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През 1958 година съзрява
идеята на жителите на кв. "Лев-
ски"за учредяването на читали-
ще и построяване на читалищна
сграда, където младежите да се
събират и изявяват. Създаден е
инициативен комитет с предсе-
дател Иван Симеонов - дирек-
тор на училище "Антим I".

С доброволния труд на жи-
телите на квартала и помощта и
съдействието на ТКЗС, идеята
се реализира. През 1959 година
читалището е построено и на 16
юни отваря врати. Избран е уп-
равителен съвет с председател
Вержил Борисов и секретар би-
блиотекар Димитър Дочев.

Читалището бързо се прев-
ръща в средище на културния
живот в квартала. Есента на 1959
година започва дейността на би-
тов женски хор и танцов със-
тав. Събрани са дарените книги
за библиотеката и тя посреща
своите първи читатели.

Вече 55 години читалището

поддържа и обогатява своята
дейност. Певческите и танцови-
те му състави съхраняват бъл-
гарския фолклор и традиции и
представят богатството и кра-
сотата му в региона, страната и
чужбина. Секретар на читалище-
то от неговото откриване до 1991
година е бил Димитър Дочев.

От 1992 до момента читали-
щен секретар е Иванка Йорда-
нова.

Иванка ЙОРДАНОВА

Първо представяне пред публика на Детска подготвителна танцова школа с ръководител Галина Гавраилова Фото: М. КОСТОВА

Настоятелството и це-
лият екип на НЧ "Васил
Левски 1959" изказва
благодарности към сво-
ите приятели и парт-
ньори: Николай Анге-
лов - кмет на гр. Балчик,
на Община Балчик;
Станка Ганчева - Пред-
седател на Настоятелс-
твото и Пламен Банчев
- чит.  секретар на НЧ

Галина Димова (техн. сътрудник), Даниела
Димитрова (председател на читалищното

настоятелство), Галина Гавраилова (Хореограф
и ръководител) Магдалена Христова (диригент)

"П. Хилендарски 1870";
Общинските седмични-
ци "Балчик" и "Балчиш-
ки телеграф"; Истори-
чески музей гр. Балчик;
Ротари клуб - Балчик;
Кооперация "Черно мо-
ре - Балчик"; Общински
детски комплекс - Балчик;
ОУ "Антим I", СОУ "Хр.
Ботев" и ПГ "Алеко Кон-
стантинов".

Танцов състав “Веселие” с ръководител Галина Гавраилова, от 8 години весели любителите на българските народни танци
у нас и в чужбина. Най-ценната награда за тях е от фолклорния фестивал в Прага.                                    Фото: Галина ДИМОВА
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Оркестър “Балик”: Костадин Денев, Алексей Енчев,
Веселин Атанасов и  Галина Гавраилова (хореограф)

Изненада на юбилейния концерт-спектакъл “Корени” беше
участието в заключителната част на бившите танцьори: Николай
Димитров, Слави Стефанов, Ставри Ставрев, Красимир и Радка
Василеви, Силвия Милушева, Стелияна Петрова, Антоанета
Иванова, Антония Данаилова. За тях бе възторг и умиление да
танцуват отново на голямата сцена, заедно с ФТА “Балик” и да
зарадват публиката, както преди.                     Фото: Г. ДИМОВА
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Галина Гавраилова  е
ръководител и хореограф
на съставите от 8 години.
С изключителен подход

Галина  ГАВРАИЛОВА

учи децата да ценят
българскто, да уважават
и съхраняват традициите,
чрез изкуството на танца.
С работата си в 6 танцови
състава, тя е в сърцевината
на читалищния дух.

През 2013 г. защитава
магистратура за арт
мениджър.

Нейна е идеята и
осъществяването на три
фолклорни фестивала и
предстоящия IV НФФ
“Море от ритми” Балчик,
19-21 септември 2014 г.

Ïîçäðàâèòåëíè
àäðåñè

Поздравителни адреси,  по случай 55-
годишнината на НЧ “Васил Левски - 1959” са
получени от: НЧ “П. Хилендарски - 1870” Балчик,
Общински детски комплекс Балчик, Сдружение
“Музикален свят - Балчик”, НЧ с. Соколово, НЧ с.
Змеево, НЧ с. Оброчище, НЧ с. Стражица - Община
Балчик, ОУ “Антим I” Балчик, Лит. клуб “Й.
Кръчмаров” Балчик, НЧ с . Кайнарджа
(Силистренско), Ансамбъл “Добруджа” при НЧ
“Дръстър 2012” Силистра,




