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Колко е хубава и не-
позната нашата родина.
Ето, както казат стари-
те хора, на две педи сме
от град Суворово, но
не го познаваме. А не-
говите поляни и редки-
те дървета са толкова
хубави и привлекател-
ни! Нашият призив е –
организатори, посетете

Åäíî ïðèÿòíî èçæèâÿâàíå â ãðàä Ñóâîðîâî

Подполк. Канов, старият войн Мильо Йочев и ветеранът от войната
Васко Гюров, единствени от стотиците войни от запаса, резерва и
действащи, на 6 май 2012 г. /Гергьовден/ сведоха признателно чела
пред подвига на героите, загинали за защита на Родината през
войните пред Паметника на падналите във войните и пред
Паметника на летците в летището.

Фото: Валентин Канов

6 ìàé 2012 ã.
Датата 11 май има

своите дълбоки истори-
чески корени. На тази
дата Българската право-
славна църква отбеляз-
ва Деня на славянската
писменост и култура.
През 1867 г.в град Кало-
фер поетът-революци-
онер Христо Ботев про-
изнася пламенна реч. В
празничната атмосфе-
ра на възрожденското
училище писателят
Иван Вазов ни пренася
чрез романа „Под иго-
то”/гл.”Радини вълне-
ния”/. Архивни доку-
менти разкриват, че
още по време на цър-
ковните борби и преди
Освобождението в град
Балчик се е чествал 11
май. В своята книга „Бе-
лият град” Борис Янев
разказва, че е трябвало
да произнесе реч на
площада на град Балчик
в качеството си на но-
воназначен училищен
инспектор в Добруджа
1941-1944 г. Пред учени-
ци, войници и гражда-
ни той изтъква светов-
ното за българите зна-
чение на Кирило-Мето-
диевото дело, а след то-
ва свещеници отслуж-
ват молебен.

Примери за това как
се е празнувал през де-
сетилетията най-светли-
ят български празник 24
май /нов стил/ могат да
се намерят, но по-важ-
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Читалище “Стефан Караджа”
с. Стражица

кани всички съпричастни
към датата 11 май на

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК на
читалището.

Безплатен транспорт от площада от 11:30 ч.

Ïîêàíà

тези места и се порад-
вайте на хубостта им.

Пиша тези редове, за
да споделя, че на 30 ап-
рил 2012 г. пенсионери-
те от клуб № 1 посети-
хме V Празник за фол-
клорно изкуство „Като
жива вода” в местност-
та „Горски кът” на 4 км.
От Суворово. Същия

ден град Суворово от-
белязва своя сбор за
два дни, през които се
дава възможност на
фолклорните групи да
се изявят. Организаци-
ята беше повече от от-
лична. На поляната ед-
на сцена за хорово из-
пълнение, а на друга –
за обичаи и индивиду-

ални изпълнители. Това
малко градче от къде
беше взело толкова ма-
си, столове, пейки? Как
бяха привлекли толко-
ва търговци за доставя-
не на храна?

Надпяването на гру-
пите мина също на ни-
во. Журито следеше
всяко изпълнение. За-

писването и фотото си
изпълняваха ролята, без
да забележим. Всичко
мина много добре, а на
1 май щеше да продъл-
жи и да се раздадат на-
градите. Ние, клуб № 1,
се представихме с би-
това група, която жури-
то оцени отлично. Но-
сиите ни  - блестящи ка-

то златните жита, а гла-
совете ни звучаха като
в безкрайната шир на
Добруджа. Получихме
бурни ръкопляскания и
грамота за участие. При
тръгването един член на
журито ни съобщи, че
ни присъждат първа на-
града, диплом и плакет
за отлично представя-

не. Тези хубави новини
вдъхновиха хората и до
Балчик се изпяха мно-
го песни и хорово, и ин-
дивидуално.

Така е, когато в
клуба има добра и
постоянна работа с
пенсионерите.

Христина
СИВКОВА

но е, че днес славянска-
та азбука е една от азбу-
ките, на която ЕС пише
съвременна и бъдеща
история. „Всяка буква в
Кирилицата е едно трай-
но житно зрънце, което
трябва да покълне на
плодоносна почва, да
изкласи в душата на
всеки от нас” /Блага Ди-
митрова/

С решение на МС от
2006 г. 11 май се опреде-
ля за професионален
празник на библиотека-
рите, защото библиоте-
ките са съществен и не-
заменим компонент на
културната, образова-
телна и информацион-
на структура на общес-
твото. Една библиотека
без библиотекар би
представлявала един го-
лям склад за книги, по-
мещение без душа и
светлина. Ролята на би-
блиотекаря е да запазва
натрупаното наследство
на цивилизацията за бъ-
дещето, да съхрани бъл-
гарския дух и идентич-
ност, да търси най-пря-
ка връзка между мина-
лото и днешно предиз-
викателство на времето.
В този смисъл съвре-
менният библиотекар
не е пасивен член на
персонала, а активен ор-
ганизатор на информа-
цията и застъпник на
идеята библиотеката да
заеме полагащото и се

място сред другите кул-
турни и образователни
институции в страната.

Библиотечните слу-
жители на библиотека-
та при НЧ „П.Хилендар-
ски” град Балчик пос-
рещат със задоволство
своя професионален
празник. По техни наб-
людения и оценка през
последните 2-3 години
интересът към книгата
се е повишил. Заслуга
за това има включване-
то на библиотеката в
проекта „Глоб@лни би-
блиотеки” и организи-
рането за седма поред-
на година Национален
маратон на четенето от
2 – 23 април. ЮНЕСКО
обявява 23 април за
Световен ден на книга-
та и авторското право.
Тази дата не е избрана
случайно. Това е дата-
та, на която са родени и
починали много беле-
жити автори. Идеята за
този празник идва от Ка-
талуния, където на 23

април, където се чества
Св.Георги, традицион-
но се подарява книга.

От 14 до 18 май се ор-
ганизира Национална
библиотечна седмица
„Библиотеките – памет-
та на нацията”под пат-
ронажа на министъра
на културата В.Раши-
дов. Основната цел на
кампанията е за прив-
личане вниманието на
законодателната, из-
пълнителната и местна
власт, както и на обще-
ствеността към библи-
отеките като хранили-
ща на книжовното кул-
турно наследство на
нацията. А то се нуж-
дае от държавна поли-
тика и постоянни гри-
жи за трайно опазване,
широко популяризира-
не и пренасяне за бъде-
щите поколения.

Честит празник на
всички библиотекари в
Общината.

Стела Дакова
СТОЯНОВА




