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Радостната новина 
съобщи инициаторът и 
създателят на фестивала 
“Пясъчни творения” 
- Мартин Кръстев. 
Фестивалът се провежда 
всяка година лятото на 
плажа край “Двореца” 
в Балчик. Тази година е 
участник в инициативата 
“Мисията доброволец 
– (не)възможна“ 2022 
г. Организирана е за 
седма поредна година 
от екипа на дирекция 
“Младежки политики“ 
към Министерство на 
младежта и спорта.
Инициативата 
популяризира 
добри практики на 
изявени млади хора и 
организации в сферата 
на доброволчеството, 
които чрез своя пример 
могат да провокират и 
други младежи с духа на 
алтруистичните дейности 
и работа. Провежда 
се в навечерието на 5 
декември,
когато се отбелязва 
Международния ден на 
доброволеца. 
От 2019 година 
фестивалът “Пясъчни 
творения“ е 
признат за значимо 
събитие, включено 
в общонационалния 
културен календар 
на Министерство на 
културата. Идеята за 

провеждане на такъв 
фестивал идва при 
Мартин още докато 
е ученик. Получава 
подкрепата на Държавен 
културен институт 
“Двореца”, Община 
Балчик и Регионалния 
исторически музей в 
Добрич и всяко лято в 
продължение на седем 
години се превръща в 
еднодневен празник 
край морето, празник 
на въображението, 
творчеството и доброто 
настроение, където 
малки и големи, деца и 
техните семейства творят 
скулптури от пясък, 
използвайки единствено 
естествени материали - 
пясък и морски дарове 
(миди,рапанчета, 
камъчета, изсъхнали 
растения и др.).
Тази година за първи път 
фестивалът се проведе 
на плаж “Калиакра” в 
Албена и събра най-много 
участници в сравнение с 
предходни години. Над 
400 са участниците във 
всички издания досега 
от страната и чужбина 
- Румъния, Австрия, 
Германия, Украйна и други 
страни. 
Уникалното във фестивала 
е, че е създаден от 
ученик, организира се 
безвъзмездно, на финала 
всички деца получават 
грамоти и сладолед, а най-
добре представилите се - и 
медали. 
Глауването за 
номинираните в “Мисия 
доброволец” продължава 
до 18 ноември. Всеки, 
който желае да подкрепи 
инициативата, може да 
гласува за нея на линк: 
https://forms.gle/
y1UZDqqVCotWzmDu5 .
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Фестивалът “Пясъчни творения” е с номинация за доброволческа мисия. 

Фестивалът “Пясъчни творения” през 2020 г., събра на плажа на Балчишкия Дворец 
близо 500 деца и възрастни, участници и зрители.    Фото: Маруся Костова

  Поколението на Христо 
Кралев, Елка Няголова и 
Валерий Пощаров, Сашо 
Серафимов, Александър 
Белчев и Генка Петрова, 
арх.Емилия Добрева и 
Любомир Сивков, има 
скулптор и това е Димитър 
Янков, който като своите 
събратя в изкуството е 
изтъкан от пристрастия 
към дълбоките измерения 
на битието. В юбилейната 
си ретроспективна изложба 
„Цивилизации” творецът 
представя своя цялостен 
поглед върху направеното 
и постигнатото от 
човечеството през 
годините и вековете, което 
е скрито и закодирано със 
знаците на красотата и 
хармонията, които е добре 
да бъдат разчетени от 
ценителите и познавачите 
на духовното. 
  Той е добричлия, израства 
в добро добруджанско 
семейство, учи в Първа 
гимназия „Св.Св.Кирил 
и Методий”, която е 
център на младия дух, 
който неспокойно расте 
и избухва в толкова 
много създания, които 
завършват академичното 
си образование и след това 
се завръщат, за да докажат, 
че са деца на равнината, 
на нейната необятност 
и златна шир, която те 
ще пресъздадат чрез 
различните средства на 
изкуствата.
 В края на месец октомври  
в две от централните зали 
на Художествената галерия 
в областния град Димитър 
Янков  подреди повече от 
тридесет експоната, творби 
от камък и бронз от 80-те 
години до наши дни. В тях 
от дистанцията на времето 
скулпторът ни предлага 
своя ракурс за малкото и 
значимото, за трайното и 
вечното, за човешкото в 
обществото и природата, за 

Скулптура от Димитър Янков   Фото: БТА

Скулпторът Димитър Янков е автор на 
Паметника на ген. Иван Колев в Добрич.

ДИМИТЪР ЯНКОВ И ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ
вечната магия на красотата. 
  Неговият път е съдбовно 
свързан с учителя му по 
рисуване от ОУ”Стефан 
Караджа” Георги Радилов, 
със задушевните разговори 
посев за старите майстори 
и за силата на характера да 
търсиш пътя в свободата 
на изкуството.  Ценно през 
времето е приятелството му 
с Петър Недков, а нишката 
го води в столицата 
във ВИСИ, където 
професорите умеят да 
създават светове и чудеса. 
Тук той овладява техниките 
и технологиите, методите 
на моделирането, работа 
с камъка и другите нови 
средства, а бронзолеенето 
го запалва съдбовно като 
нов Прометей. Завръщайки 
се в родния град, той е от 
щастливците, защото с 
обич го посреща Христо 
Господинов, който не скъпи 
да научи младия си събрат  
на „тайните на занаята” 
и да го въведат в светая 
светих на общуването с 
бъдещите герои, които ще 
оживеят само и единствено, 
ако ги обичаш и познаваш. 
Така го пресъздават 
магическото в творческия 
процес Пенчо Славейков в 
поемата „Микеланджело” 
и Димитър Талев в романа 
„Железният светилник.”
  Идва времето на първата 
самостоятелна изложба 
на младия творец и 
налагането му сред 
събратята в родния град, 
разширява се кръгозорът, 
идват желанията за нови 
и монументални проекти. 
В активния му период от 
1980-89 година са участията 
му в регионалните и 
националните инициативи 
на ОХИ, „Земята и хората” 
в Добрич, високо цени 
участията си в първите 
международни пленери, за 
да потърси и открие своето 
място сред другите в света 

на доброто и красотата.
   Разширяват се 
хоризонтите, първата 
самостоятелна изложба 
на Димитър Янков е в 
Германия, в град Аусбург, 
творбите му вече са 
търсени, закупувани и са 
притежания на галериите 
в Регенсбург, Мюнхен и 
Берлин. През 1998 година 
осъществява композицията 
си с философската идея 
за „Времето и ние” със 
стъкло, мрамор и бронз. 
Настъпват годините в 
Португалия със седем 
самостоятелни изложби 
в Лисабон и другите 
големи градове, заедно с 
керамика Николай Амзов 
излагат свои проекти 
в съседната Испания. 
Неговата мечта са Египет 
и Мексико, а голямата му 
любов, за която обича и 
днес да говори са Лисабон, 
Барселона и Берлин. 
Какво е неговият път без 
живота и творческите 
му изригвания в Добрич, 
Дулово, Силистра, където 
той е във вихъра на 
мечтите и виденията си?
 Никога той не забравя 
родния си град и от 2007 
година е отново сред 
приятелите и съучениците 
си.  Това е времето на 
голямото, трайното, 
което завещава с обич на 
добруджанци -  релефи, 
барелефи, скулптури, 

композиции от камък 
на Захари Стоянов пред 
Младежкия център,на 
Стефан Караджа,  Христо 
Ботев, ген.Иван Колев 
в добруджанските села, 
ювелирна е композицията 
орелеф „Златна Добруджа” 
в града ни.
  Предложените експонати 
в ретроспективната му 
изложба са творческа 
летопис на пристрастията 
на скулптора през повече 
от половин век, това 
нашепват композициите 
му „Диоген”, „Диалог I и 
II”, „Алтернатива”, „Пътят”, 
„Гея” „Цивилизация”, 
„Олтар”, ”Старецът и 
морето I и II”, „Пролет 
I и II” „Рибар”, „Бряг”, 
„Старият град”, „Господин 
Никой”, „Среща”, в които 
откриваме мъдростта на 
хуманистичната тревога 
на нашето време за повече 
топлота, смиреност  и 
доброта между всички нас.
  Димитър Янков е 
творец с авторитет, с 
утвърдено национално 
и европейско име в 
областта на скулптурата, 
на стойностното изкуство, 
обобщено в изваяните 
образи от Диоген и 
първоучителите Кирил и 
Методий до Захари Стоянов 
и ген. Иван Колев. В тях 
той откри за нас големите 
истини за човека, времето, 
света и „любовта между 
хората” (Йордан Йовков).    
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