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101- годишният Иван Хаджииванов, заедно с контраадмирал Кирил Михайлов – командир на 
ВМС и капитан I ранг Венцеслав Николов, прерязаха трикольорната лента на реновирания 
Фар в Шабла. 
В служба на важното съоръжение един човек отдава 42 години от житейския си път – бе 
отбелязано за гостите. Капитан I ранг Николов отправи своите пожелания за здраве към 
присъстващия доайен на фаропазачите и подчерта, че трябва да е спокоен, защото има 
достойна смяна.
 Грамоти получиха Донко Енев – пом.-началник по логистиката на Хидрографска служба 
и фаропазачите – Наню Нанев, Димчо Димитров, Николай Николов от Шабла, Димитър 
Андонов от Варна, Димитър Димитров от Каварна и Стефан Николов от Фар Емона.
В-к “Факел”, Каварна                Фото: Pro News Dobrich

101-годишен преряза лентата на 
реновирания Фар в Шабла

Г-н д-р Николай Куртев, докладчик в МФ”Българско 
наследство”, 2019 г. и г-жа Анна Малешкова - с доклади на МФ 
“Българско наследство”, 2018 и 2022 г.                           Фото: Б.Т.

В едно книжно тяло са 
събрани два поетически 
сборника – «ШАРЕНИ  
РАЗДУМКИ» на АННА 
МАЛЕШКОВА  и  
«ЗАБАВНА(Я)  ИГРА» 
на НИКОЛАЙ  КУРТЕВ.  
И двамата творци на 
художественото и изящното 
слово СА родени в българско 
семейство в с. Валя Пержей, 
Тараклийско. Те са брат и 
сестра и СА емблематични 
фигури в Българската 
бесарабска култура. А 
поетичният им сборник е 
ново явление в  българската 
бесарабска литература. 
Подбраните им 
стихотворения в «Шарени 
раздумки» и «Забавна(я) 
игра»  СА отпечатани в 
«ИРБИС» - «ООО АРТ ЮГ», 
Болград, Украйна.
   В поетичното си творчество 
и двамата автори – А. 
Малешкова и Н. Куртев 
се възхищават и възпяват 
родния край – Буджака, 
природата му, душевната 
красота на българина и 
българката, човешките 
вълнения и трепети. Но 

АННА  МАЛЕШКОВА  И  НИКОЛАЙ  КУРТЕВ  
В  ПОЕТИЧНИЯ  ИМ  СБОРНИК

където и да живеят на тази 
земя, те винаги ще са богати 
и с двете си родини: Молдова 
и България: вече два века ги 
боли тази раздяла и болката 
никога няма да стихне.
Съдбата на Анна Малешкова 
от десетилетия е свързана 
с първата ни родина, с 
величествения Балкан, 
със Сливен – градът на 
Сините камъни и на Стоте 
войводи. Своите радости и 
своите мъки поетесата от 
тази съдбовност излива в 
своите лирични изповеди и 
откровения.
Рисунките към стиховете 

на А. Малешкова са 
на доста известния 
български художник 
Евгений БОСЯЦКИ, а към 
първия поетичен сборник 
в  творчеството на Н. 
Куртев  «Забавна(я) игра» 
своите графични творби е 
предоставил художникът  
Петър НОВАКОВ от 
Молдова.
   И в двата сборника 
стиховете на авторите 
са написани, както на 
български, така и на руски 
език.

 Димитър БОРИМЕЧКОВ
В-к „Сливен, днес и утре”

В четиринадесетото издание на пленера гости са  автори от Румъния, България и Германия. 
Те се наслаждаваха на красотите на родния ни  град. Тази година домакин на пленера  е хотел 
„Хелиос”. 
Сред художниците са  доказани автори като: Атанас Атанасов, Светлозар Захариев, Ивелина 
Иванова /България/; Флорин Михай, Корнелия Герлан и Георге Мосуреску /Румъния/, както и 
световно известният  карикатурист Валериу Курту, заедно със своята съпруга Юлия.
Ние ще можем да видим  техните творби на изложбата, която се откри на 19 септември в 
залите на ХГ „Балчик”.      Валентин ШАЛТЕВ

И тази година в началото на септември Община Балчик  отвори  
обятия за художниците от пленера „Европейски хоризонти”

Традиционната за 
Международния фестивал 
на младите в изкуството 
„ВиаПонтика“ изложба 
живопис ще бъде 
открита в 17.00 ч. днес в 
Художествената галерия 
в Балчик. В нея ще бъдат 
представени творби на 
студенти от Националната 
художествена академия в 
София и Университета по 
изкуствата – Букурещ.
В изложбата с куратор 
проф. д-р Здравка Василева 
са включени творчески 
проекти, осъществени с 
различни изразни средства. 
Някои от творбите са 
свързани пряко със 
задачи от образователния 
процес, други са плод на 
индивидуалния творчески 
почерк, превъплътени 
в пейзаж, натюрморт, 
фигуративност, абстракция. 
Инспирацията се 
търси в природата и 
персонификацията на 
природни структури, в 
спорта и ставането след 
паданията в живота, микса 
на чувства, жанрове и 
абстракции.
Сред авторите на картините 
са Иван Тодоров, Лилиана 
Игнатова, Мила Вацова, 
Ралица Калмаданска 
-специалност „Живопис“, 
НХА – София, и Андреас 
Уелтер, Диана Оанъ, Мариа-

Изложба живопис, музикално ателие и 
кинопрожекция в рамките на „Виа Понтика“

Александра Лъдункъ, 
Норика-Йоана Попеску - 
специалност „Живопис“, Ун 
Арте – Букурещ.
По време на фестивала ще 
бъде проведен и пленер 
по живопис. Творбите, 
създадени в рамките 
на пленера, ще бъдат 
представени в експозиция на 
17 септември.
Началото на едно уникално 
за „Виа Понтика“ събитие – 
музикално ателие, ще бъде 
дадено на 13 септември. В 
продължение на три дни 
вТКИЦ “Мелницата”Нона 
Кръстникова(сопран) и 
Мария Русева(пиано) - Дуо 
„Колаж“, ще работят с 
петима студенти от Китай. 
ЧенЧуаниуе (сопран), 
ТиенШинюе (сопран), 
Хъ Цинфанг (тенор), Ли 
Якаи (баритон) и ТунИцан 
(пиано) са избрани след 
предварително прослушване. 
В рамките на ателието ще 
бъде подготвен оперен 
репертоар с емблематични 
арии и ансамбли от оперите 
“Сватбата на Фигаро” и 
“Дон Жуан” (Моцарт), 
“Дон Карлос” (Верди) и 
“Бохеми” (Пучини). В 
ателието, което ще бъде 
отворено за слушатели,ще 
се работи на английски, 
италиански, български език. 
А заключителният концерт е 
предвиден за 16 септември.
Вторият фестивален ден 
на „ВиаПонтика“2022 – 13 
септември, ще завърши с 
прожекция на късометражно 
кино в Учебния център 
по изкуствата в ДКИ КЦ 
“Двореца“. В първата 
кинопрожекция, която ще 
започне в 20.00 ч., гостите 
на фестивала ще могат 
да видят шест филма от 

седемнадесетото издание 
на CILECT PRIZE 2022 – 
продукции на студенти 
от висши училища във 
Великобритания, Испания, 
Румъния, Германия, Чехия и 
Нидерландия. 
В компилацията THE CILECT 
PRIZE 2022 са включени 
общо 256 филма - 109 
игрални, 83 документални и 
64 анимационни филма.
Всяко училище, което 
е пълноправен член на 
СИЛЕКТ, има право да 
участва с по един филм 
в категориите – игрален, 
документален и анимационен 
филм, с продължителност до 
30 минути. Всички изпратени 
студентски филми стават 
част от компилацията THE 
CILECT PRIZE.
Всяко училище гласува за 
филмите, като определя пет 
най-добри анимационни, 
пет най-добри документални 
и пет най-добри игрални 
филма. След като се 
обработят резултатите 
на всички гласували, се 
обявяват спечелилите в трите 
категории.
Официалната церемония по 
представянето на наградата 
обикновено се провежда в 
годишните конференции на 
СИЛЕКТ. Първата такава 
церемония е била в Мадрид 
на 21 ноември 2006 г.
THE CILECT PRIZE е 
първата по рода си награда, 
присъдена на студентски 
филми от цялата общност 
на училищата, пълноправни 
членове на СИЛЕКТ.
THE CILECT PRIZE е 
основана през 2005 г. по 
предложение на (тогава) 
вицепрезидента на 
организацията проф. д-р 
Станислав Семерджиев - 

ректор на Националната 
академия за театрално 
и филмово изкуство 
(НАТФИЗ), София, 
България. Наградата на 
СИЛЕКТ се появява в 
резултат на дългогодишните 
изследвания на световните 
студентски фестивални 
активности и след 
задълбочено проучване на 
евентуалното значение на 
подобна конкуренция между 
всички училища - членове на 
СИЛЕКТ.
 Кр. Димитрова

Театралният спектакъл “Господа, другари, пичове и дами!” се оказа пик на “Виа Понтика”. 
Младежката театрална школа от Бургас се представи достойно, както на театралния фестивал 
в Каварна в началото на лятото, така и пред гражданите и гостите на гр. Балчик.


