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Държавен културен институт Културен център “Двореца”
Жени Михайлова за трети път спечели конкурса за 

директор на ДКИ КЦ „Двореца”

Жени Михайлова е ста-
рият-нов директор на 
Държавния културен ин-
ститут „Културен център 
„Двореца“ в Балчик. Ре-
зултатите от проведения 
конкурс за длъжността 

обяви Министерството 
на културата. Тя успеш-
но е издържала конкурса.
Жени Михайлова ще 
ръководи Културния 
център трети мандат. Тя 
е магистър „Културно 

наследство и история“ 
със специалност „Култу-
рен туризъм“,  като ди-
пломната ѝ работа е била 
свързана с възможно-
стите за културно обра-
зователен туризъм в Се-

вероизточна България. 
Освен това Жени Михай-
лова е магистър по пуб-
лична администрация, 
магистър по педагогика, 
във ВИНС-Варна е по-
лучила следдипломна 
квалификация по банко-
во дело, а в Колежа по 
туризъм към ИУ-Варна 
професионална квали-
фикация „Мениджмънт“.
Работила е в областната 
администрация в До-
брич, в „Албена тур“, от 
2006 до 2012 г. е ръко-
водител „Културни дей-
ности“ в ДКИ „КЦ „Дво-
реца“. 
От юни 2013 г. е дирек-
тор на ДКИ „КЦ „Дворе-
ца“.
Владее руски, английски, 
немски и чешки езици.
Трима бяха кандидатите 
за поста.

"Безобразията  нямат  измерение!"

Това не са мои думи, а 
думи, изречени от на-
шия министър на кул-
турата - проф. Велислав 
Минеков в Каменната 
зала на Балчишкия дво-
рец , в късния след обед 
на 11. 09. 2021 г. Мини-
стърът беше заедно със 
своя заместник доц. д-р 
Пламен Славов. Пред 
много журналисти той 
бе дошъл да обясни 
състоянието на наша-
та балчишка културна 
придобивка отпреди 
80 години – Двореца и 
по-точно необяснимото 
наличие на две каси за 
вход в Двореца и Бота-
ническата градина. Ми-
нистърът е констати-
рал, след  направената 
проверка, че има ужася-
ващи резултати /както 
при магистралите, как-
то при.../ Той обясни, 
че няма нови стъпки 
да се решат нещата, 
дори с магическа пръч-
ка. Навсякъде чувал 
разгневените реплики 
на възмутени гражда-
ни-наши и чужди, за 
този катаклизъм пред 
касите. Все неща, които 
застрашават местното 
управление на Двореца. 
Тъй като нашата про-
куратура бездейства /
какви ли са причините?/ 
министърът е решил да 
се отнесе към Европей-
ската прокуратура. За-
щото смята всичко това 
да се превърне в култу-
рен резерват.
 / Благородна идея/ Ес-
тествено, правени са 
проверки, които нямат 
нужния ефект. Отново 
се натъкваме на факта « 
Преливане на пустото в 
празното». Министърът 
видял нови постройки, 
нови прокарани пътеки 
в територията на Бо-
таническата градина, 
които вероятно нямат 
нужното разрешение. 
Всичко е на принципа 
«разделяй, но владей». 
Проф. Минеков мисли 
да покани Министъра 
на образованието и 
този на околната среда 
и водите. Колко сладка 
е държавната баница 
за двете министерства. 
Вече има и нов рекорд 
по посещаемост-160 
000 туриста /до един 

възмутени за наличие-
то на двете каси/. Да не 
говорим за обикнове-
ния персонал на двете 
институции-работници-
те, мнозинството от тях 
балчиклии, които тър-
пят незаслужени оби-
ди и гневни реплики, 
отправени към тях-ре-
довно, всекидневно. 
Техните началници не-
хаят, гледайки само пе-
чалбата, от двете страни 
на конфликта. 
А Ботаническата гра-
дина е фокусът, където 
са събрани най-много 
от големите, случващи 
се безобразия. Дори 
проверките са били 
осуетявани и възпре-
пятствани от страна 
на «ботаниците». Като 
всичко това  проф. Ми-
неков го свързва с име-
то на вожда и водещата 
партия, /която уж трябва 
да ни служи за пример, 
като символ на демокра-
цията/! Каква ти демо-
крация, народът става 
все по-беден?/. Всичко, 
което е констатирал ми-
нистърът, е оформено, 
като доклад. /Вярвам, 
че той ще потъне в ня-
кое бюро, щото краят на 
мандата на служебното 
правителство изтича на 
15 септември.И какъв е 
смисълът от тази про-
верка. Какво ще напра-
ви министърът за 4 дни, 
че да оправи всички 
културни обекти по Се-
верното Черноморие?/
Оттук нататък минис-
терската проверка про-
дължава през Калиакра, 
Яйлата, Дуранкулак, 
откъдето също има сиг-
нали за нарушения и 
отново, както в Балчик, 
от субективен характер. 
Казано на балчишки и 
друг език: « Корабът 
потъва нормално, вода 
има за всички. Кой иска 
да стане капитан?» Тук 
бих добавил, че дъното 
вече е много близко. 
Наред с продължаващи-
те неразбории в Дво-
реца /балчиклии гле-
дат на Двореца като на 
едно цяло/се прокрадна 
един радостен лъч, до-
шъл от нашите чешки 
гостенчета-33 учени-
ци от Средното худо-
жествено училище по 

стъкларство и дизайн в 
гр. Валашске Мезиржи-
чи от Злинският край на 
Чехия, които предста-
виха своите натрупани 
впечатления от видяно-
то в Двореца пред на-
шия министър. А, той, 
от своя страна, влезе в 
непосредствен диалог 
с тях, обяснявайки им, 
че той също е завършил 
Художествено учили-
ще, но не са ги пуснали 
на времето да рисуват 
край морето, защото 
директорът на учили-
щето не искал да има 
удавници.  Естестве-
но всичко бе разбрано, 
благодарение превода 
на приятелката на в-к 
«Балчишки телеграф»- 
г-жа Красимира Колче-
ва, която е преподавател 
в Чешкото стъкларско 
училище. Тези нови, 
все още неизвестни 
млади творци са водени 
от пани  Катерина Хоф-
манова и  Йозеф Дивин, 
който представи новата 
си книга в рамките на 
дворцовия пленер. Това 
е книга-каталог, коя-
то показва иновативни 
методи за обработка на 
стъкло, естествено едно 
произведение бе пода-
рено на проф. Велислав 
Минеков. В суматохата 
не разбрах дали го пока-
ниха на чешкия фести-
вал на светлината на 17- 
ти декември т. г., който 
естествено ще бъде във 
Валашске Мезиржичи, 
като се надявам там ще 
бъдат и нашите предста-
вители на НИМ- София, 
да представят антично 
стъкло /всичко това по 
програма « Еразъм +»/. 
Така свърши поредната 
среща, на която отново 
се коментираха две-
те пословични каси на 
това културно среди-
ще-огнище на плани-
рани недоразумения и 
неясно бъдеще. Вече 15 
години се излагаме пред 
чужденците, както ше-
говито се казва, но нас, 
балчиклии, най-много 
ни боли. На наша те-
ритория е Дворецът, в 
управлението на който 
Община Балчик няма 
никакъв дял.  

Хаджи Георги 
ЙОВЧЕВ

Близо два пъти повече туристи спрямо 2020 г. 
са посетили Двореца в Балчик

За първите осем месеца 
на годината 162 324 ту-
ристи са посетили дър-
жавния културен инсти-
тут „Двореца“ в Балчик, 
съобщи директорът му 
Жени Михайлова. Те са 
близо два пъти повече 
в сравнение с предход-
ната година, когато за 

същия период те са били 
96 379.
Най-многобройни са 
румънците. Красоти-
те на бившата лятна 
резиденция на румън-
ската кралица Мария 
са разгледали 74 304 
възрастни и 6 653 деца 
от северната ни съсед-

ка. На втора позиция  
са българите – общо 55 
375, следват руснаците 
– общо  6956 и гостите 
от Полша – 5 366  през 
тази година Двореца е 
посетен от 80 израелци, 
12 индийци и 116 гърци.
Най-много посетители е 
имало през август – 63 

611, когато Двореца бе 
домакин на Панагюр-
ското златно съкровище, 
което от Балчик отпъту-
ва за Дубай. В първите 
три месеца на годината 
обаче посещаемостта 
заради противоепиде-
мичните мерки е била 
под 1000 души.

Видяно от силистренец  с текст  Дворецът, видян от силистренски турист.                                                                              
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