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Национална кръгла маса 
„Астрид Линдгрен: свободата на 

духа-кауза и приключение”

През 2020 г. една от 
най-обичаните детски 
литературни героини – 
Пипи Дългото чорапче, 
стана на 75 г. По този 
повод на 27 ноември 
2020 г. Столична биб-
лиотека и Посолството 
на Кралство Швеция в 
България организира-
ха Национална кръгла 
маса „Астрид Лин-
дгрен: свободата на 
духа –кауза и приклю-
чение“. Събитието бе 
и в памет на проф. д-р 
Вера Ганчева (1943-
2020), скандинавист, 
общественик и прево-
дач на Пипи на българ-
ски език. 
Кръглата маса бе откри-
та от доц. д-р Марин 
Бодаков, СУ “Св. Кли-
мент Охридски”, пред-
седател на Инициатив-
ния комитет и главен 

организатор  на съби-
тието. Н. Пр. г-жа Ката-
рина Рангнит, посланик 
на Кралство Швеция, 
говори за заслугите на 
Астрид Линдгрен не 
само като писател, но 
и като общественик и 
ревностен защитник на 
правата на децата. Д-р 
Джейн Муита, Пред-
ставител на УНИЦЕФ 
за България говори за 
проблема с насилие-
то над деца в световен 
мащаб. С видеообръ-
щение се включи и 
г-жа Елизабет Далин, 
Омбудсман за децата 
на Кралство Швеция, 
която разказа за законо-
дателните промени от 
1970-те години до днес 
по отношение правата 
на децата и за ролята 
на Астрид Линдгрен в 
този процес.

Във втория панел „Съ-
временни проблеми в 
сферата на правата на 
детето, литературното 
образование, детската 
психология“ участие 
взеха преподаватели от 
Факултета по науки за 
образованието и изку-
ствата и от Факултета 
по педагогика на СУ, 
а също така психоло-
зи, педагози, адвокати. 
Особен интерес пре-
дизвика изказването на 
големия български пи-
сател Георги Господи-
нов, който също така е 
и университетски пре-
подавател, озаглавено 
„Децата от Шамарената 
фабрика“.
Третият панел от Кръг-
лата маса беше изцяло  
посветен на паметта на 
проф. д-р Вера Ганче-
ва – преводач на Пипи 
Дългото чорапче и на 
много емблематични за 
скандинавската литера-
тура произведения, из-
тъкнат интелектуалец, 
университетски препо-
давател, издател и об-
щественик, напуснала 
ни през лятото на тази 
година. Журналисти, 
преводачи и творци го-
вориха за приноса на 
проф. Ганчева за попу-
ляризиране на сканди-
навската литература и 
култура в България, за 
ролята ѝ на меценат и 
ментор на талантливи 
млади хора. Лични спо-
мени споделиха нейни 
приятели, бивши сту-
денти, докторанти и 
колеги. 

Д-р Антония ГОСПО-
ДИНОВА

Дискусиите бяха раз-
делени в три панела. 
В първия панел „Пос-
ланията на Астрид 
Линдгрен – в Швеция, 
България и по света“ 
се включиха литерату-
роведи и специалисти 
от СУ „Св. Климент 
Охридски“, НАТФИЗ 
„Кр. Сарафов“ и Нов 
български университет. 
Проф. Светлана Стой-
чева (НАТФИЗ) говори 
за феномена Астрид 
Линдгрен днес. Д-р На-
дежда Михайлова и д-р 
Антония Господинова 
от специалност „Скан-
динавистика“ на СУ 
разгледаха творчест-
вото на Астрид Лин-
дгрен в контекста на 
скандинавската детска 
литература, а д-р Ев-
гения Тетимова говори 
за превода и рецепци-
ята на Пипи Дългото 
Чорапче в България. 
ЖюстинТомс (НБУ) 
пък разгледа въпроса за 
Пипи в епохата на Ин-
тернет. 

 На 2 ноември 2020 г. в Шабла бе открит Паметник на заги-
налите в селските бунтове през 1900 г. 
                                                                    Фото: в.“Изгрев“ Шабла 

Разни

* Купувам земеделски 
земи в Балчик, Каварна, Ша-
бла, Г.Тошево, Добричка, 
Тервел, Тутракан, Силистра. 
Тел.0898 372271

* Купувам земеделски земи 
в общините Балчик, Каварна, 
шабла, Г.Тошево и Варненска 
област. Подготовка на доку-
менти. Тел. 0885838354 0579 
7 70 11  /10-4/

*  Купувам земеделска 
земя в общините Балчик, 
Каварна, Шабла, Г.Тошево, 
и Добрич. Изготвяне на до-
кументи.Тел. 0895 71 83 83 и 
тел. 09888 790 83  /10-1/

Ку пу вам 

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 
* Продавам къща с дворно 

място 10 декара в село Дра-
ганово, квартал Войсил – Ра-
фаил Арсов, 0898/66-26-21.

* Продавам Дворно място 
с вода и ток - 664 кв.м. в.з. 
„Кулака“, срещу Помпена 
станция Балчик тел.0899 
115 993

* Продавам двустаен апар-
тамент в ж.к.“Балик“ Балчик, 
в бл.11. Тел. 0888552899   
/2-1/

* Продавам в град Каварна, 
среден южен апартамент, 
ул.“България“ № 39, вх.Б ет.7; 
50 000 лв. Тел. за справка: 
0885 67 11 47 

*Продавам  двустаен апар-
тамент в ж.к.”Балик4 1 ет. 
Цена 52 000 лв. Тел.0887 

* Църковно настоя-
телство при храм „Св.
Великомъченик Георги 
победоносец” град Балчик

До Боголюбивите пра-
вославни християни на 
град Балчик

Позволете ми от името 
на Църковното настоятел-
ство и от мое име, най-
сърдечно да се обърна към 
Вас с молба да ни окажете 
финансова помощ за нуж-
дите на храма.

Предприели сме някои 
неотложни ремонти по 
храма. За извършване на 
ремонтните работи имаме 
събрани средства, но те не 
са достатъчни. Обръщаме 
се към Вас, понеже Ви 
познаваме като добри, 
честни и благочестиви. 

521783  0579 7 7011  /3-3/
* Продавам дворно мяс-

то в с.Даричино 1.2 дка 
тел.0887249111  /10-4/

*  П р од а в а м  к ъ щ а  в 
с.Кремена с 2.8 дка земя. 
Изгодно. 

   Тел.0884474858 /10-4/
* Продавам двуместен 

разтегателен диван, с ка-
фява дамаска 140/200 см. 
Цена 150 лв., договаряне. 
Тел.0889436312

Ще Ви бъдем много бла-
годарни, ако можете да 
отделите, каквато сума Ви 
е възможна. Средствата, 
които се набират по смет-
ката на Църковното насто-
ятелство, ще се използват 
само за ремонт на храма.

ВЯРВАМЕ, ЧЕ МОЛ-
БАТА НИ ЩЕ БЪДЕ УДО-
ВЛЕТВОРЕНА И ОСТА-
ВАМЕ С ПОЧИТ И УВА-
ЖЕНИЕ КЪМ ВАС. БОГ 
ДА ВИ БЛАГОСЛОВИ!

С почит: иконом Стра-
тия Александров

Банкова сметка Банка 
ДСК ЕАД Балчик

Сметка 
0000000008123087 BGN

IBAN  BG58STSA
93000008123087
LIC  STSABGSF
Иконом  Стратия Алек-

сандров
Председател на Църков-

ното настоятелство
*  Т ъ р с я  к ва рт и р а 

в ж.к.“Балик“ Балчик, 
до  120 -130  лв .  т ел . 
0898840381               

                                /2-1/ 
* Предлагаме парцел 

от 300 кв.м. в центъра на 
град Балчик, срещу обез-
щетение. 

Тел.0885029966 
/5-5/

Паметник напомня за драматичен 
период от историята на Шабленско

За драматичен период от 
историята на Шаблен-
ско напомня новоизгра-
ден паметник. Възпоме-
нателният знак е символ 
на някогашния бунт на 
селяните. През далечна-
та 1900 година Десетото 
обикновено народно съ-
брание гласува Закона 
за натуралния десятък. 
Потърпевши са всички 
– земеделци, малоимот-
ни и чифликчии. Започ-
ва масово недоволство 
– събрания  и митинги, 
декларации се изпращат 
до Народното събра-
ние. Следва митинг във 
Варна, разпръснат със 
сила и арести. Към Ша-
бленско тръгва войска. 
На 1 юни 1900 година 

на Грекова могила падат 
посечени много мъже. 
Нивата е подгизнала от 
кръвта на защитниците 
на насъщния. Убити, 
ранени, осакатени зави-
наги. 
Автор на проекта за 
паметник е скулпторът 
Христо Илиев, познат 
с монументалните си 
пана от керамика в До-
брич, Балчик и Търго-
вище. Негово дело е 
паметникът на Васил 
Левски в Кубрат, паме-
тникът на Достоевски в 
Добрич, както и памет-
никът на Свети Кипри-
ян във Велико Търново. 
Откриването се състоя 
с духова музика, в из-
пълнение на Градския 

оркестър и присъст-
вието на областния 
управител Красимир 
Кирилов, кметове на 
общината и председате-
ли на Общинския съвет 
през различни периоди 
на управление, общин-
ски съветници,  дарите-
ли, членове на Сдруже-
ние  с нестопанска цел 
„Шабла 1900“ и други. 
„Това е нашата почит 
към предците ни, нека я 
предаваме на поколени-
ята след нас. Вечна па-
мет на героите от 1900 
година.“ –каза в речта 
си речта си кметът на 
община Шабла Мариян 
Жечев.

„Факел Каварна+”

MOVE.BG заедно с 
партньори събра водещи 
български специалисти, 
които дадоха препоръки 
за зелен рестарт чрез ре-
визиране на плана за въз-
становяване, предложен 

от правителството.
Препоръките не претен-
дират за изчерпателност, 
но показват, че в Бълга-
рия има експертен потен-
циал, който ако бъде из-
ползван в Националния 
план за възстановяване 
и устойчивост, можем 
да преходим през криза-
та успешно по пътя на 
зелената трансформация 
на икономиката ни. И не 
само - да създаден иконо-
мика на бъдещето, която 
е конкурентоспособна, 
иновативна и създава 
нови, зелени работни 
места, като опазва уни-
калната ни природа за 

следващите поколения.
Препоръките бяха дадени 
по време на специалната 
онлайн дискусия “Бъл-
гария след COVID-19: 
зелено възстановяване 
или сив застой”, орга-
низирана от коалицията 
от граждански организа-
ции “За зелен рестарт”, 
в която влизат MOVE.
BG, WWF България, 
“Грийнпийс”-България 
и “Институт Кръгова 
Икономика”.За повече 
информация се свържете 
с Марин Маринов, коор-
динатор на коалиция “За 
зелен рестарт”: marin.
marinov@move.bg

Български експерти препоръчаха мерки за зелена 
трансформация на икономиката ни след COVID-19. 

Абонамент’2021 “Балчишки 
телеграф” - Вашият вестник и 

електронно издание! 
Годишен абонамент  за електронното 

издание 30.00 лв. 
Абонирайте се в „Български пощи” 
ЕАД :  Кат.№ 2628 за в.”Балчишки 

телеграф” и Кат.№ 2629 за сп.”Форум”
Абонамент може да направите и 

в редакцията на вестника в хотел 
„Балчик” офис 105 тел. 0899 655 249 
Сметка в Банка ОББ Балчик  IBAN 

BG 65 UBBS88881000573627  „Масони 
– МК” Балчик пл.”21 септември” №5 
МОЛ Маруся Костова  ЕИК 201927699

Вече знаем кой е първият 
Timmer Wood Master на 
България – това е Нико-
лай Ангелов, родом от 
с. Българево, Балчиш-
ко /както се определя-
ше селото в близкото 
минало/. Гласовете от 
Балчик, където живее 
майсторът,  определиха 
предимството на Нико-
лай пред конкурента му 

на финала – Чудомир. 
На снимката /”Сръчко”/: 
Николай и неговото ПО-
БЕДНО нощно шкафче с 
лампа. „ Благодарим на 
всички, които гласуваха 
за баща ми – написа във 
ФБ Цветелина Ангелова, 
учителка по изобрази-
телно изкуство в Балчик, 
наследница на талантлив 
усет към изкуството.

Вече знаем кой е 
първият Timmer Wood 

Master на България 
– това е Николай 

Ангелов,  родом от 
село Българево


