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ЛАФИ
Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Ðåäæèíà
Ìàðèÿ

Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

строите лствoремонтпроектиране

(до кафе “Акроза”)
където ще намерите богато разнообразие

на диопрични рамки и слънчеви очила на атрактивни цени.
Всеки вторник се извършват безплатни прегледи

от очен лекар  специалист - офталмолог.
Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка при
втора поръчка или покупка.          Тел: 0878 568 257

Ïîñåòåòå Îïòèêàòà â ãðàä Áàë÷èê

Åñòðàäíàòà ïåâèöà
Òîíè Äèìèòðîâà
îòêðè â Áàë÷èê

ôåñòèâàëà íà ìëàäèòå
â  è ç ê ó ñ òâ î òî  “ V i a  P o n t i c a ”

Ïúòåøåñòâèå â ñâåòà íà ÷óâñòâàòà
То се осъществи в Де-

ня на българското съе-
динение – 6 септември
и започна в Нимфеума
на Балчишкия дворец,
благодарение прозор-
ливостта, старанието и
афинитета към изящно-
то и неповторимото на
добричката поетеса Ел-
ка Няголова, председа-
тел на Славянската лите-
ратурна и артистична
академия, основана
през 2007 г., в която чле-
нуват 19 държави.

Беше ни представена
„Антология на съвре-
менната хърватска  пое-
зия”, с основно всепро-
никващо мото: „Анге-
лът над нас” и с мощно-
то присъствие на препо-
давателя от Музикална-
та академия Лидия Оша-
фкова /флейта/и Краси-
мир Костадинов от До-
брич /саксофон/.

Вярна на своя дух,
природен талант и вед-
ра усмивка, облечена,
както винаги в разкош-
но бяло, ни посрещна
като лъчезарна домаки-
ня Елка Няголова. Мо-
жеше и ни подхождаше
ние да бъдем домаки-
ни, но това е тема за
друг диалог.

С неподправена леко-
та, с философско-исто-
рическа последовател-
ност, Елка Няголова
анализира връзката
между нашите два сла-
вянски народа, българ-
ския и хърватския, об-
щността между нашия
бит и култура, където
рефлектират неща с
обща историческа, со-
циална и психологиче-
ска значимост и доби-
ват нови измерения.

В далечната 867 г., на
път за Рим, братята Ки-
рил и Методий остават
шест месеца в Панония,
където обучават над 50

ученици на старобъл-
гарската глаголическа
азбука, четмо и писмо.
У нас глаголицата се за-
меня с кирилицата през
12 век, а сред хърватите
в Северна Далмация се
използва до 19 век. Съх-
раняването и е тяхна
гордост и днес. Прочу-
тата Башчанска плоча, с
глаголически надпис, е
за хърватите осъзнат ду-
ховен герб. Те честват
делото на Солунските
братя на 5 юли.

Именно в хърватската
столица Загреб са изда-
дени ”Български народ-
ни песни”, събрани от
братята Димитър и Кон-
стантин Миладинови.
Малцина от нас знаят
ролята на хърватския
епископ Йосип Щрос-
майер, на когото братя
Миладинови посвеща-
ват своя труд. Благода-
рение на епископа пес-
ните излизат с българс-
ко, а не с гръцко писмо,
което им било налагано.
Щросмайер е този, кой-
то инициира намиране-
то на гроба на Св.Конс-
тантин – Кирил Фило-
соф в Рим. Приветства
Сан Стефанска Бълга-
рия, подпомага българ-
ските студенти в Загреб
след Освобождението.

Това е само част от
историята на това мощ-
но славянско дърво с
разперени клонове, ус-
тояли бурите на време-
то в нашата Добруджа,
Мизия, Тракия, над хър-
ватския чернозем в Сла-
вония, многобройните
реки, пресичащи дър-
жавата, гордите скали,
надвиснали над Адриа-
тическо море, което ня-
кога е миело западната
граница на Симеонова
България.

А поезията, както зна-
ем, не е само познание,

но и синтетичен израз на
човешките чувства,
проправяйки път към
истината. В тази поети-
ческа вечер, за да раз-
берем стойността на
славянската поезия, бя-
ха дошли Енерика Бияч,
Божидар Петрач, Якша
Фиаменго, представите-
ли на „тежката артиле-
рия” на съврменната
хърватска поезия. Ене-
рика е родена в Завала,
но живее и твори в Коп-
ривница. Този град е
свързан по различни по-
води с имената на дру-
ги известни хърватски
поети – Мая Джерек,
Пайо Канижай, Марко
Гнегур и др. Енерика е
поетеса и художничка,
главен координатор на
Славянската литератур-
на и артистична акаде-
мия в Хърватия, която в
„Назад или напред” бо-
готвори своята майка

Манда: „Приближавам
се./ Оглеждам се в твойто
пристанище./ постоянно
ослушвам се… тлея./ И
сбирам всичко във скути
- / за да го имам.”

В калейдоскопа на из-
ненадите, завъртян от
ръцете на Елка Няголо-
ва, приятно ни изнена-
да появата на председа-
теля на Дружеството на
хърватските писатели,
бившия парламента-
рист, роден през 1952 г.
в Загреб – Божидар Пе-
трич. Той застана пред
нас със своята естестве-
ност, излъчваща умиро-
творено благородство.
Със закачлива усмивка
посрещна представяне-
то си като носител на на-
градите „Юлийе Бене-
шич”, „Рикард Йоргова-
нич”, като литературен
историк, критик, прево-
дач, публицист и автор
на антологии. За това са

и кратките писъмца „За
неговата воля”, „За сък-
ровището” и това”Пи-
съмце до Шопен”: „…С
удоволствие бих се отка-
зал от всяко желание/
обаче духът ми и тяло-
то не са силната ми
страна/ страните ми не
са нито страст, нито ми-
сли, нито пръстите/ на
крехкия и нежен Шо-
пен.” Поетическите ду-
ми на Божидар Петрич:
„…Като звездите наве-
ки, / във вечността ще
блестят.” Го задължават
да го видим сред нас
още много пъти.

Дълбоко впечатлени
останахме и от единст-
веният сред нас остро-
витянин – Якша Фиа-
менго, роден на о.Вис,
който сега живее в
Сплит. Има над 40 изда-
дени книги, преведени
на 15 езика.

/Продължава на стр.3/

Елка Няголова, Енерика Бияч, Божидар Петрач и Якша Фиаменго – поети,
гостували в Двореца – Балчик на 6 септември 2014 г.            Фото: Г. Йовчев

От 8 до 12 септ. организираме преговорни часове
по англ.език на настоящи и бъдещи ученици.

Запишете се за новата ни учебна година и се
възползвайте от 10% отстъпка от таксата за
месеците X, XI, XII 2014г. /отстъпката важи за
новозаписани ученици в курсове за деца/.

За контакти: 0879403036,  www.bigben.bg
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