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Живописната изложба 
“Балчик в моята вселена”

на Анита Радулеску, гостува в 
Художествена галерия – Балчик

От 27 юли в Художест-
венагалерия - Балчик, 
Анита  Радулеску ще 
представи „Балчик в 
моята вселена“. Ху-
дожничката ще пред-
стави пейзажи, порт-
рети и натюрморти с 
цветя. Тя гостува на 

галерията за втори път.
Анита Радулеску 
(Джиану) е родена 
през 1951 г. в Букурещ, 
Румъния. Завършва 
Националния инсти-
тут по изкуства „Н. 
Григореску“.  Пра-
ви самостоятелни и 
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съвместни изложби в 
Румъния, Норвегия, 
Италия, Германия и 
България. Участва в  
Международни биена-
лета в  Русе,  Италия 
и Португалия. Печели 
много международни 
награди.

 

 

 

HISTORICAL MUSEUM –BALCHIK 

„BALCHIK IN MY UNIVERSE” 

A N I T A   R A D U L E S C U 
ROMANIA 

PAINTING EXHIBITION 

 
27 July – 16Aug. 2022       VERNISSAGE: 28 July     
17:00 

ART GALLERY – BALCHIK / BULGARIA  

STR. OTETS PAISI NR.4 

ДГ „Знаме на мира“ Балчик се поклони пред Паметника на Васил Лев-
ски в Балчик, изнесе музикална рецитаторска програма и поднесе цве-
тя. 

 Членове на Сдружение 
“Българско наследство” Бал-
чик /главно от ПК “Здраве” 
с председател г-жа Дора Ха-
ризанова/ пред Барелефа на 
Васил Левски в румънското 
село Еникьой /дн. Миха-
ил Кугълничану/ в Северна 
Добруджа, където Васил 
Левски е преподавал в  шко-
лото и е служил в местната 
църква. Барелефът е поста-
вен на стената на Здравната 
служба, където преди се е 
помещавало училището за 
българските деца, тъй като 
селата в Северна Добруджа 
са били изцяло български до 
позорната Крайовска спогод-
ба от 7 септември 1940 г. Ми-
навайте край село Еникьой, 
покланяйте се на Левски. 
Селото е разположено отдяс-
но на пътя Констанца - Тул-
ча. Построена е нова голяма 
църква и зад нея се вижда 
Здравната служба с Барелефа 
на Левски. В края на август, 
на път към фестивала в Тул-
ча, пред барелефа на Левски 
в с.Михаил Кугълничану ще 
се поклонят танцьорите от 
ДТШ “Балик”, с худ.р-л Га-
лина Гавраилова. 

Фото: Маруся КОСТОВА

На 18 юли 
2022 г. се 
навършват 
185 г. от 
рождение-
то на Ва-
сил Левски - 
Апостол на 
българска -
та свобода. 
Отбелязва-
ме и 5 г. от 
смъртта на 
големия ис-
торик проф.
Иван Стоя-
нов от ВТУ, 
изсл едова -
тел на жи-
вота и дело-
то на видния 
карловец.


