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Баба Марта и мартени-
ците  на 1 март са ми по-
знати  и чак тази година
аз разбрах, че има още
един празник на същата
дата  Деня на самодееца.

Част от хората работят
не само за ежедневния си
хляб. Човек има нужда и
от материални, и от ду-
ховни неща, за да бъде
напълно щастлив. Не е
чудно, че толкова много
хора участват в самодей-
ността и много от тях във
фолклорни групи.

Кина Липованска  се-
кретар при НЧ „Просве-
та 1900” с. Соколово  на-
писа в една от нейните
статии, че фолклорът  „е
душата на всеки народ, а
човек без душа, е като
дърво без корен!”

В с. Соколово има ня-
колко любителски колек-
тива:

1.Народен хор „Доб-
ружански гласове” за ав-
тентични и обработени
песни, с ръководител  на-
родната певица  Стамат-
ка Кирилова  (от 1981 г.),
състав около 20 души, от
1955 г.

2.Смесен  народен хор
„Добружански гласове”,
с ръководител Стаматка
Кирилова, с  около 30 ду-
ши.

3.Танцов състав „Ста-
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ри добруджанци”, с ръ-
ководител  Асенка Куле-
ва (от 2012 г.), с около 15
човека. Традиции  от 60
години.Възстановен
през  2008 с ръководител
Стоян  Карагеоргиев.
Най-старият  участник е
на 71 година, най-млади-
ят е на 13 години.

4.Група за народни
обичаи, с ръководител
Кина Липованска, състав
около 25 човека. Има я
от 60 години.

5.Трио „Преселки” от
2013 г.

6.Група за народни
танци, с ръководител
Цветелина  Илиева, око-
ло 10 души, от 2013 г.

За мен най-популярни
са два колектива от само-
дейци в с. Соколово  тан-
цов състав „Стари добру-
джанци”  и хоров  състав
„Добружански гласове”
. И двата  състава предс-
тавят автентичен фолк-
лор  песни и танци, хара-
ктерни за района.

Аз съм възрастна же-
на и изобщо не танцу-
вам, обаче не мога да ос-
тана равнодушна към
българските  хора.  На-
чинът  на изпълнение,
рисунката  на танца и са-
мия му  характер ме
омагьосват. От първия
миг музиката, енергич-

ните  и изразителни рит-
ми, говорят за вековни
традиции и те завладяват.
Те не оставят хората  без
желание да се присъеди-
ниш  и ти веднага искаш
да танцуваш.

Една картина на Матис
може да бъде прекрасна
илюстрация на подобна
пълна отдаденост. Той
изобразява певците мно-
го схематично  в подоб-
на сцена няма нужда от
реалистични образи, ва-
жно  е едно общо чувст-
во - магията  от самото
пеене,  и той сполучва да
улови напълно този мо-
мент. Това е вярно  и за
танца, може би дори и в
по-голяма степен, защо-
то е свързано с движени-
ето  на тялото.

На 1. март аз участвах
в отпразнуването на Де-
ня на самодееца в с. Со-
колово.  Участници от
два състава („Стари доб-
руджанци” и „Добру-
жански гласове”) орга-
низираха много интере-
сна вечер.  Кметът на се-
лото Минко Попов позд-
рави всички присъств
ащи с Деня  на Баба Мар-
та и Деня  на самодееца.
Той каза  важни за само-
дейците  думи, че ще по-
мага с финансови средс-
тва, с каквото може  с пот,

със сълзи  за да помогне
за развитието на само-
дейността в с. Соколово.

Ето какво казаха ин-
тервюираните от мен
участници в самодейни-
те читалищни форми:

Керълайн :   Аз започ-
нах  да танцувам  с тази
група преди  4 години и
половина. Ние имаме
хубави  моменти  заед-
но. Всички са дружелю-
бни и ние  се грижим
един за друг.

Милчо :   Започнах  в
танцовия състав още в
НОУ „Васил Левски” с.
Соколово през 1960 г.
Участвал съм в самодей-
ността и в техникума, и
в казармата,  и в с. Соко-
лово от 1968 г.

Ходихме в Република
Молдова, в Македония,
в Румъния и сме участ-
вали в много събори в
България. Последно в
Копривщица през 2015 г.

Асенка и Николай
Маневи:  В читалището
на с. Соколово работим
от 4 години. Покани ни
Галя Неделчева, с която
се познаваме от дълги
години. Хората от танцо-
вия състав ни приеха
много мило и сърдечно
от самото начало.

За тези години научи-
хме с тях нови танци, съ-

що запазихме някои тан-
ци от репертоара, който
имаха до момента. Разу-
чихме добруджанските
автентични хора „Панди-
лаш”, „Сборенка”, „Ту-
парлан”, „Талим” и др.
Всички участници в тан-
цовия състав са много
сърцати, танцуват с голя-
мо  настроение и мерак.
Имаме голяма подкрепа
от читалищния секретар
Кина Липованска, която
работи с много ентусиа-
зъм и всеотдайност за
всички формации в чи-
талището. С усилията на
всички, с голяма  любов
към  българския фолк-
лор, се постигат и голе-
мите успехи и награди.

Йонка Липованска:  За
мен е удоволствие да по-

сещавам танцовия състав
при читалището в Соколо-
во. Обичам българските
танци и българския фолк-
лор. Щастлива съм, че мо-
га да участвам в живота на
читалището и да доприне-
са с нещо за развитието на
самодейността.

Стаматка Кирилова:
Ръководя народния хор в
Соколово повече от 35 го-
дини. Традициите в село-
то, спазването им и сега
са причина да се занима-
вам с издирването на ав-
тентичния фолклор, под-
държането и съхранява-
нето му чрез изпълнени-
ята  на народните певици
и певци. Жените имат яс-
ни, чисти гласове. Всеки
би различил изпълнени-
ето им, при изпълнение-

то на необработен и об-
работен фолклор, от дру-
ги хорове.

Обичта ни към народ-
ната песен е ключът към
успехите. Ще пеем дока-
то можем.

Танжу:  Този ден е най-
хубавият  ден за мен.
Благодаря за организи-
рането  на това събира-
не. Благодаря, че приеха
мен и дъщеря ми. Този
ден е Ден на самодееца
и аз се чувствам така
горд  нищо, че съм от
друг етнос.  Всички ме
приемат радушно и им
благодаря. Този ден съб-
ра всички хора, няма
значение етносът.  Важ-
ното  е да си  човек,  и то
с добра душа. Благодаря!

Людмила ПЕТРОВА
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В навечерието на

пролетта и националния
празник на България 3
март, участниците в
клуб “Борис Караджов
“ към читалище ”Паи-
сий Хилендарски 1870”
представиха във фоайе-
то на читалището своя
експозиция от живопис,
скулптура и графика.
Тя бе поздрав към вси-
чки балчиклии и поже-
лание за добра и спор-
на година.

Участниците в излож-
бата: Генади Гавраилов,

Николина Иванова, Ми-
хаела Великова, Калоян
Ставрев, Никола Янков,
Шенгюл Ахмедова,
Християна Войчева и
Александър Спасов по
свой своеобразен начин
отразяват идеята си за
красота и прелестите на
нашия град.

От модерното тълку-
ване на композицията,
от страна на Михаела
Великова, през темпера-
мента и динамиката на
Християна, до спокой-
ното и съзерцателно жи-

вописване на Генади
Гаврилов. Всичко това
се случва в една среда
на динамично изграж-
дане на личността и на
самите автори, решили
да споделят своето виж-
дане и отношение към
заобикалящата ни дейс-
твителност.

Предимството им е
младостта и бъдещето,
затова нека им пожела-
ем успех.

Валентин ШАЛТЕВ
Ръководител на клуб
„Борис Караджов”




