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ЛАФИ
Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Ðåäæèíà
Ìàðèÿ

Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

строителствoремонтпроектиране

Бакалавърска програма
„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”

Магистърска програма

„Управление на луксозното хотелиерство”
Множеството платени стажове във Франция,

с които студентите самофинансират образованието си.

ÍÎÂ ÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ - ÀËÁÅÍÀ
Web страница: www.nbu.bg  –Учебни програми – Електронен каталог
Тел: 0579 6 20 23 – база Албена 052 607 946 – база Варна

 където ще намерите богато разнообразие на диопрични рамки и
слънчеви очила на атрактивни цени. Всеки вторник се извършват
безплатни прегледи от очен лекар  специалист - офталмолог.

Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка при втора
поръчка или покупка.

 Тел: 0878 568 257

Ïîñåòåòå Îïòèêàòà â
ãðàä Áàë÷èê

 (äî êàôå “Àêðîçà”)

Ïîñðåùàíå Ñåäìèöàòà íà ãîðàòà

Преди да излязат в
пролетна ваканция,
учениците от ОУ “Ан-
тим I” Балчик решиха
да разкрасят с  нови
дървета двора на люби-
мото училище.

На всички е извест-
но, че човек трябва не-
премнно през живота
си да е засял и отгледал
поне едно дърво.
Инж.Радослав Радев,
Веселин Романов и
Гюнай от Горското сто-
панство им предоста-
виха 25 фиданки от ела,
кедър, лавровишна,
махония, липа, бреза,
китайски мехурник. С
тяхна помощ и под ръ-
ководството на инж.
Ганчо Ников, зам.-ди-

ректор и инж.Калинка
Тодорова, директор на
Горско стопанство Бал-
чик, учителката Галя
Стоянова и директорът
на училището Румяна
Петрова организираха
децата да засеят крех-
ките млади дръвчета.

Мероприятието е по-
светено на юбилея на
училище“Антим I” Бал-
чик, чието тържествено
честване ще бъде на 1
април 2016 г. в салона на
НЧ”Паисий Хилендарс-
ки” Балчик от 9.00 ч.

Всички деца с удовол-
ствие позираха пред ка-
мерата на лесоинж.Ве-
селин Иванов, вестни-
ците “Балчик” и “Балчи-
шки телеграф”.      /Б.Т./

Добре дошли!
Радвам се, че се отзо-

вахте на нашата покана
да отворим сърцата си за
красотата на поезията!

С тези думи библиоте-
карката Марияна Радева
се обърна към дошлите
в библиотеката на НЧ
„Паисий Хилендарски”
Балчик специални гости
за специално отбеляза-
ния празник на поезия-
та. После продължи: На
21 март отбелязваме –
Деня на  Поезията : неж-
на, любовна, вълнуваща
и силна, тъжна, трогател-
на и романтична.

Всяка година на 21
март ЮНЕСКО (Органи-
зацията на обединените
нации за образование,
наука и култура) отбеля-
зва Световния ден на по-
езията. Решението е взе-
то по време на 30-то за-

Äîáúð äåí, Ïðèÿòåëè íà
Áèáëèîòåêàòà è Ïîåçèÿòà!

От дясно наляво: Стефка Керчева, Магдалена Върбанова, Марияна Радева,
Миланка Банкова, Лилия петкова, Пенка Димитрова, Бистра Велчева, Цонка
Сивкова, Стела Дакова и Иванка Стоянова четат стихове за Деня на поезията.

Фото: Маруся КОСТОВА

седание на ЮНЕСКО, съ-
стояло се в Париж на 3.11.
1999 г. Мотото на среща-
та е “За всеки жив чита-
тел и всеки жив поет.”

Целта на този празник
е да провокира поета у
нас и чрез поетичен из-
каз да отворим сърцето
и душата си към краси-
вите слова и рими. Ос-
вен това, този ден има
за цел да подкрепи като
цяло поезията в нашия
живот, да ни подсети да
се върнем към устната
традиция на поетични
рецитали и да започнем
да общуваме помежду
си на езика на поезията.

Това е ден, който тряб-
ва да създаде позитивен
образ на истинското съ-
временно изкуство, кое-
то е открито към хората.

Така всяка година по-
езията се възражда отно-

во, млада и с нови сили.
Изпод перото се раждат,
още по-красиви стихове,
които създават още по-
привлекателен образ на
поезията.

Благодарение на пое-
зията ние възприемаме
живота си по-богат, кра-
сив и пъстър. Поезията
допринася за творчес-
кото ни разнообразие и
уникалност в разбира-
нето ни на света.

Марияна Радева при-
зова всички присъства-
щи да си спомнят за лю-
бимото си стихотворе-
ние и да го прочетат.

Честит празник на всич-
ки поети с чисти души и
богати сърца!- това е поз-
дравът на библиотечните
служители към всички хо-
ра, които четат, създават и
обичат поезията.

 /Продължава на стр.2/




