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VIA PONTICA - Балчик, Международен 
фестивал на младите в изкуството

На  5 септември 
2022г. от 17:00 часа в 
“Каменна зала” на ДКИ 
КЦ “Двореца” Балчик, 
директорът г-жа Жени 
Михайлова, представи 
книгата-албум на г-жа 
Наталия Вебер от 
Естония - “Моите срещи 
с България”- Неслучайна 
случайност.
Събитието бе 
предопределено да се 
случи в Балчишкия 
Дворец, споделя г-жа 
Наталия Вебер, влюбена 
в Двореца, още от 2010 
г., когато съпругът ѝ 
подрежда изложба тук и 
тя за първи път вкусва 
дворцовата атмосфера на 
Балчик.
Най-много за това тя пише 
в заключителната глава на 
книгата си и г-жа Жени 
Михайлова ни цитира 
споделеното от г-жа 
Вебер.
Представянето на 
книгата бе на руски 
език, тъй като и книгата 
е написана на руски 
език, и образованието 
на писателката е руска 
филология. За издаването 
е получила подкрепа 
от фонд „Култура” на 
Естония и може би 
издаване на естонски и 
български език. 
Мислите, които сподели 
г-жа Наталия Вебер, 
успяхме напълно да 
възприемем, с помощта 
на симултанния превод, 
който умело правеше 
г-жа Светлана Кръстева, 
служител в ДКИ КЦ 
„Двореца”.  
Семейство Вебер са хора 
на изкуството, а дали 
има кой да продължи 
техния път – попитах 
писателката г-жа Вебер. 
Тя отговори, че има 
син, който се занимава с 
компютърни технологии 
и че тя ще го приобщи 
към каузата „Мои встречи 
с Болгарией”, защото 
винаги е казвала, че 
нашата страна и е легнала 
на сърце. С този идиом 
смятам, че най-точно 
превеждам нейните думи: 
„Болгария пришласъ мне 

по душе.” 
Последователно г-жа 
Вебер разказва като 
екскурзовод за „Златни 
пясъци”, където най-
напред е била, за веселото 
бяло куче и албанските 
таралежи, очистили 
курорта от змиите; 
за шопската салата, 
която тук е най-вкусна. 
Подробно и с много 
обич пише за първите си 
впечатления от курорта 
„Албена”, нос Калиакра, 
Аладжа манастир край 
Варна;българските 
туристически маршрути: 
Несебър – Поморие – 
Созопол – Долината на 
розите - В.Търново – 
Габрово . 
В заключителната глава 
на книгата намираме 
най-милите и откровени 
думи на възхищение 
от Белия град Балчик 
и  „Тихото гнездо” на 
румънската кралица 
Мария, в чийто духовен 
свят писателката иска да 
прониква и съпреживява 
нейните детски приказки и 
романтични копнежи.
На въпроса защо 
изложбата на съпруга 
и г-н Реналдо Вебер 
в „Двореца” е била с 
мистични библейски 
сюжети, г-жа Наталия 
Вебер посочи 
отдавнашната страст на 
художника и скулптор 
да се задълбочава в 
естонската митология и 
фолклор „Калевипоег, 
произведенията на 
финския писател 
Алекс Киви „Седемте 
братя” и др. Имало е и 
натрупани вече сюжети 
от „Вехтия Завет”. Затова 
и изложбата получава 
такава насоченост, да бъде 
възприемана от всички 
хора, независимо какъв 
език говорят.
Г-жа Наталия Вебер 
благодари специално на 
г-н Евгени Георгиев, който 
пръв я запознава с Двореца 
и най-вече на г-жа Жени 
Михайлова, с която са в 
много близки дружески и 
служебни връзки.

Маруся КОСТОВА

Отдясно наляво: Г-жа Жени Михайлова представя книгата “Мои встречи с Болгарией 
на г-жа Наталия Вебер (най-вляво). В средата: г-жа Светлана Кръстева - преводач.


