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Творческа лаборатория в 
Библиотеката на НЧ “Паисий 
Хилендарски 1870” Балчик

на литературния клуб, 
поздрави децата и съобщи 
темата на лабораторията: 
„Стани автор” на поезия 
„Блекаут”.  Как се ражда 
тази поезия, кой е ос-
новоположникът и защо 
сега е толкова модерна 
– посочи в нарочната си 
презентация тя.  Blackout 
Poetry  означава “задрас-
кана поезия”, заради на-
чина, по който се създава, 
а именно: задраскват се 
думи от предварително 
даден текст, а от предпо-
четените думи се създава 
ново стихотворение, като 
се търси скрития смисъл 
на думите. 

Масовата популяриза-
ция на „Блекаут” – пое-
зията в наше време идва 
през 2010 г. от Остин 
Клиън /роден на 16 юни 
1983 г. в щата Охайо, 
САЩ/ и може би 80% 
от хората, които се зани-

И тази годината Биб-
лиотеката се включи в 
Националната програма 
„Походът на Книгите”. 
Тя стартира от 2 април, 
когато е Международният 
ден на детската книга и 
ще продължи до 23 април, 
когато е Световният ден 
на книгата и авторското 
право. 

Замислени са много 
интересни прояви. На 6 
април 2017 г. Библиоте-
ката едва събра любозна-
телни  ученици от различ-
ни класове и училища в 
средния курс, дошли да 
участват в творческата 
лаборатория, която да 
ги научи как да станат 
автори на литературни 
произведения, с помо-
щта на Литературен клуб 
„Йордан Кръчмаров” към 
НЧ „Паисий Хилендарски 
1870” Балчик. Г-жа Роси-
ца Шалтева, председател 

мават  с това днес, са се 
вдъхновили от него.

Един от първите писа-
тели на „блекаут”- поезия 
е американецът Галеб 
Уайтфордорд /1734-1810/.

По негово време вест-
ниците са били нещо 
ново, а колонките в тях 
– изключително тесни 
и дълги. Вместо да чете 
вертикално, той го правел 
хоризонтално, от което 
се получавали забавни, 
иронични и саркастични 
текстове.

Според поета Григор 
Атанасов очите се раз-
хождат върху думите, от-
криваш себе си, започва 
един процес на задълба-
ване, на търсене, както 
един скулптор вае своята 
творба, така и поетът иг-
рае с думите като с длето.

Г-жа Р.Шалтева обяс-
ни как се създава такава 
поезия на практика. На 

всички деца бяха разда-
дени текстове от подбра-
ни стихотворения и те с 
игрови интерес започнаха 
да проучват думите и 
да задраскват, за да се 
получи поетичен изказ. 
Който бе готов, вдигаше 
ръка и четеше това, което 
се е получило. Работиха 
при учудващо пълна ти-
шина. От реакцията им 
се разбра, че работата на 
лабораторията им е зани-
мателна и интересна. 

За ваканцията през про-
летта учениците получиха 
творческа задача – самос-
тоятелно да работят върху 
стихотворението на Петя 
Дубарова – „Аз и море-
то”. Най-сполучливите 
работи ще бъдат селекти-
рани от учителите Иванка 
Нейчева, Петьо Петков и 
Росица Шалтева , ще бъ-
дат поставени в изложба 
и наградени.

В заключение г-жа 
Р.Шалтева призова уче-
ниците: „Пътувайте към 
себе си, за да откриете 
какво можете!” Според 
мнението на присъства-
щите членове на лите-
ратурния клуб, библи-
отечните работници и 
учителите тази творческа 
лаборатория се оказа мно-
го полезна за всички. Тя 
ще продължи, за да се 
пробуди творческият дух 
у децата, да заобичат по-
езията и да усетят с колко 
труд се създава едно сти-
хотворение.   

Стела ДАКОВА 
СТОЯНОВА

Хуморът - движеща сила

неразбираем мантали-
тет. Тук съпругата на 
карикатуриста- Надя 
Чернева, сподели по-
късно „ че, няма нищо 
по-потребно от блика-
щия хумор“. Мога само 
да добавя, че всичко 
това е необходимо да си 
сверим часовниците със 
свободата на избора, че 
първо трябва да осъдим 
себе си, после остана-
лите. Защото карикату-
рите на нашия съграж-
данин будят размисъл. 
Хуморът се подхранва 
от човешката глупост 
и наивност, която ще 
ни съпътства до края, 
защото той е центро-
фугата на присмеха, за 
да излезем накрая пре-
чистени./ Не напразно 
се задава и Великден/. 
А затова е нужно чисто 
сърце и безкористен ум, 
за да можеш да озвучиш 
всичко наоколо със своя 
смях... Да го окъпеш в 
сълзите си. 

Да съчетаем непри-
ятното с полезното-ни 
завеща Радой Ралин. В 
този парадокс е същ-
ността на истинския ху-
мор. Щото да допълня 
картинката, тук видя-
хме и част от веселото 
творчество на шаблен-
ката г- жа Иванка Ма-
ринова- с удивителните 
човешки лица, предиз-
викващи възторг, изпи-
сани „зографно“ върху 
кратунките от нейната 
градина. Затова на изку-
ството се гледа във всич-
ки измерения- неговата 
същност и естество. Тъй 
като няма по- голяма 
сила от изкуството, няма 
и по-голяма загуба от 
нейното неграмотно раз-
рушаване и омаловажа-
ване на нейната сила. 
Затова ѝ изборът на за-
главието на тази статия 
не е случаен -“Хуморът- 
движеща сила”.

Дойде ред и на лирич-
но заредените с първо-
априлско  настроение 
наследници на Аристо-
фан, поклонници на ху-
мора, сатирата, епигра-
мата и парадокса, кои-

В това се убедихме 
всички от литерату-
р е н  к л уб “  Й о рд а н 
Кръчмаров“Балчик, към 
НЧ „Паисий Хилендар-
ски 1870”, с председа-
тел Росица Шалтева, на 
Първи април- междуна-
родния ден на шегата и 
лъжата, надлъгването 
и новоизлюпени до не-
възможност човешки 
истории.

Този път бяхме гости 
на Зеления образовате-
лен център- гр. Шабла 
с ръководител, колкото 
нежна, толкова и все-
отдайна г- жа Даниела 
Тодорова, която ни по-
срещна с топло: „Добре 
дошли!“. Разбира се в 
тон с този ден, когато 
трябва да съчетаем за-
бавното с парадокса, тя 
каза, че „Иначе забавно-
то, без което не може да 
съществува светът, би 
било само лъжа“- скром-
но добави тя.. Да не заб-
равим , че това светили-
ще на нашата Добруджа 
има за основна задача да 
популяризира опознава-
нето на българското би-
оразнообразие, неговото 
опазване, както и кул-
турно- историческото 
наследство в региона...

Отлично подредена 
изложба от балчиклията 
Валентин Шалтев, на 
карикатури от нашия съ-
гражданин Иван Чернев, 
който ни напусна на 25. 
10. 2015г., ни посрещ-
наха в този слънчево-
ветровит ден в залата, 
за да ни напомни че,“ 
светът е оцелял, защото 
се е смял“./ а докато се 
е смял под юргана се е 
веселял- б.а./

Тридесет и две кари-
катури - част от психо-
графията на Иван Чер-
нев, заедно с негови 
скулптури и рисунки 
върху керамика, видяхме 
на видео стена този ден. 
Те доказват  диалектич-
ния смисъл на неговото 
творчество. А чрез него 
видяхме част от себе си 
- нашите недъзи, при-
митивни отживелици, в 
рамките на балканския 

то ловко се изплъзнаха 
от логиката и отново 
станаха по младежки 
освободени. Това стана, 
защото отново бяхме 
заедно с Надя Митева, 
Цонка Сивкова, Пенка 
Димитрова, Параскева 
Атанасова, Добри Ге-
оргиев, Иван Павлов.
За пореден път с тях 
попаднахме отново в 
ядрото на преживяното. 
Чрез своите стихове и 
епиграми те доказаха, 
че хуморът създава нова 
реалност, показвайки 
най- краткия път между 
свобода ѝ истина, които 
са победи на обектив-
ността и остроумието.

Щото, ако един народ 
не е създал хумор, той 
не е осигурил своето 
право на съществуване. 
Това доказаха балчиш-
ките поети- с думи, из-
речени не да обезверя-
ват, а да обнадеждават, 
открехвайки още една 
вратичка, водейки ни 
към доброто. Поетът 
също е човек, не само 
съдник. Затова и иро-
нията е оная проява, без 
която щяхме да прези-
раме света. Проф. Илия 
Бешков само подсказва 
„ че, не можеш да се из-
лекуваш от едра шарка, 
ако не се инжектираш с 
бацилите ѝ...“

Отново шабленският 
„ Зелен образователен 
център“ ликуваше за-
едно с хумора- явен от 
край до край през този 
ден, а нашите съграж-
дани, само припомниха, 
че хуморът не остава не-
забелязан, малко е пре-
следван в днешно време, 
защото той е като пти-
ците , които възторжено 
и предупредително пеят 
в шубраките денем и е 
невидим щурец нощем. 

А , човек  заобичва 
тези на които се смее/ 
без да се присмива/, 
заобичва и тия, с които 
заедно се смее. Иначе 
сме немислими, дори и 
след този първо април-
ски ден! 

Георги ЙОВЧЕВ
 Шабла- Балчик

От 1 март 2017 г., 
заповядайте 

в новооткрития СЕРВИЗ ЗА ГУМИ  
„ ДЕМ АВТО” ЕООД- Деян Енчев, 

с адрес: град Балчик, 
ул. „Варненска”,

 Промишлена зона, граничещ с 
бетонов възел „Стимекс” ЕООД!

Рекламите във вестник 
“Балчишки телеграф” 
се публикуват безплатно в

Интернет сайта на вестника.

Advertisements published in the newspaper “Balchishki telegraph”are
given free of charge on the Internet site of the newspaper.

www.balchiktelegraph.com

Библиотеката при НЧ „Паисий Хилендарски-!870” гр. Балчик се включи в :

2-ри април  -  Международен ден на детската книга  -  Презентация за Ханс 
Кристиан Андерсен в ЦДГ „Чайка” 
6-ти април  -  Творческа работилница „И аз мога да творя” - Среща на ученици с 
творците от Лит. клуб „Йордан Кръчмаров”
19-ти април  -  135 г. от смъртта на Чарлз Дарвин  - Урок по биология в 
Библиотеката
21-ти април   -   Денят на земята - Среща-разговор с децата от клуб „Екология” - 
СУ „Св. св. Кирил и Методий” с Веселин Романов – лесовъд.
И организира поредица от събития, подкрепящи книгата и четенето.


