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  На 15 юли от 18 ч. в Художе-
ствената галерия в Балчик ще
бъде открита изложбата"Ху-
бостта на балгарката".
Сливенската художничка е
позната на ценителите на изо-
бразителното изкуство в Бал-
чик от изложбата "Попътен
вятър",  която беше предста-
вена през септември 2014 го-
дина в същата галерия.
Отново платната ще бъдат из-
пълнени с техниката батик,
но този път от тях ще гледат
красиви българки, облечени
в автентични носии. За автор-
ката това е 24 самостоятелна
изложба.
Нейни творби са били изла-
гани в София, Сливен, Вар-

на, Русе, Шумен, Ямбол,
Лом, Котел и Жеравна.     Ос-
вен картините в експозици-
ята ще бъдат включени ръ-
чно изработени автентични
шевици и тъкани от сливен-
ския регион.
Ще бъде организиран уър-
кшоп - оцветяване на бъл-
гарски национални носии,
чрез който деца от Балчик и
любознателни гости на гра-
да ще могат да се докоснат
до детайлите на красивите
костюми, с които нашите ба-
би са били нагиздени в ми-
налото.
Изложбата ще продължи до
15 август 2015 г.
    Радостина ЕНЧЕВА
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  Чрез една малка, но съще-
ствена стъпка във вярната
посока, можем да заявим
своето удовлетворение от
факта, че едно от най-посе-
щаваните места в България
- Архитектурно-парков
комплекс "Двореца" в Бал-
чик, ще бъде достъпен все
повече и за хората с увре-
ждания.
 В най-скоро време, след
одобрен наш проект към
Агенция за хората с увре-
ждания към Министерство
на труда и социалната по-
литика, в Държавен Култу-
рен Институт "Културен
център "Двореца" ще при-
стигнат два от най-съвре-
менните верижни роботи -
помощници за хора в инва-
лидни колички.
Единият е предназначен да
обслужва посетителите в

"Тихото гнездо" (личната
вила на Кралица Мария де
Единбург), а вторият ще
бъде на разположение на
всички желаещи да стигнат
до едни от най-знаковите
архитектурни културни
паметници в комплекса -
"НИМФЕУМ" и паракли-
са "Успение Богородично".
Той ще дава възможност да
бъдат разгледани и всички
градини в най-ниската юж-
на част от бившата лятна
резиденция на Кралица
Мария - "Английски
двор", "Розариум", "Гетси-
манска", както и всички ос-
танали забележителности,
оставащи до момента недо-
стъпни за хората с увреж-
дания заради спецификата
в инженерното изгражда-
не на цялостния  архитек-
турно - парков комплекс.

Смятаме, че с тази стъпка
ще отговорим по макси-
малния добър начин на по-
требността за всеобща до-
стъпност до това съхране-
но райско кътче от Бълга-
рия за всеки един желаещ
да го посети и лично да се
докосне до своеобразната
му идентичност.
* на снимките е показан на-
стоящият верижен робот,
собственост на ДКИ КЦ
"Двореца", също даващ
възможност за достъп на
хората с увреждания до не
малка част от забележител-
ностите в Архитектурно-
парковия комплекс. За жа-
лост съоръжението не е в
състояние да помогне на
нуждаещите се да разгле-
дат сградите и паметници-
те на културата отвътре.
          Евгений ГЕОРГИЕВ

1.Андерсен, Ханс
Кристиан. Лоената свещ
2.Антонова, Катя. Двете
кралства
3.Апостолова, Божана.
Малката Голяма Божана и
една приказка от живота
4.Апостолова, Божана.
Малката Божана в
подводния свят
5.Апостолова, Божана.
Малката Божана и
чудовището Тръмп
6.Бърчет, Джан. Островът
на скелета
7.Бърчет, Джан. Морското
чудовище
8.Бърчет, Джан.
Отвличането
9.Грийн, Джон. Сняг вали
10.Дал, Роалд.
Вълшебният пръст
11.Дал, Роалд. ГДВ
12.Дал, Роалд. Огромният
крокодил
13.Донъли, Дженифър. В
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морските дълбини
14.Емил Конрад.Нещата на
които не ни учат в училище
15.Зимса, Марко. Сън в
лятна нощ
16.Кестнер, Ерих. Малкия
мъж и Малката мис
17.Кини,Джеф. Дневникът
на един дръндьо-кн.6
18.Ленк, Фабиан. Клетвата
на самурая
19.Ленк, Фабиан. Походът
на Ханибал
20.Ленк, Фабиан. Мнимият
крал
21.Ленк, Фабиан.
Смъртоносното багрило
22.Линдгрен, Астрид.
Пипи Дългото чорапче
23.Морпурго, Майкъл.
Невероятната история на
Адолфус Тип
24.Николов, Любомир.
Азбучни гатанки
25.Пар, Мария. Вафлено
сърце

Александър Танев, Бистра Танева и Никола Танев - щастливи в Париж                            Фото: Бистра ТАНЕВА

Като финалист на
телевизионния румънски
формат "Next Star"
Александър Танев получи
голямата награда -
посещение на Дисниленд
във френската столица.
"Заедно с брат си изживяха
истинско удоволствие от
приказния свят, който
видяха" - сподели майка им
Бистра Танева.
Впечатлиха се още от
"Лувъра", Триумфалната
арка, Айфеловата кула,
големите булеварди,

градини и сгради на
Париж.
Мечтата им да видят
с в е т о в н о и з в е с т н а т а
картина на Леонардо Да
Винчи "Мона Лиза" е вече
постигната."
 Най-вече за чудесните
преживявания в
Дисниленд, за хотел
"Радисън", в който са били
настанени, за срещата със
световната култура на
Париж и за самолетния
полет дълго ще разказват
Александър и Никола и ще
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26.Пар, Мария. Туне
Глимердал
27.Пенчева, Станка.Мили
бате !...Писма на един дакел
28.Риърдън, Рик. Кръвта
на Олимп
29.Родари, Джани.
Приказки колкото усмивка
30.Родари, Джани.
Животни без зоопарк
3 1 . С е н т - Е к з ю п е р и ,
Антоан. Малкият принц
32.Стивънсън, Стийв.
Престъпление в
Айфеловата кула
33.Таджиян, Дженет.
Животът ми като таен агент
34.Таджиян, Дженет.
Животът ми като екшън
герой
35.Таджиян, Дженет.
Животът ми като автор на
комикси
36.Уайлд, Оскар. Рибарят
и неговата душа
     Марияна ГЕОРГИЕВА

запазят чуден спомен с
пожелание да заведат и те
своите деца във Франция.
Тази година Александър
натрупа много успехи: той
получи признанието
"Общественик на годината
", което му бе връчено от
кмета Николай Ангелов;
блестящо се представи на
концерта "20 години
вестник "Балчишки
телеграф" и на Джулай
Морнинг - концерта в
Камен бряг, където в
местността "Огънчето" пя

в групата "  Pleasure" като
неин член заедно с 17-19-
годишните си добрички
приятели.
Пътят му в тази група ще
продължи, защото от 15
септември ще учи немски
език в Езиковата гимназия
на Добрич, където е учила
и майка му.
Ще очакваме да пее и на
немски, а и на френски като
мил трепет от Париж.
Успех  и здраве на цялото
сем.Таневи!
             Маруся КОСТОВА

Мечтата на всяко дете е да почувства атмосферата на френския “Дисниленд”. Това стана факт за Александър и
Никола Таневи, благодарение на румънската ТВ “Антена”, която ги награди.                                 Фото: Бистра ТАНЕВА С групата “Pleasure” Александър Танев пя в Камен бряг на Джулай Морнинг


