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“Наука, технологии, 
природа и изкуство“

Г-жа Теодора Денкова, директор на Регионална биб-
лиотека „Дора Габе“ поздрави учениците и насочи 
вниманието им към изложбата с книги, подредена за 
юбилея на училището.

Това беше темата на 13-
тата филателна изложба, 
организирана от Частно 
езиково училище „Леонар-
до да Винчи“, Регионална 
библиотека „Дора Габе“, 
Филателно дружество 
„Добруджа“ и Областна 
пощенска станция Добрич, 
по повод Зимния училищен 
фестивал. Витрина с книги 
на Библиотеката, посвете-
ни на Леонардо да Винчи,  
зае важно място на входа на 
залата. 
По време на откриването, 
г-жа Нели Николаева – уп-
равител и директор на ЧЕУ 
„Леонардо да Винчи” в 
Добрич, разясни целите и 
възпитателния характер на 
мероприятието, като под-
черта ролята на пощата в 
обществото. 
Инж.Светослав Гочев – 
Ръководител на Областна 
пощенска станция – До-
брич, направи въведение 
в класическата писмовна 
кореспонденция и запозна 
учениците с част от терми-
нологията. Представяйки 
първодневен плик, марка с 
персонализирана винетка и 
филателен печат– специал-
но издадени за изложбата, 
той обърна внимание на по-
щенското клеймо, като знак 
за точност и най-важен от-
печатък за отпътуването на 
писмото. Илюстрованият 
плик и изображението на 
печата имаха за сюжет из-
вестната скица на Леонар-
до - „Витрувиански човек“ 
от 1490 година, наречена 
по-късно „Закон за пропор-
циите“. За персоналната 
марка, ознаменувала съби-
тието, бяха подбрани лого-
то на езиковото училище, в 
съчетание на светлината от 
разтворената книга и свет-
лината на слънчевите лъчи. 
Директорът на Регионална 
библиотека „Дора Габе“ – 
г-жа Теодора Денкова, из-
ложи ценна информация за 
книгите, като припомни, че 
трябва да се чете и че ,,чрез 
четенето можем да бъдем 
навсякъде“.
 Уникални колекции, пред-
ставени от инж. Дими-
тър Чернев, председател 
на Филателно дружество 
„Добротица” гр.Добрич, 
привлякоха вниманието на 
присъстващите в залата:
Разработката „Динозаври“, 
отразяваща част от епохата 
на зараждащия се живот на 
Земята, поведе учениците 
към едно вълнуващо пъте-
шествие в миналото, за да 
ги запознае с праисторията 

Учениците посрещнаха с интерес поздравленията на инж.Светослав Гочев, ди-
ректор на Областна пощенска станция Добрич, г-жа Нели Николаева, директор 
на училище „Леонардо Да Винчи“ Добрич; г-жа Теодора Денкова, директор на 
РБ „Дора Габе“ Добрич и инж.Димитър Чернев, председател на Филателно дру-
жество „Добротица“ Добрич.

Г-жа Нели Николаева, директор на училище „Леонардо Да Винчи“ Добрич

Инж.Димитър Чернев подари на училището - юби-
ляр табло с филателни материали за видни българ-
ски възрожденци

и многообразието на приро-
дата. 
„Совите в България“– друга 
интересна колекция показа 
видовете, разпростране-
нието и начина на живот на 
нощните птици по нашите 
земи. 
Задълбочено изследване, 
озаглавено „Български кни-
жовни и духовни средища“, 
разкри същността на бъл-
гарския книжовен живот, 
проследявайки просвети-
телската дейност в Бълга-
рия от времето на създаване 
на славянската азбука в пе-
риода 855-862 г., до основа-
ване на първите училища. 

 Колекцията „Първи бъл-
гарски клейма, цивилни 
цензурни печати“ внесе ин-
формация за първото датно 
клеймо и първия цензурен 
печат от военновременния 
период на България 1912 
- 1923 година. Паралелно 
с това, позиционираните 
пощенски карти посочиха 
движението на кореспон-
денцията от преди 110 го-
дини, разкривайки важни 

исторически факти. В своя 
обективен израз, инж. Чер-
нев посочи състоятелен 
подбор от карти-максимум, 
обогатяващи знанията за 
Северното българското чер-
номорско крайбрежие, оф-

ормило източната граница 
на страната ни при Добру-
джанското плато. Колекци-
ята запозна с историята и 
архитектурата на град Бал-
чик, курортния комплекс 
Албена и природните забе-
лежителности.
Извеждайки на преден план 
родолюбивото възпитание 
и ролята на филателията 
в исторически план, Фи-
лателно дружество „Доб-

руджа“ връчи специален 
подарък на учебното заве-
дение – табло с пощенско-
филателни материали, из-
образяващи националните 
герои на България. 
Геновева ПОЛИМЕНОВА

„Коледен дух”

И тази година групата 
ентусиазирани младежи 
и девойки, Александра 
Симеонова, Станислав 
Петелев, Светослав Ни-
ков, Калина Тодорова, 
Ивелин Илиев и Стойко, 
с организатор Valentin 
Andreev проведоха акция 

„Коледен дух“, водени от 
желанието да помогнат на 
бедни и нуждаещи се се-
мейства, дариха хранител-
ни продукти и играчки на 
семейства от с. Тригорци! 
Радостта на децата и ро-
дителите беше огромна! 
Благодарим от сърце! Бъ-

дете здрави и благослове-
ни! Желаем ви успехи във 
всички начинания!  
Благодарим и на всички 
дарители! 

Цанка КОЛЕВА
Кметски наместник 

с.Тригорци, общ. Балчик

Капитан Кощѝ

Аз знам прераждане че има
за неспокойните души.
И пример жив пред мене виждам -
морякътКапитан Кощѝ.

Преплавал всички океани
и бил в невиждани земи -,
такъв познавах капитана,
пиратаКапитан Кощѝ.

Аз знам, прераждане че има.
В Кощѝ аз виждам Одисей.
Той прероден е в Капитана
и продължил е да живей.

Животът му е низ от случки.
Пред тях реалността бледней.
И тези случки са достойни
единствено за Одисей.

Той се е срещал със русалки
и бил е запленен от тях,
но да се влюбиш във русалка,
за него всъщност не е грях.

За него грях е да робуваш,
привързан към парче земя.
За хляба си да се вълнуваш
въвжалката си суета.

Морето волността ти дава
и чувство, че си още жив.
Сърцето с радост то изпълва
и прави те така щастлив!

А ако се надигне буря,
Природата се развилней,
без страх я среща капитана,
съвременният Одисей.

Вълни се яростно нахвърлят
и всичко в кораба трещи,
тогаз на мостика изправен
застава Капитан Кощѝ.

Трептят въжета като струни
и мачтите едва крепят.
Под напора на урагана
платната яростно плющят.

Така в двубой със океана,
изправил се като скала
излиза смело капитана
срещу петметрова вълна.

Излиза като победител
обветреният морски вълк.
Природата му е учител,

към нея само има дълг.

Той учи, не е маловажно
да знаеш морските течения.
Това е извънредно важно
и от съществено значение.

Че в подходящототечение,
съвпадащо със твоя курс,
ти от гориво, без съмнение
пестиш значителен ресурс.

Аз много разкази съм слушал
за дългия му земен път.
- Дали е земен, или морски,
другарите му да решат.

В Балчик намери своя пристан
и заживя на старини -
далеч от битките пиратски
всред океанските вълни.

До ден, когато чух в небето
самотен гларус да пищи.
Не се съмнявам, той отнесе
душата волна на Кощѝ.

Той стана спомен и легенда
във родния си град Балчик,
иний ще помним до последно
изсечения негов лик.

Но отлетял от там, където
се гонят морските вълни,
на родният си град в сърцето
той знай – оставил е следи.

И ще се радва от небето
- не са забравени в Балчик
историите за морето,
по детски ведрият му лик.

Днес всеки вижда, край морето,
че негов паметник стои,
със взор отправен там където
бушуват морските вълни.

Аз вярвам, в бъдеще ще има
регата „Капитан Кощѝ“
и ветроходци ще се борят
на нея с морските вълни.

Балчик напълно заслужава
да се запомни и с това,
че не потънали в забрава,
той помни своите чеда.

Илко Илиев,  29.04.2021, София


