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                                                 Христо В.Христов- на филателна конферен-
ция в рамките на Международния форум „Бъл-
гарско наследство“ Балчик, България, 2019 г.     
                          Фото: Димитър БОРИМЕЧКОВ 

Силистра се прости със 
свой достоен гражданин

На 24 февруари 2021 г. 
внезапно почина извест-
ният силистренец Хрис-
то Христов - пощальон, 
филателист и обществе-
ник. На 7 октомври м.г. 
той навърши 76 години. 
В продължение на 44 го-
дини до пенсионирането 
си Христо е пощальон, а 
от 1974 г. до смъртта си 
е секретар на Филател-
но дружество “Димитър 
Дончев” Силистра. Ор-
ганизатор е на десетки 
изложби, като в процес 
на подготовка бе поред-
ната, посветена на 60-
ата година от излитане-
то на Юрий Гагарин в 
Космоса. Носител е на 
множество професио-
нални награди, както и 
по линия на филателно-
то движение.
Поклон пред светлата 
памет на съмишленика, 

ентусиаста, професио-
налиста, филателиста - 
човека и приятеля Хрис-
то Христов!
Сбогом от организато-
рите на Международ-
ния форум „Българско 
наследство” Балчик, 
България, в който Хрис-
то Христов взе участие 
през 2019 и 2020 г.като 
съорганизатор на две 
тематични филателни 
изложби.
Сбогом от екипа на вест-
ник „Балчишки теле-
граф” с благодарност за 
сътрудничеството, което 
започна през далечната 
1995 г. Христо Христов 
изпращаше редовно до-
писки и статии за нацио-
налното филателистко 
движение и дейността 
на „Български пощи”.

Поклон! 

Писателката Чела Серги 
и Балчик

В неочакваните дни и 
месеци на ограничения в 
общуването, наложени от 
възникналата в цял свят 
пандемия, човек намира 
възможности да не живее 
скучно. И най-достъп-
ното занимание, освен 
телевизията, е книгата. 
Можеш да препрочиташ 
любимите си автори с об-
ичните разкази, романи, 
поезия… 
Пред мене е романът 
„Паяжината на паяка” на 
румънската писателка от 
български произход Чела 
Серги – популярна автор-
ка, забележителна май-
сторка на прозата. Преп-
рочитам книгата, която 
ме завладя не само със 
сюжетната линия, с пре-
живяванията на главната 
героиня, а и с многото 
въпроси, които пораждат 
те. Онова, което ме връща 
към дебютния и изключи-
телен роман на писател-
ката, писан през 1938 г., 
е поетичното представя-
не на най-очарователния 
град по българското, а 
мисля и по румънското 
Черноморие - Балчик. В 
книгата, с черти на мо-
дерен роман – пътепис, 

писателката ни завладява 
с изумителни описания 
на градове в България и 
Румъния, с бита и култу-
рата на Букурещ, Браила, 
София, Силистра, Кон-
станца и Балчик. Сред 
тях изпъква поразително-
то присъствие на Балчик, 
като не може да не се при-
знае най-поетичното пре-
създаване на този град. 
Писателката рисува Бал-
чик и определени места 
около него като зареде-
ни с чиста магия, с въл-
шебство, което поражда 
романтични чувства в 
човешката душа. Вълну-
ващи са преживявания-
та на главните героини 
Диана Славу и Илинка 
Дима. Момичета краси-
ви, загадъчни, чувстви-
телни и сантиментални, 
чиито разкази се препли-
тат и допълват, очароват 
читателя. Но онова, кое-
то в най-голяма степен 
завладява е магнетизмът, 
по-точно поразителната 
прелест на Балчик, видян 
с очарователните млади 
очи на авторката. Това 
е присъствие във всяка 
страница на романа – 
изумителните описания, 

впечатляващите спомени 
от там, обсъжданите еле-
менти от живота, бита. 
За писателката Балчик е 
онова привличащо и при-
казно място, към което 
Диана Славу има постоя-
нен стремеж и жажда да 
се завърне. Изумителното 
претворяване на Балчик 
би могло да бъде сравне-
но или просто да припом-
ни картините на известни 
румънски художници /
изложени в отделна зала 
на Балчишката художест-
вена галерия/, както и на 
балчишките художници 
Иван Чернев и Георги 
Горчев, позволили на 
света да се порадва на 
Балчик от белите му хъ-
лмове.  
Чела Серги ни убеждава, 
че бихме били смаяни от 
хубостта на пейзажа, „от 
толкова безименен чар на 
светлина и спокойствие”, 
„че не може да си пред-
ставим по-силна светли-
на, където синьото да е 
по-синьо”, „как луната 
изгрява иззад Калиакра, а 
лунната диря бе като пъ-
тека от бяло сребро”, „бе-
лите варовикови хълмо-
ве”, „откривах Балчик, 
сякаш бях в друг свят”, 
„от къщите в бяло те за-
боляваха очите”.
Писателката не се умо-
рява да ни показва колко 
е смаяна от чара и при-
влекателността на пейза-
жа със синьото и ведро 
небе, със съвършената 
хармония, в която „всяко 
душевно вълнение оста-
вяше следи”. 
Романът на Чела Серги, 
написан в четвъртото 
десетилетие на 20 век, с 
талантливото и прочув-
ствено претворяване на 
Балчик - древния Дио-
нисополис, заслужава не 
само нашето внимание, 
но ни изпълва и с гордост, 
че живеем тук.
И не може да не благо-
дарим на преводача д-р 
Христо Боев - за про-
чувствения превод на 
романа, за талантливото 
пресъздаване отноше-
нието на Чела Серги към 
Балчик.

Мария АНДРЕЕВА

Изложба с пощенски картички в 
Добрич до края на април

На 24.02.2021 г. в 17.00 ч 
. във фоайето на Дом-па-
метник „Йордан Йовков“ 
бе открита изложбата на 
Регионален исторически 
музей – Добрич „Добру-
джанските градове в ста-
рите пощенски картички“. 

Тя е едно своеобразно 
продължение на изложба-
та от 2020 г. в която бяха 
показани пощенски кар-
тички с изгледи от град 
Добрич. Посетителите 
могат да видят изгледи от 
градове в Северна Добру-

джа и Южна Добруджа от 
първата половина на XX 
вeк. Показани са черно-
морските градове Балчик, 
Каварна, Констанца. Спе-
циално място е обърнато 
на дунавските градове 
Тутракан, Силистра, Хър-

сово, Тулча. 
В изложбата са включени 
картички от Генерал То-
шево, Меджидия, Бабадаг. 
Показан е и известният 
манастир Кокош. Интерес 
представляват и серия-
та картички със събития, 
случили се в градовете в 
Северна Добруджа по вре-
ме на Първата световна 
война. Изложбата включ-
ва 94 картички-снимки и 
литографии, черно-бели и 
цветни.
Музейните специалисти 
призовават гражданите, 
които пазят картички, с 
изгледи от добруджански-
те градове, да ги дарят на 
музея. Припомняме, че 
след приключване на ми-
налогодишната изложба 
бяха дарени 20 картич-
ки с изгледи от Добрич. 
Изложбата може да бъде 
посетена до края на месец 
април.

РИМ ДОБРИЧ

 Сервиз за компютри 
 „LIBRA“  

тел. 0878 463 231  
раб..време от понеделник до пе-

тък 9.00-17.00 ч. 
поч.дни: събота и неделя 

Ивайло Цветков 

8 риболовни кораба от Шабла, Каварна и Балчик са 
одобрени за улов на калкан

Одобрен е списъкът с ри-
боловни кораби и техните 
индивидуални квоти за 
улов на калкан през 2021 
година, съобщиха от Из-
пълнителната агенция по 
рибарство и аквакултури. 
Това са общо 45 плавател-

ни съда, които не са чле-
нове на двете големи чер-
номорски сдружения. 8 от 
тях са от Шабла, Балчик и 
Каварна.
Общата квота за улов на 
калкан за риболовни ко-
раби, плаващи под бъл-

гарски флаг, през 2021 
година е 75 тона. Количе-
ство в размер на 59,2 тона 
е определено за разпре-
деление на членовете на  
двете големи сдружения 
– „Черноморски изгрев” 
и „БГ Фиш”. Количество-
то, което се разпределя 
на 45-е кораба, които не 
участват в двете организа-

ции, е 14,8 тона – по 328,8 
кг. на кораб. Един тон ще 
се използва за приспадане 
на уловите, реализирани 
в нарушение на правила-
та за отговорен риболов, 
уточняват от ИАРА.
И през миналата година 
българската квота бе 75 
тона, каквато е и румън-
ската.


