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Дългогодишната учителка по български език и литература Стела Дакова
Стоянова чете статия за Андерсен на децата от клуб “Приятели на книгата”

Марияна Георгиева, библиотекар в Детски отдел на библиотеката при ч-ще П. Хилендарски
Балчик изнася презентация за Андерсеновите приказки на децата от ЦДГ “Здравец” и ЦДГ “Чайка”

по време на традиционната инициатива "Маратон на четенето 2-23 април".

Походът на книгите за-
почна За пореден път би-
блиотеката при НЧ
"П.Хилендарски 1870"
гр.Балчик се включи в
традиционната инициа-
тива "Маратон на чете-
нето 2-23 април".

Втори април - Между-
народният ден на детска-
та книга е празник, който
вдъхновява децата, учи ги
да бъдат добри, мъдри, да
обичат красотата, да меч-
таят и да бъдат щастливи.

В дневника си светов-
ноизвестният разказвач
Ханс Кристиян Андерсен
отбелязва: "Трябва да
превърна работата си в
живо дело! Трябва да изо-
бразя за човечеството
представата, която вижда
душата ми, в целия и бля-
сък и разнообразие. Ду-
шата ми знае, че може и
ще го направи!" И успя-
ва. Написва романи, сти-
хотворения, пътеписи, а

приказките му остават
сред вечните съкровища
на световната литература
- 150 приказки, преведе-
ни на 125 езика.

На 1 април 2014 г. в Де-
тския отдел на библиоте-
ката се проведе една въл-
нуваща среща с творче-
ството на Андерсен чрез
презентация за автора,
изготвена от библиоте-
карката Марияна Радева.
Участниците бяха от
клуб "Приятели на кни-
гата": от ОУ "Св.Св.Ки-
рил и Методий" Балчик -
Александър Танев /6 кл./
, Бараш Сезан /2 кл./, Ти-
мур Сезан /4 кл./, Росен
Георгиев /3 кл./, Марин
Иванов /3 кл./, Ради Га-
линов /3 кл./, Никола Та-
нев /2 кл./, Жанина Нико-
лова /2 кл./, Филип Колев
/6 кл./, Радослав Станчев
/3 кл./; от СОУ "Хр.Ботев"
Балчик - Симона Цвета-
нова /5 кл./ и Яна Атана-

сова /7 кл./
Децата се запознаха с

интересни факти от био-
графията на писателя.
Научиха как у него се е
създал интересът към
книгата и как е сътворил
великолепните си произ-
ведения. Разгледаха изло-
жба за Андерсен. Четоха
откъси от Андерсенова
приказка по избор: "Но-
вите дрехи на царя", "Сне-
жната кралица", "Палеч-
ка", "Малката кибритоп-
родавачка", "Дивите ле-
беди"и др.

Като членове на клуб
"Приятели на книгата" те
отговориха на въпроса
какво са научили от дне-
шната среща. Споделиха,
че ще запомнят, че наред
с Луис Карол и Астрид
Линдгрен се нареждат
през 1958 г. като награде-
ни със златен медал /мал-
ка Нобелова награда/ и
българските разказвачи

Ангел Каралийчев и Ва-
лери Петров.

В мен заговори учите-
лят по литература и про-
четох на децата статията
"Разказвачът на приказки
за нас и нашата земя" от
Михаил Докторов: "Пле-
нен от тайните на Ориен-
та, на 21 април 1841 г. Ан-
дерсен тръгва с група лю-
бители на пътешествие с
френския кораб "Рам-
зес". През втората поло-
вина на 30-те години на
19 век, земите на юг от
Дунав са били неспокой-
ни, белязани от въстания
срещу турската импе-
рия. Било е много опас-
но да се пътува.

Групата достига до ви-
динското пристанище, но

е била спряна от турска-
та власт.

В дневника си Андер-
сен пише:"Исках да ми-
на през град Видин. За ка-
кво дойдох тук? Нали, за
да видя храбрите бълга-
ри и подвизите им. Аз не
съм от най-храбрите мъ-
же и гърлото ми пресъх-
ва при мисълта, да пре-
мина през техните земи!".
Андерсен нарича "трето-
то, чудо, което е видял" -
храбростта на българския
народ и възкликва: "Ня-
кой трябва да разкаже на
Европа за варварството,
което се извършва над
беззащитните българи.
Тази страна удивително
прилича на моята родна
Дания. Не се отказвам от

едно повторно идване в
земите на българите."

След като им прочетох
статията, децата развъл-
нувано ръкопляскаха и
навярно ще запомнят за-
винаги Андерсеновото
отношение към българи-
те.

На 2 април групи от
ЦДГ "Чайка" Балчик и
ЦДГ "Здравец" Балчик
се потопиха в приказния
свят на Андерсеновите
приказки.

В библиотеката дойдо-
ха и ученици от ОДК Бал-
чик, които също четоха
приказки и се докоснаха
до старопечатни книги от
1899 г.-1930 г. и издания
на местния вестник "Уст-
рем" от 60-те години на

20 век, съхраняван в биб-
лиотеката.

Колко важна и значима
е мисията на библиоте-
ките - да насърчават хо-
рата да четат, да утвърж-
дават любовта към знани-
ето, да съхраняват за по-
коленията в богатите си
книгохранилища духов-
ните ценности и мъдрост
на народите по света.

Празникът на четящи-
те от Община Балчик, за-
почнал на 1 април с ини-
циативата на клуб "При-
ятели на книгата", про-
дължава. Предстои среща
на ученици от ОДК с чле-
нове на Литературния
клуб "Й.Кръчмаров".

Стела ДАКОВА
СТОЯНОВА

Ìàòåìàòè÷åñêî ñúñòåçàíèå "Åâðîïåéñêî êåíãóðó" - 2014 ã.

На 22.03.2013 г. ОУ "Св.
св. Кирил и Методий" гр.
Балчик бе домакин на
традиционното матема-
тическо състезание "Ев-
ропейско Кенгуру".

Състезанието се орга-
низира под егидата на съ-
юза на математиците от
Европа и България, и част

от учителския екип на
училището: Надежда
Цветкова, Даниела Пет-
рова, Илияна Петрова,
Марияна Станчева, Ива
Митова, Валя Тачева и
Елена Дякова. 59 учени-
ци от града участваха ед-
новременно със своите
връстници от Европейс-

кия съюз, като се състе-
заваха в шест възрастови
групи: 0 група - І клас, І
група - ІІ клас, ІІ група -
ІІІ и ІV клас, ІІІ група - V и
VІ клас, ІV група - VІІ и
VІІІ клас, V група - ІХ и Х
клас, VІ група - ХІ и ХІІ
клас. По регламент със-
тезанието продължи 75

минути от 11.00 до 12.15
часа.

Много родители прид-
ружиха децата си и спо-
делиха вълненията им до
края на състезанието. Ръ-
ководството и учителс-
кия колектив на ОУ "Св.
Св. Кирил и Методий"
могат да се гордеят с ре-
зултатите, постигнати от
техните възпитаници: Ре-
зултати от Областен кръг
на математическо състе-
зание "Европейско Кен-
гуру" - 2014 г. Валерия
Вълева  Iбклас в ОУ "Св.
Св. Кирил и Методий" -
2 място  Стоян Василев
Iб клас  ОУ "Св. Св. Ки-
рил и Методий"  -  3 мяс-
то Александра Георгие-
ва  Iа клас  ОУ "Св. Св.
Кирил и Методий"  -  Гра-
мота Жулиана Михайло-
ва Iа клас  ОУ "Св. Св. Ки-
рил и Методий" -  Гра-
мота Велико Великов  IIб
клас ОУ "Св. Св. Кирил и
Методий" -  3 място Ра-
лица Митева  IIа клас ОУ
"Св. Св. Кирил и Мето-
дий" -  3 място Радослав
Станчев  IIIб клас ОУ "Св.
Св. Кирил и Методий" -
2 място Награждаването
на отличените ученици
се извърши на 28.03.2014
г. от 18,30 часа в ПМГ
"Иван Вазов" в гр.Добрич.

Развълнуваните родители очакват резултатите от “Европейското кенгуру”
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На 12.04.2014, от 10:30ч.,
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА (ЦОП) гр.Балчик
организира инициатива под надслов ''Великденски шарки''.
Всички малчугани, а и не само…, са поканени да споделят

празничното настроение във връзка с наближаването на един от
най-големите и най- важни православни празници Великден.
Под ръководството на специалистите на ЦОП Балчик ще бъдат

изготвени уникални картички и украса, които след това ще бъдат
позиционирани във фоайето на Община Балчик.

Очакваме Ви в ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА
гр. Балчик, ул."Петър Берон", № 1 А,

За повече информация:
тел. 0888 885 909, Надежда Александрова




