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Обединяваща пролетна близост

Изложбената зала на “Тихото гнездо” в “Двореца” Балчик едва побра любителите на
изобразителното изкуство.                                                                  Фото: Маруся КОСТОВА

Жени Михайлова, директор на ДКИ КЦ “Двореца” открива изложбата на варненските
художници - педагози.                                                                            Фото: Маруся КОСТОВА

На 12 април 2014 г.в
"Тихото гнездо" на ДКИ
КЦ "Двореца" Балчик
се състоя изложба "Про-
летен пленер в Двореца
Балчик". 22 картини ни
изненадаха и впечатли-
ха. Многобройната пу-
блика се наслади на по-
ложения труд от худож-
ниците - педагози Ема-
нуела Цонева/и поетеса
с 3 стихосбирки: "Към
теб", "Молитва за
обич", "Сянка от пепе-
руда"/, Красен Бербен-

ков, Димитър Борисов,
Георги Кенаров и Васил
Пенчев.

С пламенни думи Же-
ни Михайлова, дирек-
тор на ДКИ КЦ "Дворе-
ца"- Балчик, представи
петимата творци, които
отдавна са "академично
изградени художници"
и успешно работят във
Варненското национал-
но училище по изкуст-
вата. С тънък животво-
рен усет на естет тя оп-
редели мистичното на-

строение на художници-
те, рисували по време
на пленера, вдъхновени
от царствената обстано-
вка на "Двореца". Мо-
менти от реалния свят,
пресъздадени в карти-
ните, излъчват градив-
ната философия на чо-
века на изкуството, ос-
мислят и оправдават от-
ношението към дейст-
вителността.

Според мен рисунка-
та обединява всичко в
едно ядро, с ярко изра-

зен гравитационен цен-
тър, където се крие сама-
та същност на художника.

Заглавията на карти-
ните са показателни:
"Пейзажи" /В.Пенчев/;
"Градините" /Кр.Бер-
бенков/; "Поглед отдо-
лу" /монотипия на Г.Ке-
наров/; акварелите на
Д.Борисов бих искал да
висят на стената в моя
хол; "Пролет" /Е.Цоне-
ва, чийто житейски
"Оскар" се нарича Гер-
гана, нейната дъщеря/.

Наименованията на
произведенията не са
случайни. Те са ембле-
матични - те изразяват
видяното от художника,
докоснатата с един за-
мах на четката действи-
телност и което е доста-
тъчно.

Добиваме впечатле-
нието, че сме в една ог-
ромна градина, под ед-
но необятно небе. И пе-
тимата художници са
различими, независимо
от общия начален пър-

вообраз. Чудното съче-
тание на цветовете до-
пълва представата ни за
изискания вкус на съз-
дателите на трайни, на-
стойчиви и неизменни
детайли на точните фор-
ми на Красивото. Кр.
Бербенков ми сподели,
че може да се органи-
зира и нова изложба, за
да видим почерка и на
техните талантливи уче-
ници от Варна.

Искам да съобщя на
любознателните ни чи-

татели, че на 23 април
Ж.Михайлова ни готви
сюрприз с марка от че-
шкия град Малашке Ме-
зержичи.

Така, че чудесата в
"Двореца" ще продъл-
жат и изненадват в съ-
щия дух, както през съ-
ботната вечер с изкуст-
вото на петимата вар-
ненски художници.

До нови срещи в из-
ложбената зала на "Ти-
хото гнездо"!

Георги ЙОВЧЕВ

За баланс между
книгата и компютъра

На 8.04.2014 г. библи-
отеката при НЧ "Паисий
Хилендарски -1870 г."
гр. Балчик посрещна
ученици,които участват
в клуб " Компютър",при
Общински детски комп-
лекс.  Иван Костов, Ан-
гел Димитров, Диляна
Димитрова, Мария Кур-
тева от ОУ" Св. Св. Ки-
рил и Методий" и Жоро
Иванов,Ивайло Димит-
ров от  СОУ " Христо
Ботев". Те представиха
своите мултимедийни
проекти, които си заслу-
жават да се прочетат. "
Като ръководител на
клуб " Компютър" реших
да посетим библиотеката,
защото смятам, че книга-
та и технологиите имат
допирна точка. Това ко-
ето ще покажат моите
ученици е тренировъчна
задача, с която надявам
се ще се справят добре.
Подготвяме се за учас-
тие в национално състе-
зание. Вече пета година
получаваме признание и
награди. Имаме подкре-
пата на всички институ-
ции"- сподели Пламен
Иванов/ старши учител/
. Децата на практика по-
казаха предимствата на
компютърните познания
и умения, като бяха изб-
рали български  и чуж-
ди писатели - Паисий Хи-
лендарски, Иван Вазов,
Алеко Константинов и

Александър Дюма, Джек
Лондон, Даниел Дефо.

Гости бяха членове на
литературния клуб  "
Йордан Кръчмаров"гр.
Балчик- Николай Мир-
чев, Валентин Шалтев,
Стефка Керчева, Енчо
Димитров. Всеки от при-
състващите изказа мне-
ние, направиха се пред-
ложения, но се стигна
единодушно до извода,
че тези шест деца, на раз-
лична възраст, с разли-
чен светоглед имат пра-
вилно отношение  и го-
лям интерес, и към кни-
гите, и към новите техно-
логии. Необходимо е осъ-
ществяване на един ба-
ланс между книгата и ком-
пютъра за всички деца,
независимо от възрастта.

Отправена бе покана
от ръководителя на клуб
" Компютър" към члено-
вете на литературния
клуб да посетят на
16.04.2014 г. от 13.30 ч.в
ОДК, за да видят друга
презентация и богата из-
ложба. “Да четем е мо-
дерно"- да се присъеди-
ним към мнението на Жо-
ро Иванов, ученик от 11
клас, участник в клуб "
Компютър"и да пожела-
ем на всички успешно
представяне на нацио-
налните състезания, за
които се готвят.

Стела ДАКОВА
СТОЯНОВА

Служителите на библиотеката към НЧ “П. Хилендарски”, членове на литературния клуб “Йордан Кръчмаров” и представители
на клуб “Компютър” със ст. ръководител по ИТ Пламен Иванов.                                                                    Фото: Николай МИРЧЕВ

Определяне на лицензиран оператор, за изпълнение

на услугата "Отпечатване и предоставяне на ваучери”
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ:
Определяне на лицензиран оператор, за изпълнение на услуга "Отпечатване и предоставяне на вауче-

ри за управление на социални разходи (ваучери за храна) в натура на работниците и служителите на
Община Балчик за 2014 г."

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП 00479-2014-0006
КРАЕН СРОК за закупуване на документациятадо 16:00 часа на 09.05.2014 г.
КРАЕН СРОК за подаване на искания за разяснения до 16:00 часа на 09.05.2014 г.
КРАЕН СРОК за предаване на офертите до 16:00 часа на 19.05.2014 г.
НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОГАТ ДА СЕ ЗАКУПЯТ ОТ КАСАТА НА ОБЩИНАТА.




