла-
сирането за Държав-
но първенство Ял-6 и 

за Ветроходна Регата 
„Трети Март“ - Варна.

Катерина Георгиева 
Димитрова спечели 
приза за най малък 
участник на регатата.

Успешен старт на се-

зон 2018 за балчиш-
ките моряци.

Морски Клуб Балчик 
отново с приз от ре-
гата „Трети Март“. 
Екипажа воден от Ни-
колай Станев завоюва 

две трети места в кла-
сирането за Държав-

но първенство Ял-6 и 
за Ветроходна Регата 
„Трети Март“ - Варна.
Катерина Георгиева 
Димитрова спечели 
приза за най малък 

участник на регатата.


