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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

Реджина 
Мария 

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

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

строителствoремонтпроектиране

Бакалавърска програма 
„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”

Магистърска програма 
„Управление на луксозното хотелиерство” 

Множеството платени стажове във Франция, 
с които студентите самофинансират образованието си. 

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ - АЛБЕНА
Web страница: www.nbu.bg  –Учебни програми – Електронен каталог 
Тел: 0579 6 20 23 – база Албена  052 607 946 – база Варна

 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

Посетете Оптиката 
в град Балчик 
 (до кафе “Акроза”)

По повод на една “Годишнина”

Авторитетното акаде-
мично научно списание 
в областта на изкуство-
знанието у нас - сп. 
„Проблеми на изкуство-
то”, преди осем годи-
ни посвети специален 
брой на многопластово-
то културно наследство 
на Балчик. Тематичното 
съдържание на броя 
отразява интереса на 
учените към феномена 
Балчик, предлагайки 
задълбочен разрез на 
неговата съвременна 
културна проблематика, 
изразена в скритите ди-
алози между античност 
и съвремие, европеиза-
ция и съвременен архи-
тектурен облик, между 
Двореца и града, соб-
ствено художественото 
му галерийно богатство 
и съвременния авангар-
дизъм и т.н.

За нас, в ГЕОПАН, 
тематичният брой пос-
ветен на Белия град, 
беше „видимата част“ 
от една доста про-
дължителна и полез-
на съвместна работа 
с градската галерия и 
общината, започнала 
още година-две преди 
това - бяхме завършили 
експертната оценка на 
художествения фонд 
на ХГ Балчик и бяхме 
подготвили новата по-
стоянна експозиция. 
Това се налагаше по 
две причини. Първата 
произтичаше от дивото 
инвентарно обезценя-
ване на художествените 

произведения при по-
следната номинация на 
българския лев (беше 
стряскащо да се видят 
„заприходeни” картини 
на Дечко Узунов за 1,60 
лв., на Ненко Балкански 
за 1,40, на Майстора за 
1,80 - стотици първо-
класни картини за сто-
тинки). Налагаше се и 
продължението - научно 
описване, оценяване и 
осмисляне на богата-
та балчишка колекция, 
съдържаща творби на 
едни от най-личните 
български и мнозина 
чуждестранни художни-
ци, работили през целия 
ХХ век. Експертната 
оценка беше извършена 
от учени от водещата 
специализирана изсле-
дователска институция 
в България - Института 
за изкуствознание при 
БАН (днес Институт 
за изследване на изку-
ствата). Този културен 
диалог между учените 
и местното управление 
остана без прецедент 
(много от галериите 
в страната и до днес 
броят картинните си 
фондове в левчета и 
стотинки).

Целта на тематичния 
брой обаче не се из-
черпваше само с остой-
ностяване на научните 
резултати от първата 
експертна оценка на га-
лериен фонд у нас, нито 
само с желаната глас-
ност за ефективността 
на нашата методика за 

Градът Балчик и дворецът в Балчик (Митове и реалии в Балканското 
културно и художествено пространство)

оценка и дигитализа-
ция на художествени 
фондове. Макар, че те 
и днес свидетелстват 
за пионерската роля 
на Института за из-
куствознание и Геопан 
- Бургас, целта през 
2008 г. бе по-широка 
- чрез акцентите вър-
ху проблематиката на 
ХХ век да се покаже 
богатата палитра на 
съвременната градска 
художествена култура, 
в която естествено са 

вградени и пластовете 
на историко-художест-
веното наследство. За-
щото тази палитра фор-
мира самочувствието 
на съвременния поглед 
в местното общество и 
професионалните сре-
ди, което ще рече - и 
надеждата за извеждане 
на културната пробле-
матика на по-преден 
план в регионалните 
мащаби на обществе-
ния живот. А защо не и 
в националните?

За автори 
на статиите 
бяха привле-
чени не само 
водещи наши 
изкуствоведи 
и специали-
сти, но и съ-
трудници от 
местните кул-
турни инсти-
тути - Истори-
ческия музей 
и Балчишката 
художестве-
на галерия. 
Тематичният 
брой бе под-
крепен от об-
щина Балчик 
с кмет Нико-
лай Ангелов 
и доц. Маруся 
Любчева - то-
гава член на 
Европейския 
парламент. По 
инициатива 
на българския 
евродепутат, 
т ематични -
ят  брой  бе 
представен в 

Брюксел.
Преди осем години 

бяхме уверени, че сме 
успели в начинанието 
си. Първоаприлският 
„рожден ден” на Дво-
реца - Балчик дава нов 
повод за ръзмисъл и 
самооценка. Очевидно 
е, че машината за ми-
тове и събития върви 
неуморно. Но, накъде? 
Да направим равно-
сметката заедно ... 

            Кати РАДЕВА

По случай красивия християнски празник Велик-
ден, ще подарим на нашите съграждани, на при-
ятели и читатели от цяла България, първия брой 
на СПИСАНИЕ „ФОРУМ”, което ще се печата на 
книжен носител за ценители, колекционери, ав-
тори на статии и ще бъде достъпно он лайн за ин-
тересуващите се от неговото пъстро съдържание.
Предвиждаме издание всеки сезон.
Приятно четене на първото и единствено списа-
ние в 2600-годишната история на град Балчик!

Маруся КОСТОВА
Главен редактор на сп.”Форум”


