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Публиката в залата беше голяма,учудващо много балчиклии искаха да
чуят каварненската поетеса, отраснала в Балчик. Фото: Ани ПЪРВАНОВА

Поетесата Мими Стайкова чете цикъла "Птици" от своята стихосбирка"
Зрънце любов".            Фото: Ани ПЪРВАНОВА

Рос ица Шалтева, председател на Лит.клуб
"Йордан Кръчмаров" Балчик поднас я на
поетесата Мими Стайкова специален балчишки
подарък.        Фото: Ани ПЪРВАНОВА

Преди месец и поло-
вина във вестник „ Бал-
чишки телеграф”  (януа-
ри 2016 г.) беше напеча-
тана много хубава статия
за Мими Стайкова, пое-
теса от г. Каварна, напи-
сана от известната в До-
бричка област журнали-
стка Керанка Далакман-
ска. Тя сподели мнение-
то си за първата стихос-
бирка на поетесата. Пре-

Ïîðåäíîòî ëèòåðàòóðíî ñúáèòèå â  Áàë÷èê:
Ñðåùà ñ ïîåòåñàòà Ìèìè Ñòàéêîâà

зентация на тази книга
беше направена в Кавар-
на на 16 декември 2015 г.
Членове на Литератур-
ния клуб „ Йордан Кръч-
маров” Балчик  присъс-
твуха на представянето
на стихосбирката. А на 7
март балчишкият клуб
организира своя среща с
каварненската

Авторка, защото тя от-
давна е свързана с Бал-

чик, където преминава
детство й.

Срещата с поетесата
беше организирана в НЧ
„Васил Левски” (в род-
ния квартал на Мими
Стайкова, в  нейния лю-
бим  град), където дойдо-
ха  около 50 любители на
поезията. Според мен то-
ва е едно голямо събира-
не за малкия град. Мими
Стайкова  пристигна не
сама, а в компанията на
Керанка Далакманска и
актьора от г.Каварна Ста-
нимир Енчев. Николай
Мирчев, издател и бивш
председател на Литера-
турния клуб в Балчик, съ-
що беше тук - той е издал
тази стихосбирка и още
има голям интерес към
литературния живот на
нашия  град.

Българският език е за-
сега много труден за мен,
особено старите автори.
Направих опит да проче-
та за Бай Ганьо на Алеко
Константинов, обаче не
успях. Стихотворенията са
също трудни за разбира-
не, защото още не съм на-
трупала  комбинациите от
думи, свързани с опреде-
лени  образи и чувства.

Преди няколко седми-
ци аз набрах  на компю-
търа  няколко стиха  на
две балчишки  поетеси.
Бях  наистина поразена
от дълбочината и искре-
ността на техните чувст-
ва. Те носят на читателя
и сърдечна болка, и на-
дежда, и тъга. Бяха миго-
ве, когато аз усетих  чув-
ствата и емоциите  ефек-
тът беше като при оголе-
ни електрически кабели.

А сега за поезията на
Мими Стайкова и среща-
та в НЧ „Васил Левски”.

Росица Шалтева откри
вечерта  с представяне
на събитието и гостите.
След презентацията на
стихосбирката в Каварна
е минало  време и Лите-
ратурният  клуб в Балчик
покани авторката да до-
йде тук, защото тя има
много приятели, родни-
ни и познати в нашия
град. Росица Шалтева на-
прави интересен анализ
на творбите  на поетеса-
та. Тя сравни творчест-
во с пътеката  символ на
човешкия живот. Тази
пътеката е връзката ме-
жду земята и небето.
Всичко, което виждаме и
усещаме, всичко което е
вълнувало нас, намира
израз в него. Това е вяр-
но и за книгата на Мими
Стайкова, която съдържа
мигове, свързани с ней-
ните преживявания.

Няколко стихотворе-
ния  на авторката, в из-
пълнението на професи-
оналния актьор Стани-
мир Енчев,  ни дадоха
по-ярка представа за те-
кстовете. След това Ке-
ранка Далакманска пре-
дстави свой анализ на
стихосбирката.

Мими Стайкова изра-
зи своята благодарност
на организаторите на
срещата и своята приз-
нателност към госпожа
Бистра Велчева, която е
била нейна учителка.
Именно тази жена е
обърнала  внимание  на
ученичката от  5клас към
поетичното творчество.
Първите  творби на мо-
мичето са в училищния
вестник - разкази.

В стихосбирката има
четири цикъла и автор-
ката избра един от тях

„Птици”- за да поясни, че
нейното семейс тво е
свързано с летището в
Балчик. Затова идва тази
любов  към летене и  към
куража на летеца.

Последва дискусия. И
отново Бистра Велчева
поиска да бъде вдъхнови-
тел  „Хубаво е да пишеш
за деца  Да се хванеш за
работа!”- даде съвет тя.

Аз прочетох книжката,
когато се върнах в къщи.
Това беше моят втори
опит да разбера българ-

ската поезия  в сравне-
нието с двете балчишки
поетес и  тук виждаме
друг начин на писане,
други образи и комбина-
ции на думите. Дори в
любовната лирика чувс-
твата не са толкова ого-
лени. Има тъга и страда-
ние,  обаче няма остра
болка, няма крясък на
душата, няма отчаяние.
Всичко е изящно, елеган-
тно, по-спокойно и не
всичко е на показ.

Аз  не съм нито спе-

циалист по литература,
нито критик  само люби-
тел - затова моето лично
мнение може да е неп-
равилно, дори смешно.
Хрумна ми, че тези сти-
хотворения  имат нещо
френско в основата си,
нещо от френските пое-
ти от 16-то столетие Дю
Беле и Ронсар. От моята
памет на нас троения и
усещане аз си спомних
тяхната мелодика и впе-
чатление от изказа.

Людмила ПЕТРОВА

Професионалният актьор Станимир Енчев
чете прочувствено стиховете на Мими Стайкова.
                             Фото: Ани ПЪРВАНОВА
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С постановление на
Върховната касационна
прокуратура  (ВКП) слу-
жители на СДВР са  за-
държали за 72 часа Нед-
ко Недев от Добрич. Той
е с бъ лгар ско и ам ер и-
канско гражданство, ка-
то искането за задържа-
не е дошло от САЩ.

Недков е обвинен за

борсова измама, измама
по пощенски път, квали-
фицирана кражба на са-
моличност и измама във
връзка с търговска офер-
та в Ню Йорк.

Любо питният казус с
българ ина, манипулирал
акциите на Avon и още две
компании, достигна до
арест в България и обви-

нения по осем пункта за
измами с ценни книжа
САЩ, които искат екстра-
дицията му. Историята за-
почна още през юни 2015
г. когато американската
Комисия по ценните кни-
жа и фондови борси (SEC)
обвини Недко Недев в ма-
нипулация, като само при
Avon фалшиво съобще-
ние за търгово предложе-
ние предизвиква скок в
котировките й и покачва-
не на капитализацията й
със стотици милиони до-
лари, пише capital.bg. То-
гава това дойде като из-
ненада, най-малкото и за-
щото името на Недев не
е известно в инвестици-
онната общност в Бълга-
рия. Сега обаче изглежда
разследването , което е
включвало Нюйоркската
прокуратура и ФБР, е до-

стигнало до по-конкрет-
ни доказателства, след ка-
то българинът получава
обвинения за изм ама,
м анипулация и кра жба
на самоличност. По шест
от тях той подлежи на ма-
ксимум  20 години зат-
вор, а по другите две - по
още твър до две години,
които  се  налагат отгоре
на това, което прецени
съдът по останалите. Ос-
вен това може да бъде и
наложена и глоба в мак-
симален размер до 5 млн.
долара. След официално-
то съобщение на амери-
канската прокуратура и
българската съоб щи за
задър жането  на Недев.
Според съобщението на
9 март във Върховната ка-
сационна прокура тура е
постъпила молба за пра-
вна помощ от Министер-

ство на правосъдието на
САЩ и докум енти обос-
новаващи искане за екст-
радиция.Освен задър жа-
нето американските вла-
сти са  поискали о т бъ л-
гарските претърсване на
известните им адреси на
терито рията на гр . Со-
фия, за изземване на ве-
щи, които биха били от-
носими към воденото от
тях разследване. Недев е
задържан ден по късно на
10 март, като при претър-
сванията на три адреса са
иззети компютърни кон-
фигурации и документи.
По информация на “Ка-
питал” родения през 1977
г. Недко Недев е от Доб-
рич, като е осъждан поне
два пъти в България, еди-
ният - за шофиране в нет-
резво състояние.

Станислава КРЪСТЕВА

Тържествено събрание за

членовете на дружество

„Военноинвалид” гр. Балчик ще се

проведе на 22 март 2016 г. от

10:00 ч. във Военния клуб Балчик,

по случай 20-годишнината от

учредяването на дружеството.

Коктейл – парти в 12:00 ч. в

ресторант “Верони” гр. Балчик




