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1 ноември - Ден на народните будители 

„Красотата на буквите“ 
запознава публиката с 
любопитната история на 
Яков Крайков чрез аудио-
визуално представяне, а 
акцент е работилницата 
по печат, в която всеки 
има възможност реално и 
самостоятелно да отпеча-
та страница от предвари-
телно подготвена матри-
ца с уникалния шрифт на 
Яков Крайков. Готовият 
отпечатък остава за спо-
мен на всеки един участ-
ник в работилницата, коя-
то ще се проведе в Учебен 
музей/Възрожденско учи-
лище и в „Литературен 
музей „Йордан Йовков“ 
с подкрепата на Региона-
лен исторически музей - 
Добрич.  
„Красотата на буквите“ е 
вълшебно пътуване през 
време и пространства, 
което реално ни докосва 
до красотата на буквите и 
представя един по-разли-
чен разказ към осмисляне 
значимостта на родната 
азбука и съществения 
български принос за раз-
нообразието на европей-
ската култура.
„Красотата на буквите“ 
е авторски проект на фо-
тографа Галя Йотова и се 
осъществява с подкрепа-
та на програма „Творче-
ски инициативи“ на Фонд 
Култура към Министер-
ство на културата.
„Красотата на буквите“ 

е пътуване през истори-
ята на печатната книга, 
с мирис на мастило.Това 

е завръщане към XVI 
век и столицата на евро-
пейското книгопечатане 
Венеция (или„другата 
Византия“, както наричат 
града), където през 1564 
г. един любопитен мъж 
преминава граници и ка-
нали, за да се превърне в 
първия българин, отпеча-
тал 4 книги на кирилица 
в собствената си печат-
ница във Венеция. Не-
говото име е Яков Край-

ков, роден в подножието 
на Осоговската планина 
около Кюстендил. Как 

Яков Крайков попада във 
Венеция не се знае, но се 
знае, че първата му книга 
„Часослов“ излиза през 
1566 г. и е уникална не 
само с това, че в нея за 
първи път в историята на 
кирилското книгопечата-
не Св. Кирил Философ е 
наречен „български учи-
тел“, но и с украсата си 
с 33 гравюри, които ще 
бъдат възпроизвеждани в 
следващите векове, вклю-

Сдружение „Българско наследство“ Балчик, България, посети селата на преселниците от Север-
на Добруджа в Тутраканския край. В с. Черногор са живели Саръгьолци, преди преместването си 
в Балчик. За историята на преселниците ни разказа с богатия архив, събран от нея, Мариана 
Нацова, секретар на читалището в с. Черногор. Благодарим и за гостоприемството! Фото: БТ 

чително и в ръкописните 
книги, и ще се използват 
като пример и ерминии 
(техническо описание в 
иконографията) на зог-
рафите от Троянската и 
Самоковската школа. За 
третата си книга Яков 
Крайков създава собствен 
шрифт, който се превръ-
ща в образец за книгопе-
чатането през следващи-
те столетия.Последната, 
най-рядка (има запазени 
само четири екземпля-
ра извън България), но и 
най-интересна за изсле-
дователите книга е „Раз-
лични потреби“, която из-
лиза през 1572 г. и, както 
отбелязва проф. Аксиния 
Джурова, е типична за 
културната среда на Рене-
сансова Венеция и остава 
без аналог в другите ти-
пографии на кирилското 
книгоиздаване. История-

та на създаденото от Яков 
Крайков доказва, че той 
е не само първият бъл-
гарски издател, състави-
тел, редактор, печатар и 
книжар от XVI век, но и 
фигурата, която поставя 
кирилицата и книгата на 
български език в траекто-
рията на Гутенберговата 
галактика и културна Ев-
ропа.

РИМ ДОБРИЧ

                                                 Д-р Милен Врабевски открива официално IV Международен форум  
„Българско наследство“ Балчик, България, който подкрепя от началото 
му през 2015 г.                                                                          Фото: Диана БОЕВА

 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”)

Красотата на буквите Д-р Милен Врабевски е най-достойният 
народен будител в съвременното 

ни общество, продължител на 
възрожденските традиции да се 

подкрепя духовността

Собственикът и изпъл-
нителен директор на 
Комак Медикал д-р Ми-
лен Врабевски получи 
признание за своите из-
ключителни социални 
проекти и инвестиции в 
България и региона на 
Балканите. Д-р Милен 
Врабевски е награден в 
категорията „Хуманизъм 
и благотворителни  ин-
вестиции “ в конкурса за 
Национални медицински 
награди за 2020.
Наградата се връчва на 
обществена личност, коя-
то е направила безпреце-
дентен принос в общест-
вения живот, съобразен с 
хуманистичните принци-
пи и ценности. Проекти, 
в чиято основа е състра-
дателният подход към 

човешкият живот, имат 
измерими ползи за обще-
ството и водят до подо-
брение живота на хората, 
бяха в основата на избора 
на номинации.
Д-р Врабевски финан-
сира множество ини-
циативи в сферата на 
здравеопазването, на-
учноизследователската 
дейност, образованието, 
реинтеграция на българ-
ската диаспора и подкре-
пата на младите таланти 
в България. 
Д-р М.Врабевски фи-
нансира организацията и 
провеждането на Между-
народния форум „Българ-
ско наследство” Балчик, 
България, от самото му 
начало през 2015 г. Бла-
годарение на него имаше 

стотици участници и гос-
ти от българската диас-
пора в Украйна, Румъния 
и Молдова. На конферен-
циите по история докла-
ди изнесоха най-видни 
учени – историци, писа-
тели и краеведи от тези 
държави и от универси-
тетите в България.
Тази медицинска награ-
да, наградата „Мъж на 
годината”, купите, гра-
мотите и плакетите „Бъл-
гарско наследство”, както 
и всички награди за това, 
че помага финансово на 
много бездетни семей-
ства да осъществят меч-
тата си да имат деца, се 
трупат в неговата биогра-
фия и блестят като звезди 
на голямата човечност.
                                            БТ


