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Всички 58 читалищни 
библиотеки в община 
Стара Загора получиха 
като дарение три 
фототипни издания 
на Георги Раковски, 
оставени в забвение 
повече от век. Книгите 
са отпечатани от 
издателство „Нитон” по 
повод 200-годишнината 
от рождението му, 
която се чества през 
изминалата 2021 
година. Кампанията 
за дарението е дело на 
фондация „Бъдители в 
подкрепа на учителите 
за професионално 
ориентиране на децата 
в България” съвместно 
с логистичната фирма 
„Ойрошпед”.
Първото издание е 
списание „Българска 
старина”, което дава 
дълбоки научни 
познания за древността 
на българския език, 
както и преимуществото 
му пред всички 
европейски езици.
Втората книга - „Ключ 
българского язика”, 
представлява полагане 
основите на българското 
езикознание от Георги 
Раковски, a в третата - 
„Показалец”, се обяснява 
българския бит, обичаи, 

200 години от рождението на 
Георги Стойков Раковски

чествания на събития 
като годеж, сватба, 
раждане, кръщене, 
погребение и други.
Създава се за първи път 
на Балканите научната 
дисциплина етнография, 
въпреки, че други 
балкански държави 
са имали политическа 
свобода десетилетия 
преди България. 
Раковски е първият, 
който анализира и 
съпоставя народната 
българска култура – 
духовна, социална и 
материална – с тази 
на съседни и далечни 
страни.
„Раковски – 200 
години безсмъртие” 
е последната книга с 
автор Иван Тренев, 
който дава пояснение 
върху всяка една от 
творбите на Раковски, 
неизвестни факти 
за живота и делото 
му, свое становище 
за значението му за 
българския народ, 
история и език. 
В творбата са 
представени 
взаимоотношенията 
на Раковски с 
възрожденските дейци 
Васил Левски и Христо 
Ботев.

“Където светлината среща изкуството” - изложба с декоративни лампи на 
Александър Радивоевич

ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА МУЗЕИТЕ 21 МАЙ 2022
в Художествена галерия - Балчик

Най-новият мюзикъл на 
Детски музикален театър 
“Дея” с художествен 
ръководител Лана 
Анцаридзе се казва 
„Коралайн“, създаден по 
едноимената анимация и 
книга н Нийл Геймън. 
В спектакъла участват 45 
деца на възраст от 8 до 
20 години. Анимацията 
е адаптирана като 
мюзикъл и завършва с 
поука както за децата, 
така и за родителите. 
Процесът на създаване 
на спектакъла е 
отнел 3 години, 
поради желанието на 
ръководителката да 
награди нивото на 
предишните си проекти. 
Декорите също не 

отстъпват на таланта 
на децата. За тях помага 
архитект Красимир 
Пампоров, който е 
измислил как да се 
сглобяват и преместват 
лесно, а се изработват 
с помоща на Радослав 
Рачев. Сценографията е 
дело на Симона Райчева.
Костюмите са 
изработени от Радостина 
Радилова отново по идея 
на Лана Анцаридзе. 
Балчиклията Никола 
Танев, който учи в ЕГ 
“Гео Милев” Добрич, 
изигра блестящо ролята 
на бащата на Коралайн.
Билетите за премиерата 
са разпродадени 
далеч преди датата на 
премиерата.   /Б.Т./

Изморени, но заредени 
с много положителни 
емоции,  учениците от II  
“б” клас , ОУ „Антим I” 
Балчик,  се прибраха от 
екскурзия в гр. Варна.
В Областния съвет на 
Съюза на офицерите и 
сержантите от запаса и 
резерва /СОСЗР/ - Варна 
класът  получи ГРАМОТА 
за активно участие и 
принос в живота на 
СОСЗР.
 Направихме виртуално 
пътешествие до планетите 
в планетариума “Николай 
Коперник”.  Децата с 
любопитство разгледаха 
експонатите във 
Военноморския музей и 
обогатиха знанията си във 

Доволни второкласници 
от ОУ „Антим I” Балчик

връзка с проекта, по който 
работихме, с помощта и на 
родителите: “Добруджанци, 
участвали в Първата 
и Втората световна 
война”. Емоционалните 
преживявания на 
второкласниците 
приключиха със срещата 
им с обитателите на 
Аквариума.
Искам от името на 
учениците и от името на 
родителите  да изкажа 
благодарността си на 
СОСЗР - гр. Балчик, 
който направи подарък 
на второкласниците и за 
края на учебната година 
- билет за посещение на 
Делфинариума.

Пенка НИКОЛОВА

На 31.05.2022 г. в гр. 
Варна се проведе 
Университетски турнир 
по шах на Технически 
университет - Варна за 
студенти, докторанти 
и преподаватели с 
контрола на игра 15 
мин. на състезател за 
цялата партия. След 
красиви игри победител 
в турнира с 5 точки от 5 
възможни е представител 
на ШК Балчик доц. д-р 
инж. Венцислав Николов.
Венци се занимава с 
шах още като дете.За 
първи път го срещнах 
през 1995 г. и тогава ми 
направи впечатление 
с познанията си за 
играта. С течение на 
годините той оформи 
своя стил на игра-
дълбока дебютна теория 
и красиви комбинации.
Отличава се с голяма 
работоспособност и 

всеотдайност.Това му 
помогна да спечели 
редица детски турнири.
Стана шампион на 
Балчик,а след това и 
Областен първенец 
за мъже.Участник 
е на множество 
международни и 
републикански 
състезания, където 
завоюва редица 
престижни награди.За 
мен е огромна чест, че 
познавам такъв човек 
като него.Респект.
Пожелавам му занапред 
здраве и успехи в личен и 
професионален план.

***
На 04 юни 2022 г. в 
гр.Варна се проведе 40-ти 
детски турнир “Слънчеви 
лъчи”, организиран от 
ШК”Каиса”, с председател 

Шахматни новини
на Университетския турнир по шах – първи е балчиклията 

доц.д-р инж.Венцислав Николов

Доц. д-р инж. Венцислав 
Николов

Децата Данаил Гавраилов (вляво) и Никола Чобанов, участваха в 40-то издание 
на Детския шахматен турнир “Слънчеви лъчи” Варна.   Фото: Красимир КИРЧЕВ

NM Минко Шишков..
Участваха 28 деца от 
Варна.Добрич, Белослав 
и Балчик.ШК”Балчик” 
беше представен 
от две деца-Даниел 
Гавраилов/10г./ и Никола 
Чобанов/8г./.След 
доброто си представяне 
в предния турнир, 
Дани продължи да 
играе чудесно и на това 
състезание. Записа 
убедителни победи 
срещу далеч по-опитни 
противници. 
Дебют на детски турнир 
направи Никола.След 
леко притеснение в 
началото, той показа 
своите възможности и 
успя да спечели партия и 
една завърши наравно. 
Благодарности на 
децата за представянето 
им.Играха според силите 
си и се бореха докрай. 
В края на турнира бяха 

наградени с поименни 
грамоти.
Шахматът помага много 
за развитието на децата.
На първо място ги учи на 
самостоятелно мислене, 
което да им помогне 
за изграждането като 
личности. Помага за 
развитие на паметта и 
концентрацията.И не 
на последно място ги 
учи да се борят докрай. 
Животът е борба.Той 
не търпи половинчати 
неща.Бих искал да 
завърша с известната 
мисъл на Рене Декарт-
”Мисля,следователно 
съществувам.” 

Красимир Ив.КИРЧЕВ
Председател на ШК 

„Балчик”

Скъпи клиенти,
На 13 юни (понеделник) от офис Балчик Левски се местим на по-удобна локация 

за вас. Ще ви посрещнем на новия адрес – ул. д-р Желязко Бончев 2Б.
В офиса може да потърсите съдействие на 3 рецепции. Една от тях е обозначена 

като Бърза, за да оставяте веднага дигитално подготвените си пратки.
За да ви осигурим максимално бързо обслужване, дори в по-натоварените часове, 

разполагаме с допълнителна подвижна рецепция.
С радост ще се погрижим за вашите пощенски, куриерски и по-големи карго 

пратки.
За вас сме обособили удобен паркинг пред офиса.

Работно време:
понеделник – петък: 09:00 – 18:00 часа

събота: 09:00 – 15:00 часа
Контакти:

имейл: balchik_levski@econt.com
телефон: +359 82 527 319

Благодарим ви, че избирате Еконт.

УниКредит се връща на старата си локация
От 13.06.2022 /понеделник/, филиал Балчик на УниКредит Булбанк, се 

връща на стария си адрес ул. “Черно Море” 34А
Работно време от понеделник до петък: 08:30 - 17:00

Работят и двата банкомата - до Община Балчик и Търговски център 
“Форум”

“Коралайн”


