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VII Международен форум “Българско 
наследство” Балчик - детски аспект

Изрязване. Александр Стоянов и Аелита Георгиева

Имах специално зада-
ние от Маруся Костова 
да посетя изложбата 
на децата от Болград-
ски район, Украйна. 
Направих това. Из-
ложбата на децата из-
глеждаше не толкова 
хубаво подредена като 
тази много по-офи-
циално представена 
изложба в Мелницата 
с няколко отделни екс-
позиции, посветени на 

историята на образо-
ванието в Добруджа , 
включвайки спортно 
образование, история 
на Български пощи с 
колекция на марки от 
8 царски дворци, про-
чути педагози и други. 
Там видях и прекрасна 
изложба на носии от 
Северна Добруджа – 
колекция на г-жа Ка-
лина Михайлова от с. 
Шуменци, Тутракан-
ско.
 Но и  изложбата на де-
цата беше много инте-
ресна и познавателна. 
Винаги узнаваш нещо 
ново и си спомняш 
вече познати неща. 
Татьяна Ковтун - една 
от координаторките  
на форума, беше тази 
година с Ансамбъл 
„Латинка” и  с група 
талантливи деца, кои-
то представиха своите 
творби. Аз я попитах 
за българските села, от 

които са дошли деца-
та. Това са с. Чийший, 
с. Голица и с. Кринич-
ное. Във всяко от тях 
има етнографска къща 
и децата там изучават 
български песни, тан-
ци и фолклор. Има ан-
самбъл за народни ин-
струменти. Имат и по 6 
часа изучаване на бъл-
гарски език седмично. 
Благодарение на това 
могат да правят фол-

клорни постановки и 
доклади. В библиоте-
ката има книги на бъл-
гарски език, което по-
мага в изучаването на 
майчиния език и бъл-
гарската литература. 
В училищата  и  Дома 
на културата има хо-
реограф на фолклорни 
танци. Учител по му-
зика учи да пеят бъл-
гарски песни. Взимат 
участие в регионални 
и международни кон-
курси. Имат голяма 
нужда от автентични 
носии. В с. Голица 
има ОУ „Кара Марин”. 
(Кара Марин бил ос-
новател на селото.) В 
това светско училище, 
което работи в неделя, 
децата се учат на мно-
го неща. Като резултат 
те са донесли някои 
от тях на форума.Тех-
ните творби бяха по-
дредени в три секции 
във фоайето на НЧ 

„Паисий Хилендарски 
1870”Балчик.
Първо, което разгле-
дах, беше изложба на 
така наречените кар-
тини от конци. Този 
термин е използван в 
Украйна. Има руска 
дума за тази техни-
ка на изработване на 
картини – ниткогра-
фия. Ръководител на 
кръжока по ниткогра-
фия е г-жа Жанна Ан-

дреева. Тя ми каза, че 
само те работят с тази 
техника, никой друг не 

прави нещо подобно 
в страната. Затова те 
сами, заедно със своя 
ръководител, са я из-
мислили. Тези деца са 
създатели. Всичко е 
направено оригинал-

но, красиво, с голям 
вкус. Аз лично виж-
дам подобна изработ-

ка за първи път. Бяха 
представени картини 
на 12 деца от 10 до 14 

години. Разбира се, че 
има работи с българ-
ски мотиви. Харесах 
картините и попитах , 
мога ли да купя нещо 
за себе си. За съжале-
ние Татьяна Ковтун 
имаше нужда от карти-
ните някъде другаде. 

Разбрах, че г-жа Мару-
ся Костова е изпратила 
по пощата детските 
картини до с.Голица, 

Варненско, с което са 
побратимени.
Имам обещание да 
направят няколко ра-
боти  и за продажба 
за следващата година. 
Съветвам да купите и 
Вие нещо, защото тези 
картини, изработени 
от деца, ще украсят 
Вашето жилище и на-
правят децата щастли-
ви. Това ще бъде голя-
ма подкрепа за тях. 

Във втората част бяха 
картини на Снежана 
Киоссе (с. Дмитровка, 
Делжилер). На снимка 
можете да видите Сне-
жана заедно със своя 
учител по рисуване, 
Ваня Иванов Иванов. 
Тя харесва да рисува 

природата. Гран при 
на международен кон-
курс говори сам за 
себе си.

Третата част показва 
техника на „витинан-
ка” (украински тер-
мин) или рязане на 
хартия, представена с 
творби на Александър 
Стоянов, ръководител 
г-жа Аелита Георгие-
ва Георгиева. Прави 
прекрасни работи от 
хартия. Най-напред 
избира композиция. 
След това крепи с ле-
пило бяла хартия на 

Изрязване. Александр Стоянов. Коледна нощ

подложка-фон. В тази 
техника можете да ра-
ботите, както с бяла, 
така и с цветна хартия. 
Историята на рязане-
то на хартия започва 
в Китай през 2 в. след 

Хр. През 18 век из-
рязването е пренесено 
във Франция и става 
много популярно, осо-

бено изрязването на 
фигури от черна хар-
тия. Когато видях ра-
ботите на Александър, 
веднага си спомних за 
силуетни портрети по 
стени и в албуми. През 
80-те години на 20 век 
изкуството започва да 
се възражда като из-
ключително декора-
тивно.

Людмила 
ПЕТРОВА

Картина от конци. Елизавета Петрова

Картина от конци Старият град Анна Кринчева

Магията на българската жена Олга Кришен

сн. Снежана Кьосе и Ваня Иванов


