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Хубаво е, че точно
през месец април, „от-
ворен” за разцъфналата
природа, дървета, цветя
и птици, месец, в който
е роден и почитаният в
цял свят чародеец на
словото Ханс Кристиян
Андерсен, у нас, в Бъл-
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гария, се провежда за
осми път, а в Балчик за
трети пореден марато-
нът „Голямото четене”.
Това беше и поводът в
библиотеката на ч-ще
„П.Хилендарски” да си
дадат среща членовете
на литературен клуб

„Й.Кръчмаров” и деца
от групата „Млад прия-
тел на библиотеката”.

Събитието, инициира-
но от библиотеката, се
състоя на 9 април от
17.00 ч. и бе открито от
главе библиотекар Иван-
ка Томова, която разказ-

ва за участието в нацио-
налния маратон по чете-
не /2-23 април/ на балчи-
шките читатели, за прог-
рамата „Глоб@лни биб-
лиотеки”, за придобити-
те нови 5 компютъра, за
обучителните курсове,
за участието в „Елект-

ронно здраве” и.т.н. Все
интересни неща, чиито
цели са свързани с чете-
нето, с хубавата книга,
която спомага за изгра-
ждане на нравствените и
духовни ценности у
младия човек.

Четенето започнаха
малките читатели. Вто-
рокласниците, едва 8-
годишни, Росен Атана-
сов и Никола Танев про-
четоха изразително от-
къси от приказки за Хи-
тър Петър и от Дора Га-
бе. Яна Атанасова и
Христина Димитрова,
осмокласнички, реци-
тираха „Потомка” от
Е.Багряна и „Български-
ят език” от Ив.Вазов. Си-
мона Цветанова от 6
клас изпълни художест-
вено приказката „Север-
ният вятър и слънцето”.

Димка Малева, пред-
седател на клуб „Хинап”,
с интересни хрумвания,
както винаги, този път с
огромен букет червени

лалета за всички участ-
ници прочете стихове за
цветята в Двореца от ту-
траканския поет Нико-
лай Георгиев. Прозвуча-
ха актуалните сатирични
стихове на Иван Статев,
а Светлана Иванова раз-
вълнува със своята при-
казка „Чудотворната ико-
на”, приказка с послание
към читателите да се
вслушват в сърцето си,
да бъдат добри.

Стела Дакова прочете
интересно интервю с
Е.Багряна, направено
през далечната 1985 г.
Стихове за децата пред-
стави Ивелина Стояно-
ва; Пенка Димитрова
поздрави всички с нови
стихове за пролетта; Ан-
чо Анчев внесе актуал-
ност със своите поетич-
ни творби – песимисти-
чна картина на съвре-
мието; Георги Йовчев
ни запозна с откъси от
поетичната книга на пе-
транка Божкова; Стефка

Стефанова разказа спо-
мени от детството си ,
свързани със страстта
към четенето, засегна и
въпроси за говорната
култура, за правописа
на съвременните деца и
прочете „Писмо на
А.Линкълн до своя
син”; Николай Мирчев,
ръководител на литера-
турния клуб, изненада с
откъс от книгата на
Дж.Оруел „1984”; М.То-
мова рецитира любимо
стихотворение, а В.Шал-
тев  изрази впечатления
за четенето на ученици-
те. Той предложи подо-
бни изяви да се провеж-
дат и в училищата, защо-
то децата обичат лите-
ратурата , четенето. А
те, книгите, всякога са
били силата, развиваща
интелекта и осигурява-
ща духовния подем на
обществото.

Четенето – любим на-
чин на живот…

Мария АНДРЕЕВА

Интересни. Интели-
гентни. Учени. Заслу-
жили достойно място в
обществото. Като Гена-
дий и Катя /Карима/
Волкови от Москва, на
40 км.от столицата в
Черноголовка /акаде-
мичен град/. С тях се за-
познах в с.Соколово, къ-
дето те живеят от сеп-
тември 2009 г.Генадий е
академик, учен с хими-
ко-физическа насоче-
ност. В съответния инс-
титут той работи 35 го-
дини.  Съпругата му с
красивото башкирско
име Карима, е била на
секретна военна работа,
както и той. Изучавали
са различни химични и
физични реакции и яв-
ления за получаване на
нови вещества, за откри-
ване на нови свойства в
твърдите тела /криста-
ли/, като например но-
вооткритото за фарма-
цията вещество фулми-
рен, което е много цен-
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но, но със скъпострува-
що производство. Дъ-
щеря им Дария живее и
работи в Москва по пъ-
тя на своите родители в
завод за експериментал-
но приборостроене.

Преди да дойдат в Бъл-
гария, те научават от
своя приятелка, която е
била в Кранево, че в Со-
колово има хубави къщи
за руснаци. Генадий
обаче казва, че кон не се
купува по време на
дъжд, защото блести, т.е
през лятото не се купу-
ва къща, а през зимата,
защото тогава дава най-
ярка представа за стро-
ителното майсторство.
Първата година им е би-
ла много трудна. Седем
руснаци живеят посто-
янно в селото, а иначе
27 къщи са руски. Про-
сто затворихме очи и
тръгнахме – споделя Ка-
тя. А Генадий каза по-
говорката за коня. Личе-
ше известна доза съжа-

ление и разочарование
от къщата и двора,от то-
ва, че няма Интернет, но
не и от хората. Генадий
пее даже в хора на чита-
лището.

Сега чакат с удоволс-
твие тяхната дъщеря на
гости, както и приятели,
които да видят посаде-
ните от тях дървета и за-
видния им селскосто-
пански труд.  Съжаляват,
че не са успели през
2010 г. да видят гостува-
щия във Варна хор от
родната Черноголовка.

През миналия месец
в с.Соколово се учре-
ди дружество на русо-
филите и естествено
негов председател ста-
ва  Генадий Волков.
Той има намерение да
осъществи скромна
културна програ ма
съвместно с читали-
щето и всички, които
обичат и уважават ру-
ския народ.

Маруся КОСТОВА
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НЧ "Свобода 1897г." и Кметство с.Гурково

Кани всички, които обичат, милеят и носят в сърцата си
българската традиция и фолклор на

"ПРОЛЕТЕН ПРАЗНИК - ГУРКОВО ПЕЕ И ТАНЦУВА"
21.04.2012г. от 11:30ч. в с.Гурково.

Îáÿâà
Давам под наем помещение,50 кв.м,

намиращо се на главната улица в
Балчик.

Подходящо е за магазин,офис,склад и др.
Наем - 250-300лв .

Тел. за справка 0894880748




