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Поетът Йордан Кръчмаров 
не е забравен

Възпоменателната вечер 
в памет на поета Йордан 
Кръчмаров, организира-
на на 16 май 2022 г. от 
Гурковската читалищна 
библиотека, ще остави 
задушевния спомен за 
съпреживяно добро. 
И важният извод, че поет-
ът не е забравен.
Доказват го и ини-
циативите на 
Читалище“Свобода-1897“ 
в родното му село: четвър-
тата седалка на втори ред 
в салона на читалището, 
която вече носи неговото 
име; внесеното предло-
жение за преименуване на 
главната улица, където е 
родният му дом, подкре-
пено от Сдружението на 
писателите - Добрич; про-
ектът за паметник в чита-

лищния двор, който може 
да стане факт догодина 
за 75-тата годишнина от 
рождението на Йордан 
Кръчмаров.
Добричкият скулптор 
Димитър Янков, автор на 
множество монументи 
в страната и чужбина, и 
личен приятел на Йордан 
Кръчмаров, потвърди нас-
коро желанието си да из-
вае безвъзмездно орелеф 
на поета. В идейния му 
проект за паметната пло-
ча има и фигура на сеяч, 
който вместо зърно, сее 
букви.
Вечерта в памет на Данко, 
както с благоговение на-
ричат поета неговите при-
ятели, стана топла от спо-
мени за неговата доброта 
и човечност, разказани 

от гостите ни от Сдруже-
нието на писателите – До-
брич, с председател Сашо 
Серафимов. Самият той е 
особено близък приятел 
на поета и е бил до него в 
часа на смъртта му. 
 На срещата присъства-
ха и добричките творци 
Александър Белчев, Ва-
лентина Добринчева, 
Петранка Божкова, Дра-
гомил Георгиев и Деян 
Димитров, всеки от които 
белязани от харизмата на 
Йордан Кръчмаров.
По традиция Деян Дими-
тров изпълни песни по 
негови стихове. На всички 
тях благодарим за книгите 
им с посвещение, които 
дариха на читалищната 
библиотека!
На срещата излъчихме и 

документалния филм на 
Владо Любенов за поета, 
който авторът любезно 
предостави на читалище-
то ни.
Не е странно как веселият 
и сърдечен бохем, чорла-
вият сладкодумец Данко 
Кръчмаров, ни е оставил 
едни от най-разтърсва-
щите стихове, в които те-
мата за смъртта е даже в 
запетаите. Той е знаел за 
своето сърдечно заболя-
ване, но не е искал никого 
да обременява. Тридесет 
и шест години след смър-
тта му, може все още да ни 
разплаче – с космическата 
си поезия.

Наталия ГЕОРГИЕВА
Председател на настоя-
телството на НЧ „Сво-

бода 1891” с. Гурково

Да се научим да откриваме 
красотата в природата чрез 
японското изкуство Икебана

Всеки един човек 
от всяка нация има 
право да сподели 
щастието чрез Ике-
бана, щастие, което 
може да вдъхнови 
един живот и дори 
да промени неговото 
значение. Магията на 
Икебана е безгранич-
на и е голямо богат-
ство” – това твърди 
школата на Икебана 
Согецу, Токио.  Става 
дума за японското из-
куство за подрежда-

не на цветя. „Согецу” 
означава /превежда 
се/ като цвете и луна. 
Жителите и гостите 
на Балчик имат пре-
красната възможност 
да се запознаят в 
ДКИ КЦ „Двореца” 
с изложба и главно да 
се възхитят на Икеба-
на – японското изку-
ство за подреждане 
на цветя, както и да 
придобият знания за 
философията му, за 
етапите на развитие 
през вековете, тъй 
като става дума за 
много древно изку-
ство.
Създател на Икеба-
ната в България е 

Рима Мирска, издала 
сборник „Икебана4  
през 2009 г., както и 
„Вдъхновения” през 
2015 г.А Мария Ке-
менчеджиева е сер-
тифициран препода-
вател от японското 
училище „Согецу”.
Изложбата  в Бал-
чишкия Дворец при-
влече много посети-
тели още от първия 
ден – на 14 май 2022 
г. Тя може да бъде 

видяна и споделе-
на до  края на месе-
ца.  Колко мъдрост и 
красота могат да се 
открият в природата 
чрез древното  изку-
ство за подреждане 
на цветята, което из-
пълва  сърцето и ду-
шата с удоволствието 
от човешкото творе-
ние, което може да 
е хоби, но и да носи 
истинско духовно бо-
гатство.
Сдружението за Ике-
бана „Кагецу” ни 
убеждават, че цъфна-
лите цветя и пълната 
луна са символи на 
щастието в живота и 
хармонията в приро-
дата. А кой не желае 
да живее, заобиколен 
от щастие и хармо-
ния!
Можете да сподели-
те Вашите желания, 
относно Икебана,  с 
преподавателката 
Мария Кеменчеджи-
ева на тел. 0888 795 
225 / e-mail: marry_
kem@abv.bg
Мария АНДРЕЕВАТЪЖНА ВЕСТ

На 14 май 2022 г. почина в Истанбул наши-
ят съгражданин и много добър приятел

ИСМЕТ ХАСАН МУСТАФА
 /Исмет Рокото/, 

Роден на 2 февруари 1945 г. в Балчик.
Изразяваме искрени съболезнования 
на семейството му!

Почивай в мир, Роко!


