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На 13 юни, в Тър-
говско-промишлена 
палата Добрич беше 
представена Обща 
стратегия за културен 
туризъм в трансгра-
ничния район Кон-
станца-Добрич, раз-
работена по проект 
ROBG-456 „Хършова-
Добричка, заедно по 

Стратегия за културен туризъм в 
трансграничния регион Констанца-Добрич

красивия път на устой-
чивото развитие, чрез 
трансгранична кул-
тура“, финансиран от 
Програма ИНТЕРРЕГ 
V-A. В събитието взеха 
участие представите-
ли на двата партньора 
по проекта – Община 
Хършова и Община 
Добричка. На събитие-

то присъстваха г-н Гер-
ман Германов – Главен 
Секретар на ТПП, г-жа 
Татяна Гичева –ръко-
водител ЕД, предста-
вители на културни 
институти, туристиче-
ски агенции, общини и 
медии. 
В словото си, кметът 
на община Добричка – 

Соня Георгиева изтък-
на значението на стра-
тегията за културен 
туризъм – „…обектите, 
включени в маршрути-
те са израз на желание-
то на ръководството на 
Община Добричка да 
се популяризира при-
родата, селският бит, 
автентичната песен и 

танц, родени и съхра-
нявани тук, искрената 
радост на хората от 
равнината да посрещ-
нат госта си, да споде-
лят с него богатствата 
на земята, наречена об-
щина Добричка!“. 
Специално внимание 
беше обърнато на фол-
клорните фестивали на 
Хършова и Добричка 
община:. „Повече от 
половин век с фести-
вала „Песни и танци от 
слънчева Добруджа” 
се съхраняват местни-
те културни традиции 
и се предават на след-
ващите поколения“, 
заяви Соня Георгие-
ва, отправяйки покана 
за събора край село 
Дебрене, който тази 
година ще се състои на 
25 юни с участие на из-
пълнители от Румъния. 
Координаторът на 
проекта Галя Митева 
направи подробен пре-
глед на четирите марш-
рута, насърчаващи 
развитието на туризма 

в трансгранична Доб-
руджа. Предложените 
маршрути обхващат 
територията на окръг 
Констанца, Румъния и 
област Добрич, Бълга-
рия. Ето и обектите на 
Община Балчик: 
Маршрутът „Религиоз-
на Добруджа“ включва 
разглеждане на уни-
калните артефакти, не 
само за България, но и 
за Балканите, за  Боги-
нята майка – Кибела.
Програмата на след-
ващия „Културно-ет-
нически маршрут“ е 
обогатена с посещение 
на архитектурно-пар-
ковия комплекс „Дво-
реца“ – бивша лятна 
резиденция на румън-
ската кралица Мария 
Александрина Викто-
рия де Единбург (1875-
1938 г.).
В съдържанието на 
маршрута „Местна 
храна и музика“ е по-
местен международ-
ният фестивал Balchik 
Classic Days (Дни на 

класиката в Балчик) – 
едно от най-авторитет-
ните музикални съби-
тия в страната. 
„Природа, приключе-
ния и екстремни спор-
тове в Добруджа“  е 
четвъртият маршрут, 
който съдържа посе-
щение на град Балчик 
и природния феномен 
на България – „Тузла-
та“.
„ И двете общини – 
Хършова и Добричка, 
са разположени в ис-
торико-географския 
регион, наречен Доб-
руджа. От културна 
гледна точка Добруджа 
е регион без граници. 
Общата история с Ру-
мъния създава матери-
ално и нематериално 
културно наследство, 
характеризиращо се с 
голямо разнообразие и 
със значение за иден-
тичността и развитие-
то на двете нации“,каза 
още Соня Георгиева. 

Геновева 
ПОЛИМЕНОВА

Mеждународна олимпиада по ментална 
аритметика с над 600 участници

На 11 и 12 юни 2022 г. 
България беше домакин 
на първата по рода си 
международна олимпи-
ада по ментална арит-
метика за деца на въз-
раст от 4 до 14 години. 
Събитието се проведе 
в кк „Албена”и събра 
650 деца от няколко 
държави. Организатор 
бе SmartyKidsБългария 

– мрежа от детски об-
разователни центрове, 
представена в 11 държа-
ви, в т.ч. и в България в 
38 населени места. 
След 2 години на онлайн 
състезания и олимпиади 
в България и чужбина, 
организаторите събраха 
децата във вълнуваща-
та надпревара изцяло 
присъствено. Малките 

участници се състезава-
ха в уменията за бързо 
и правилно ментално 
смятане, както и реша-
ване на задачи на древ-
ното китайско сметало 
“абакус”. Участниците 
бяха разпределени в 13 
различни категории, 
според възрастта и ни-
вото си на умения по 
ментална аритметика, 

като близо 200 деца по-
лучиха специални от-
личия за представянето 
си. Бяха отличени и 13 
шампиона, най-малкият 
от които само на 6 годи-
ни, а най-големият – на 

13 години.
В рамките само на 18 
минути всички участни-
ци имаха предизвика-
телната задача да решат 
360 аритметични задачи 
с малки и големи чис-
ла, съответстващи на 
категорията им. Освен 
своите умения по мен-
тална аритметика, деца-
та имаха възможност да 
демонстрират и своите 
таланти в разнообразни 
области, на сцена пред 
всички участници и се-
мействата им.
Благодарение на ор-
ганизаторите и съдей-
ствието на партньори, 
всяко дете си тръгна с 
подаръци от двата дни 
на Олимпиадата, из-
пълнени със състеза-
телна и развлекателна 
програма. С награди в 
събитието се включиха 
Белла България, Office 
1 Superstore, турагенци-
яLuxuryDiscounts, био-
продукти Smart Organic, 

Brainiac.bg, Ozone.bg, 
Издателство Фют.

За SmartyKidsБългария:
SmartyKids е водеща 
международна мрежа 
от детски образова-
телни центрове, 
с 350 центъра в 11 дър-
жави по света. В Бъл-
гария над 60 SmartyKids 
центрове работят с 
деца на възраст от 4 
до 14 г., предлагайкиз 
анимания по:Ментална 
аритметика – за деца-
от 4 до 12 години, Бър-
зо четене – за деца от 7 
до 12 години, Финансова 
грамотност – за деца 
от 8 до 14 години и Кра-
сив почерк, който е за 
деца от 7 до 12 години.
Методиките на 
SmartyKids използват 
признати световни 
практики на препода-
ване и подходи за ин-
телектуално развитие 
при децата. Екипът 
от преподаватели пра-

ви процеса на обучение 
толкова увлекателен, 
че детето в игрови сю-
жет, същевременно 
разгръщайки своя инте-
лектуален потенциал.
Заниманията по мен-
тална аритметика вли-
яят върху цялостното 
развитие на детето и 
не са тясно насочени 
само към математиче-
ските му умения. Пол-
зите от изучаването 
на ментална аритме-
тика са: подобряване 
на концентрацията и 
паметта, развитие на 
аналитичното мислене 
на детето, увеличаване 
скоростта на възпри-
емане на информация, 
развитие на творческо-
то мислене, самостоя-
телност и увереност.
Повече информация 
заSmartyKidsи центро-
вете им в България 
може да намерите на 
следния линк: https://
smarty-kids.bg/contacts.


