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Изданието излиза веднъж годишно в навечерието на събитието и включва теми, които се разискват по време на провеждането му. Броят съдържа 17 доклада на известни 
имена в българската историческа и литературна наука, сред които са проф. дин Калчо Калчев, проф. дин Николай Червенков, доц. д-р Елена Рацеева, д-р Галин Георгиев, 
Боян Ботйов, Кирилка Демирева, Димитър Боримечков и др. Идеалите на Ботев като наследство на два бележити български възрожденски рода, книга за историята на 
духовните търсения на българите в „Пуста чужда чужбина“, българското литературно творчество в Молдова, за поетическата книга „Стъпки по  земята“ на Димитър Пейчев 
– тези и други интересни доклади разкриват актуални теми пред читателя.       Снимки и текст: Светлана ДРАГНЕВА, БТА

Брой 7/2022 г. на списание „Форум“ 
беше представен на VIII МФ 

„Българско наследство“ в Балчик. 

Такава се оказа на 1 
септември художествената 
изложба „Възвишено и 
земно” в “Тихото гнездо” на 
ДКИ КЦ „Двореца” Балчик 
с картини на родения в гр. 
Скопие на 3 април 1955 г. 
македонец Стефан Хаджи-
Николов.
Балчик е финалът на 
неговото творческо 
пътешествие след Франция, 
Северна Македония, 
Художествена галерия “ 
Арт Маркони”, с директор 
г- жа Ваня Маркова. 
Много любители и 
ценители на  този вид 
изкуство се събраха 
този ден в залата. Заедно 
с преминаващите 
многобройни туристи сред 
нас бяха зам.- областният 
управител на област 
Добрич- г-н Атанас Дучев, 
директорът на ДКИ КЦ 
„Двореца”- г- жа Жени 
Михайлова, артистичният 
директор на Славянската 
литературна и артистична 
академия - добруджанката 
г-жа Елка Няголова, г-жа 
Ваня Маркова... 
27 картини ни показаха 
образа на жената 
в различни нейни 
превъплъщения,излъчваща  
интелигентност, хармония 
и достойнство. Жените и 
Природата са утробата на 
света.
Художникът Стефан 
Хаджи-Николов е 
пресъздал женската 
красота и други дарове, 
с които нашият Господ 

ги е наситил, за да 
ни смаят отново с 
тяхната естественост и 
непринуденост. Жените 
излъчват неразгадаема 
магия и очарование, която 
кара нас, мъжете, да ринем 
с копита като коне пред 
тяхната меланхолична, 
загадъчна, но и закачлива 
усмивка.
Нашият югозападен съсед 
ги е уловил със сетивата 
си, почувствал ги е и 
съпреживял. Навярно 
за миг се е почувствал 
ренесансов художник, 
защото има много светлина, 
тръгваща от очите на 
жените...
Тези впечатления споделиха 
в кратките си обръщения: г- 
н Дучев, г- жа Михайлова и 
г-жа Няголова, а думите на  
г-жа Няголова, която връчи 
на художника делегатска 
карта на художника като 
член на комисия “Културен 
обмен” при Славянска 
литературна и артистична 
академия, както и на 
г-жа Жени Михайлова 
са думи- констатации, 
излъчващи умиротворена 
пълнота...Девет от 
картините бяха посветени 
на румънската кралица 
Мария Единбургска, които 
я представят пред света 
в друга светлина. Защото 
навярно художникът не 
знае, че с нейното активно 
участие през 1916 г. са 
отвлечени в Румъния и 
Молдова над 25 000 българи 
от Южна Добруджа /от 

Балчик са 522, чиито имена 
са написани на паметни 
плочи в центъра на нашия 
град/, като една трета  не 
се завръщат в родните 
си места. Историците 
разполагат с по-точни 
данни и трябва да се казват, 
за да се отделя политиката 
от изкуството, което  днес 
има голямо значение .
В първия септемврийски 
ден станах свидетел на 
поредния скандал на 
“ботаниците- охранители” 
на долната врата на 
двореца с румънски 
туристи начело с тяхната 
групова водачка, която 

развяваше входен билет, 
а пазачите ги блъскаха 
обратно, щото билетът бил 
еднопосочен. Румънците, 
дошли от вътрешностите 
на своята държава, искаха 
да видят двореца откъм 
морето, но нямали право 
да напускат територията 
на Двореца и зне можели 
да се върнат обратно, без 
да платят отново. Гледайки 
всичко това, започнах да се 
съмнявам в идентичността 
на входните билети  на 
Ботаническа градина и 
дали всичко минава през 
НАП? Заедно с мен чакаха 
и английско говорящи, 

ПРИЯТНА И ВПЕЧАТЛЯВАЩА ИЗЛОЖБА

Отдясно наляво: г-жа Жени Михайлова, директор на ДКИ КЦ “Двореца” - Балчик, художникът г-н Стефан Хаджи-
Николов; зам. - областният управител г-н Атанас Дучев; г-жа Ваня Маркова, директор на Арт галерия “Маркони”, 
куратор на изложбата.        Фото: Хаджи Георги ЙОВЧЕВ

чиято водачка лаконично 
обясни на своята група, 
че  тук почти винаги има 
проблеми, тя каза по-
точни нелицеприятни 
думи, от които ще ти се 
зачервят ушите, но извод 
да си правят техните 
началници от СУ “Кл. 
Охридски”. Така, че думите 
на стария нов министър на 
културата г- н В. Минеков, 
казани по време на 
предишното му гостуване 
в Двореца /11.09.2021 
г./, че безобразията 
нямат измерение се 
повтарят:” Безобразията 
продължават”, бих добавил: 

с непрекъсната сила.
Слава Богу, този 
туристически инцидент  
не помрачи настроението 
от значимата  празнична 
изложба на художника 
Стефан Хаджи-Николов 
и куратора г-жа Ваня 
Маркова, защото всичко 
в нас се подчинява на 
природните закони, които 
единяват човешката душа 
и възхитата  от порива 
на човешкия дух, скрит в 
нас. Не сме ли и ние като 
художника и куратора, 
родени с възхищение под 
щастлива звезда!

Хаджи Георги ЙОВЧЕВ


