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Конкурс за Коледна картичка съчинения в поезия и проза

В конкурса имаха възмож-
ност да се изяват участници от 
различни възрасти. 

Щастливи сме, че  получихме 
над 420 картички  и над 110 
коледни истории, приказки и 
стихотворения от деца от ДГ, 
училища, центрове, клубове, 
кръжоци, Български училища 
в чужбина, читалища,  на въз-
раст от 5 до 65 години.

Изключително сме благодар-
ни на всички ръководители, 

учители и родители за насър-
чаването и подкрепата към 
децата да участват в конкурса. 
Уверени сме, че с общи усилия, 
такива инициативи и създава-
нето на благоприятна среда, 
стимулираме и подпомагаме 
таланта на децата и тяхното 
изграждане.

Първа възрастова група от 
ДГ в категория „Рисунка”- 3 
МЯСТО

Михаела Атанасова Станче-

ва  -ДГ „Знаме на мира” 2 „б” 
група”Бомбон”

Втора възрастова група кате-
гория „Апликация” – 3 МЯС-
ТО

Анджелика Венциславова 
Николова 1КЛАС  ОУ”Ан-
тим I”.

Първа възрастова група 1-4 
клас в категория „Проза” – 3 
МЯСТО

Елеонора Александрова Ан-
гелова -2 клас ,ОУ”Антим I”

Трета възрастова група  VIII 
– XII клас категория „Проза”

Поощрителна награда полу-
чава „Какво за мен е Коледа  и 
съществува ли коледното чу-
до?” на Виктория Венциславо-
ва  -10 клас СУ”Христо Ботев”.

Грамота за участие и от-
лично представяне получават 
всички участници в конкурса.

Библиотечният екип при 
НЧ”Паисий Хилендарски 
1870” вярва, че библиотеката 

е много повече от място за за-
емане на книги. Тя е не само 
институция, в която се про-
веждат културни събития, но 
и динамичен център за учене  
чрез преживяване. Вярваме , че 
библиотечните зали могат да 
бъдат все по-видими и нужни 
за хората със своите културни 
и образователни програми. 
Вярваме, че библиотеката е 
място,  където някой посети-
тел, освен да заеме книга, да 

си провери електронната по-
ща  и да получи помощ, може 
да слуша музика, да разлисти 
списание, да прочете вестник 
или просто да се запознае и 
поприказва с някого.

Благодарим ви, че участвате 
в нашите инициативи. Желаем 
ви, една светла, изпълнена с 
много здраве, хармония и ра-
дост година.

Миланка БАНКОВА
Гл.библиотекар

За поредна година библио-
теката към НЧ „Паисий Хи-
лендарски 1870” Балчик спаз-
ва своята традиция да отличи  
„Читател на годината” . С тази 
инициатива имаме за цел да на-
сърчим четенето, сред всички 
възрасти и да се подпомогне 
процеса на изграждане на чи-
тателски навици най-вече сред 
децата и тийнейджърите.

Библиотеката разполага с 
библиотечен фонд  от 53 000 
библиотечни тома. Заетите 
библиотечни документи през 
2022 г. са над 17 500. Най-че-

Читател на годината 2022

теният автор и тази година е 
Даниел Стийл. Най-четенето 
заглавие в отдел „Заемна за 
възрастни” е „Комарджията” 
на Дейвид Балдачи, а най-че-
тенето заглавия в ДО е отново 
”Дневникът на един Дръндьо” 
на Джеф Кини. Най-често зае-
маното заглавие от българска-
та литература и „Ние врабчета-
та” от Йордан Радичков.

Библиотеката сърдечно бла-
годари на всички дарители, 
които се включиха в кампа-
нията „Дари книга”, която е 
ежегодна и чрез която с  510 

книги се обогати фонда на биб-
лиотеката. 327 нови издания на 
библиотечни документи бяха 
набавени  чрез реализиране-
то на проекта „Българските 
библиотеки - съвременни цен-
трове за учене и информира-
ност”2022 към Министерство 
на културата

Проведени над  100  култур-
но- образователни инициати-
ви и  мероприятия с над 1200 
посещения.

Наградите  „Читател на го-
дината” се определят чрез ав-
томатизирана  библиотечна 
система на база заемана ли-
тература .

Приза  „Читател на годината 
2022” в категория до 14 години 
в Детски отдел получава Теодо-
ра  Ивайлова Стоянова 4 клас 
ОУ”Кирил и Методий”.

Най- активен читател в ДО 
.- Андрея Венелинова Панайо-
това 2 клас. СУ”Христо Ботев”

Най-малкият активен чита-
тел е Владимир Галинов Ми-
хайлов.

Пожелаваме му да е все та-
ка любознателен и да обича 
книгите.

В заемна за възрастни, „Чи-
тател на годината” с най-много 
прочетени книги  е Зоица Йор-
данова Шалтева. 

 Тази година екипът на биб-
лиотеката реши да награди 
и най-активен читател до 18 
год. и това е Никол Станкова 
Иванова – 12 клас СУ „Хрис-
то Ботев”.

Награждаваме отличените и 
участниците във II Национа-
лен конкурс „Моята вълшебна 
коледна пръчица”

Никол Станкова Иванова - XII клас в СУ „Христо Ботев“ Балчик и 
Миланка Банкова - гл. библиотекар в НЧ „Паисий Хилендарски - 1870“

Скъпи деца, целта на кон-
курса и на всички инициати-
ви, които организира библио-
теката, е  да насърчи четенето 
на книги, да стимулира себе-
изразяването Ви, да разкрива 
Вашия потенциал и старание, 
да провокира Вашето въобра-
жение.

Миланка БАНКОВА
Ст.библиотекар

Най-малкият активен читател е 
Владимир Галинов Михайлов

Награждаване на Зоица 
Шалтева от Миланка Банкова

Ученици от I и II клас от ОУ „Антим I“ - Балчик - участници в конкурсите, обявени от НЧ „Паисий Хилендарски - 1870“ - Балчик, наградени на 18 януари 2023 г..       Фото: Маруся КОСТОВА

ФОКУС ЕВРОПА

Европейската комисия и прави-
телството на Украйна подписаха 
днес пакет от мерки в размер на 100 
милиона евро за реконструкцията 
и възстановяването на училищна 
инфраструктура, разрушена по 
време на пълномащабната война 
на Русия срещу Украйна. Подкре-
пата ще достигне до Украйна чрез 
хуманитарните партньори на ЕС и 
отчасти под формата на бюджетна 
подкрепа за правителството на 
Украйна. 

Освен това по линия на текущ 
договор с полската банка за разви-
тие „Bank Gospodarstwa Krajowego“ 
Европейската комисия разпредели 
около 14 милиона евро за закупу-
ване на училищни автобуси с цел 
безопасен превоз на украинските 
деца до училище.

Европейската комисия също та-
ка стартира кампания за солидар-
ност с цел даряване на училищни 
автобуси за Украйна, като дарява-
нето се организира чрез Координа-

ЕС и Украйна подписват пакет 
от мерки за възстановяване на 

разрушените от войната училища
ционния център за реагиране при 
извънредни ситуации на Европей-
ската комисия. Общо 240 автобуса 
вече са на път от ЕС и държавите 
членки, и даренията продължават.

Контекст
До момента руските военни уда-

ри са повредили или разрушили 
над 2 800 образователни инсти-
туции, което засегна 5,7 милиона 
деца в училищна възраст. Много 
деца просто нямат класна стая, 
където да отидат. Онлайн образо-
ванието невинаги работи поради 
ограничена мощност и или достъп 
до подходящо ИТ оборудване. За 
да се осигури непрекъснатост на 
образованието, възстановяването 
на училищните сгради и осигуря-
ването на училищни автобуси се 
превърнаха в основен приоритет 
за ЕС.


