
5www. slovoplus. info   БРОЙ 22 (782), 2 - 8 ЮНИ  2011Слово памет

Проф. 
Андрей ПАНТЕВ
В тър се не то на 

вся как ви чу де са в на
ша та ис то рия ние 
под ми на ва ме важ но ев
ро пейс ко явление. В 
из вес т на сте пен България 
бе съз да де на и от това, 
ко ето днес на ри ча ме 
граж дан с ки натиск. Тук 
се под се ща ме за един 
англичанин, на зо ва ван 
още при жи ве „ве ли ки ят 
старец“.

Ат лан ти чес ка България 
от бе лязва с мно
го помал ко вни ма ние 
200го диш ни на та от рож
де ни ето на Уилям Юарт 
Гладстон (18091898), от
кол ко то пре ди сто години, 
ко га то в нейния по ли
ти чес ки жи вот от но во 
до ми ни ра ше рус ко то 
влияние. Самият Гладстон 
е ед на от найго ле ми
те фи гу ри в британската, 
ев ро пейс ка та и све тов на
та ис то рия  че ти ри пъ ти 
ми нис търпредседател, 
съз да тел и во дач на 
Либералната партия, сим
вол на вик то ри ан с ка та 
ера. Той е пос ле до ва те
лен за щит ник на пра во то 
за на ци онал но са мо оп ре
де ле ние на стре мя щи те 
се към не за ви си мост на
ро ди  гърци, италианци, 
поляци, ирландци, 
българи.

През 1876 г. гла сът на 
Гладстон в под к ре па на 
бъл га ри те е ос но вен фак
тор в без п ре це дент на та 
„бъл гар с ка агитация“ 
в Англия, а той ста ва 
не ин по ли ти чес ки сим

вол и водач. Неговото 
име и де ло са доб ре из
вес т ни на бъл га ри те 
след 1878 г. ка то доб
ро на ме рен благодетел. 
Забележителният ин
те лек ту алец и по ли тик 
Тодор Икономов пи ше в 
апел до Гладстон, че със 
сво ята бла го род на и ху
ман на под к ре па той е 
„въз диг нал в сър це то на 
все кий чув с т ви те лен бъл
га рин нов памятник“.

В мно го гра до ве из 
стра на та има улици, на
ре че ни на не го во име, а 
не го ва та 100го диш ни
на през 1909 г. е би ла 
чес т ва на нав ся къ де из 
България поч ти ка то на
ци она лен празник. През 
де кем в ри 1909 г., по слу
чай 100го диш ни на та 
от не го во то рождение, 
Светият си нод раз по
реж да във всич ки те 
град с ки цър к ви да бъ
дат от с лу же ни па ни хи ди 
в не го ва памет. С ок ръж
но на Министерството на 
Народното просвещение, 
вмес то учеб ни ча со ве 
във всич ки учи ли ща се 
из на сят бе се ди за зас лу
ги те на У.Гладстон към 
България.

Всички вес т ни ци от бе
ляз ват не го ви те заслуги. 
Българската делегация, 
по се ти ла Англия за 
тържествата, ог ла ве на 
от др Стоян Данев, под
на ся на па мет ни ка на 
Гладстон го лям сре бъ
рен венец, из ра бо тен в 
Чехия. По размер, из ра
бот ка и стойност ве не цът 
дос та над ви ша ва то зи 

под не сен на Иван Вазов 
по слу чай не го вия юби
лей през 1920 г. Паметта 
на Гладстон е по че те на 
до ри и от бъл га ри те от
въд оке ана

Какви са кон к рет но 
зас лу ги те на Гладстон за 
на ша та на ци онал на идея? 
През 187677 г. имен но 
той е фи гу ра та от най
го лям ма щаб на Запад, 
ко ято пос та вя бъл гар с ка
та ка уза пред пар ла мен та 
и об щес т ве но то мне ние  
в пар ла мен тар ни дебати, 
мно жес т во ре чи и пам ф
ле ти ка то „Българските 
ужа си и Източният 
въпрос“ (1876). Така 
той ста ва фак ти чес ки 
цен т рал на та фи гу ра в 
ши ро ко то об щес т ве но
по ли ти чес ко дви же ние 
в ця ла Западна Европа в 
под к ре па на българите.

През про лет та на 1877 
г. той се опит ва да пре
дот в ра ти до пос лед ния 
мо мент во ен но ре ше ние 
на Източната криза, ка то 
пред ла га да се да де ав
то но мия на бъл га ри те и 
вна ся 10 ре зо лю ции в то
зи сми съл в Камарата на 
общините. През 1878 г. 

Гладстон гнев но осъж да 
Берлинския до го вор и по
зи ци ята на то га ваш но то 
бри тан с ко пра ви тел с т
во на лорд Биконсфийлд. 
Между 1881 и 1883 г. 
той от но во за щи та ва 
Търновската кон с ти ту
ция и се про ти во пос та вя 
на нейна та отмяна, за
що то смя та бъл га ри те за 
по ли ти чес ки зре ли и спо
соб ни за де мок ра тич но 
управление.

През 1885 го
ди на У.Гладстон 
под к ре пя на пъл но ак та на 
Съединението и пре дуп
реж да ва пра ви тел с т ва та 
на съ сед ни те дър жа ви 
да не се про ти во пос
та вят на „сво бод на та 
волеизява“ на бъл гар с
кия народ. През 1897 г. 
в пис мо до сек ре та ря на 
Байроновото дру жес т
во Френсис С. Стивънсън 
Гладстон пус ка в об ра ще
ние фра за та „Македония 
за македонците“. Тази 
мак си ма по лу ча ва ши
ро ка известност. В 
пред го вор към бро шу ра та 
„Македонският въпрос“, 
включ ва ща писмото, 
Стивънсън от своя стра на 

пише, че Гладстон из
пол з ва „македонци“ ка то 
ко лек тив но име на мно
го ет нич но то на се ле ние 
на областта.

Гладстоновата идея е, 
че то ва население, под
ло же но на все въз мо жен 
натиск, вклю чи тел но от 
„въ оръ же ни пропаганди“, 
да бъ де ос та ве но сво бод
но да се са мо оп ре де ли 
и да по лу чи автономия. 
Това соб с т ве но е и ис
ка не то на бъл гар с кия 
ет ни чес ки еле мент в 
об лас т та и на не го ва та ор
га ни за ция  Вътрешната 
ма ке до ноод рин с ка ре во
лю ци он на ор га ни за ция 
(ВМОРО)

Едва ли има друг дър
жав ник с та къв ав то ри тет 
по света, кой то да се e 
ан га жи рал тол ко ва пос ле
до ва тел но с бъл гар с ка та 
кауза, да я е под к ре пял 
и да е про явя вал тол ко ва 
доб ро же ла те лен ин те рес 
към на шия об лик ка то ев
ро пейс ка нация.

За зна чи мос т та на 
Гладстон ка то све тов
на фи гу ра сви де тел с т ват 
показателите, че в САЩ, 
Канада и Австралия има 

де сет ки селища, вклю
чи тел но го ле ми гра до ве 
на не го во име. В са мо
то Обединено крал с т во 
ня ма пого лям град, в 
кой то да лип с ва не
гов па мет ник (в Лондон 
те са четири, два от тях 
 съ от вет но в пар ла мен
та и Уестминстърското 
абатство).

През юли т.г. в Центъра 
за вик то ри ан с ки из с лед
ва ния на Университета 
на Честър бе ше про
ве де на меж ду на род на 
конференция, пос ве те
на на 200го диш ни на та 
на Гладстон, на ко ято 
поч ти ня ма ше ос нов ни 
доклади, в ко ито да не се 
из тък ва ше зна че ни ето на 
„бъл гар с ка та агитация“ 
как то за не го ва та соб с
т ве на кариера, та ка и за 
принципите, ме то ди те и 
тра ди ци ите на ан г лийс ка
та външ на политика.

Ние се прек ла ня ме пред 
не го ва та па мет с гор чи во
то предчувствие, че ед ва 
ли след не го и Дж.Баучър 
ще има ме от но во друг 
та къв доб ро на ме рен и 
ав то ри те тен при ятел в 
Западното полукълбо.■

▲Портрет и карикатура на Уилям Гладстон както и заглавната страница на “Българските ужаси и 
Източният въпрос”
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Уилям Гладстон - при яте лят
от Западното по лу къл бо

200 го ди ни 
от рож де ни ето 
на „ве ли кия 
старец“

Над 25 чо ве ка от два 
пен си онер с ки клу

ба и Клуба на ин ва ли да 
във Враца по се ти ха цен
тър Европа Директно 
Враца към Търговскопро
миш ле на па ла та  Враца 
в днеш ния ден, во де ни 
от не до ве ри ето към те
ле фон ни те обаж да ния 
( по обяс ни ми при чи ни 
), но и от лю бо питс т во
то едновременно. Така 
„Телефонът звънна!” ос
та на са мо сим во лич но 
заг ла вие на доб ро вол чес
ка та кам па ния на Центъра, 
в ко ято ка то доб ро вол ци 
се вклю чи ха три ма пси
хо ло зи и два ма со ци ал ни 
работници.

...Ние сме от 
поколението, ко ето под
хож да с без ре зер в но 
до ве рие към всич ки и 

всичко. Така сме въз пи
та ни и за то ва мно го ни 
боли, ко га то ни лъ жат 
фир ми или ни „от ла гат” 
институции...

...Преди 1989 г. имах ме 
стан дар ти за всичко. Сега 
не зна ем как во ку пу ва
ме с мал ко то пари, с ко ито 
разполагаме...

 ...Ако ня кой не се за
мис ли мно го се ри оз но за 
де ца та без родители, те
зи де ца след 10 го ди ни ще 
бъ дат престъпници...

...Преди бе ше лесно. 
Бяхме свик на ли дър жа ва
та да мис ли за нас, а ние 
мис лех ме и се гри жих ме 

за де ца та си. Разочаровани 
сме, за що то очак ва ме се га 
да е същото, а то ня ма как 
да се случи....

С та зи кампания, в 
Европейската го ди на на 
доброволчеството, ние от 
Център Европа Директно 
Враца към Търговскопро
миш ле на па ла та – Враца 
же ла ем, да покажем, че 
доб ро вол чес т во то има 
раз лич ни измерения. 
Едни са дят дръвчета, дру
ги почистват, тре ти пея 
или раз каз ват приказки. 
Разбирайки дъл бо ка та 
болка, оби да и труд ност 
да се спра вят с днеш на та 

дейс т ви тел ност на въз рас
т ни те хо ра и ин ва ли ди от 
Враца, два ма от пси хо ло
зи те взе ха ре ше ние все ки 
ме сец до края на годината, 
в един оп ре де лен ден 
доб ро вол но да им пре
дос та вят  сво ите знания, 
спо соб нос ти и време, 
про веж дай ки без п лат
ни кон сул та ции в цен тър 
Европа Директно Враца 

към Търговскопро миш ле
на па ла та – Враца. 

Участниците в сре
ща та разбраха, че на 
мно го въп ро си мо гат да 
по лу чат от го вор в цен тър 
Европа Директно Враца. 
Центърът прие съ що по ка
на та да гос ту ва с лек то ри 
на Клубовете по теми, ко
ито въл ну ват хората. 

Ние сме от во ре ни за 

идеи, пред ло же ния и 
включ ва не в кам па ни ята 
на доб ро вол ци – ек с пер ти 
от раз лич ни институции. 
След днеш на та сре
ща ве че сме уверени, 
че тя тряб ва да про дъл
жи и нейно то име то да се 
про ме ни на дош ло то спон
тан но от въз рас т ни те хо ра: 
„Помогнете ни да жи ве ем 
достойно!”.■

Кампания "Телефонът звънна"

"Помогнете ни да
живеемдостойно!"
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►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР Д-р Даниела 

Стоянова
oбщопрактикуващ 
лекар,
специалист  по
обща медицина

Всеки работен ден
от 8,00 до

13,00 часа.

Набира 
пациенти
Тел. за контакти: 
096 389 346

“АПОЛОН-21” ООД,
Монтана
ул. “Цар БорисIII” № 11 
Поликлиника,
кабинет 106

ПК “Наркооп”
 – Монтана

Нашият хляб е от 
натурални суровини 

без консерванти и 
генномодифицирани 

организми (ГМО)!

Пазарувайте 
здравословния 

хляб от магазините 
на “Наркооп” и 

Централния
гастроном в Монтана

ТПК “Септември” – Монтана
произвежда:

• дюшеци, ма си – хол ни и 
кухненски,
и столове. 

• Отдава по ме ще ния под на ем
за офи си и производство. 

Има сво бод ни по ме ще ния
в Битов ком би нат – за офиси.

Монтана, ул. “Индустриална” 8, 
те л. /факс:
096/305 802 – гл. счетоводител

Криводол 3060, ул. “Георги Димитров” 124 А,
тел. 09117/2563, тел./факс: 09117/2130,

e-mail: simex_03@abv.bg

 Произвежданите изделия от
 “СИМЕКС” ЕООД 

са със специално предназначение и 
много широк обхват на приложение:

● Широка гама от стандартни и 
   подвижни гумено-лентови 
   транспортьори ирезервни части за тях 

– ролки, задвижни и опъвателни станции, 
барабани и други, използвани за превоз на 
насипни материали в различните области – 
като циментовата и химическата промишленост, 
селско стопанство, лека и преработвателна 
промишленост, вародобив, зърнопреработка, 
рудодобив, енергетика, въгледобив, 
хранително-вкусова промишленост и други, по 
наша документация, на клиента или съвместно 
разработена такава. Ролките се произвеждат на 
технологична линия по съвременна уникална 
технология, голям гаранционен период, 
пригодени за ремонт, работещи при висока 
концентрация на прах, влага и агресивна среда;

● Сухи ръкавни с импулсно
   продухване филтри, 

предназначени за очистване от прах на 
запрашен въздух и такива газове в отрасли 
на промишлеността като металургията, 
циментовата промишленост, варо- и 
гипсодобива, скалната обработка и други;

● Мокри инерционни филтри – 
със същото предназначение като сухите, 
но се използват при повишена влажност на 
очиствания въздух и газ;

● Инсталации за микропродукти – 
предназначени за получаване на високо 
дисперсни микропродукти с едрина от 5 до 300 
µm  чрез сепариране на насипни или смлени 
минерални суровини;

● Нестандартно оборудване, 
включващо обикновени метални конструкции 
или такива с повишена точност, изискващи 
специални части по документация на клиента 
или съвместно разработена такава.
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► Масажи: 

лечебен, класически, 
спортен, билков, 
козметичен

► Терапии: 
ориз и бамбук, 
шоколадова, винена

Иванка Петкова, 
Монтана, 
ул. “Любен Каравелов” 
6-А, тел. 0887/042 914

“Ибис – Масаж” ЕООД

Велизар Николов Илиев, мениджър
3400 Монтана, х-л „Житомир”, офис 129
GSM: 0888/31 79 67

Цялостни 
интериорни решения

►От вътрешния ремонт, 
     през мебелите
     до интериорния текстил

Монтана, бул. “Трети март” 100
Враца, ул. “Лукашов” 13
Тел. за контакти: 0878/535 132

ч 2 † Възнесение 
Господне (Спасовден) 
п 3 Св. мчк Лукилиан, 
Клавдий, Ипатий, Павел, 
Дионисий и мчца Павла 
де ви ца 
с 4 Св. Митрофан патр. 
Константинополски. 
Св. мчци Фронтасий, 
Северин и др. Св. 
свщмчк Астий, еп. 
Дирахийски 
н 5 † Неделя след Пасха 
– на св. Отци от Първия 
все лен с ки събор. Св. 
свщмчк Доротей, еп. 
Тирски. Преп. Петър. 
п 6 Преп. Висарион, 
чудотворец. Преп. 
Иларион Нови 
в 7 Св. свщмчк Теодот, 
еп. Анкирски. Св. мчца 
Валерия 
с 8 Св. вмчк Теодор 
Стратилат. Св. 
мчци Марк и Юлий 
Доростолски 

Вместо реквием 
за баронеса
Хенриета
ванЛинден

Всъщност 
Хенриет Лайтен 
(по бащино име) 
е родена през 
1950 г. в селско 
семейство в 
католическата 
провинция 
Брабант, 
известна със 
сърдечните си 
и гостоприемни 
жители. 
Завършва 
социални науки 
в Амстердамския 
университет. Специализира философия и 
арабски езици. През 1981 г. е назначена за 
пресаташе и трети секретар в посолството на 
Холандия в Кайро. По-късно заминава за Ливан. 
Това става по време на гражданската война в 
тази страна. Запознава се с барон Арнаут ван 
Лиден, израснал в Лондон, известен холандски 
журналист и военен кореспондент. Двамата 
сключват граждански брак в посолството. 
След това баронесата работи като дипломат в 
Лондон. Ражда и отглежда три дъщери.

От 2001 до 2005 г. баронеса Хенриета ван 
Линден е посланик на Холандия в България. 
През този период нейно интервю публикувахме 
на страниците на в. “Слово плюс”. Като 
посланик тя посочи най-актуалните проблеми 
в нашата страна: отказ да се прилагат 
закони, страх, безнаказаност, чудовищна 
корупция, липса на надзор и контрол от 
страна на прокуратурата, имитация на борба 
с организираната престъпност, липса на 
съзнание и отговорност у мнозина народни 
представители, давани с лека ръка обещания 
пред избирателите. През този период 
нейният съпруг работи като преподавател по 
журналистика в Американския университет в 
Благоевград.

След дипломатическата си мисия в България 
баронеса Хенриета ван Линден става посланик 
на Холандия при Светия престол във Ватикана. 
Разболява се тежко и на 6.11.2010 г. почива.

Баронеса Хенриета ван Линден остава 
завинаги в нашето съзнание като истински 
приятел на България. Такъв остава и нейният 
съпруг барон Арнаут ван Линден.

Поклон пред светлата памет на баронеса 
Хенриета ван Линден!

Проф. д-р Тодор МИХАЙЛОВ

Втората дет с ка по ли цейс ка ака де мия в гр. Лом, ко ято 
през есен та ще от бе ле жи пър вия си рож ден ден, зак-
ри учеб на та си го ди на с бо га та праз нич на програма. 80 
доб ро вол ци на въз раст от 7 г. до 14 г. от лом с ко то Първо 
ОУ “Никола Първанов” впе чат ли ха мно жес т во то гос ти с 
ори ги нал ни дет с ки песни, при зо ва ва щи уче ни ци те към 
вни ма ние на пътя, с ек зо тич ни тан цо ви из пъл не ния и 
майс тор с ки де мон с т ра ции на бой но-при лож ни техники. 
На праз нич но то съ би тие при със т ва ха ръ ко вод ни слу жи-
те ли от РУП Лом, ОД МВР Монтана, родители, уче ни ци 
и журналисти. В из раз на доб ро сът руд ни чес т во на чал-
ни кът на РУП Лом гл. ин с пек тор Владимир Владимиров 
връ чи по чет ния знак на по ли цейс ко то уп рав ле ние на ди-
рек тор ка та на учеб но то за ве де ние Христина Христова.  
Тържественото чес т ва не на ус пеш но то прик люч ва не на 
учеб на та го ди на за вър ши с ед но ча со ви ат рак тив ни де-
мон с т ра ции в дво ра на лом с ко то училище. Доброволците 
на по ли цейс ка та ака де мия по ка за ха за вид на сръч-
ност и бър зи на при сгло бя ва не то на ис тин с ки пис то лет 
“Макаров”. Бъдещите по ли цаи учу ди ха при със т ва щи те с 
майс тор с ко уп рав ле ние на велосипед. Според сце на рия 
един от майс то ри те-ко ло ез да чи пад на и по лу чи “се ри оз-
ни” трав ми на дяс на та си ръ ка и главата. Раните му оба че 
бър зо бя ха пре вър за ни от обу че ния екип за оказ ва не на 
до ле кар с ка по мощ на мал ки те доброволци. Дежурна смя-
на от мал ки те по жар ни ка ри пък за ми ну ти се спра ви с 
га се не на “пожар, об х ва нал сгра да та на учи ли ще то”. 
Малките доб ро вол ци те от вто ра та дет с ка по ли цейс ка ака-
де мия в крайду нав с кия град за рад ваха жи те ли те на гра да 
със сво ите де мон с т ра ции на 1 юни - Деня на детето, ко-
га то  по лу чиха сво ите дип ло ми в цен тъ ра на гр. Лом на 
пло щад “Свобода”. ■ СНИМКА : АРХИВ

Вторатадетска
полицейскаакадемия
в Лом зак ри учеб на та
си го ди на с тър жес т во
и де мон с т ра ции

Празнуваха 80 доброволци
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Теодоси АНТОНОВ
Забравата ни ко га ня ма да лег не вър

ху име то на на шия съг раж да нин Стефан 
Савов – дра ма ти чен ар тист и драматург. 
Той ста ва три пос ле до ва тел ни го ди
ни ла уре ат на Димитровска наг ра да 
(1950, 1951, 1952). Той е и един от пър
ви те на род ни ар тис ти (1963). Това са 
найви со ки те дър жав ни от ли чия в оне
зи години.

Стефан Иванов Савов е ро ден във 
Фердинанд (Монтана) през 1896 г., а за
вър ш ва сред но об ра зо ва ние във Враца. 
След то ва след ва пра во в Софийски 
университет. В на ча ло то на 20те 
го ди ни на ХХ век съв сем млад пос
тъп ва ка то ар тист в Народния те атър 
в София. През 1923 г. учас т ва в със та
ва на Театралната студия. Като ак тьор 
по се ща ва и дра ма тич на та шко ла на Н. 
О. Масалитинов, найвид ния те ат рал 
за вре ме то си в България. Покъсно, 
за де сет ки години, Савов съз да ва в 
те атъ ра ед на ши ро ка па лит ра от сил
ни ха рак те ри с яр ки външности, с 
вът реш на дра ма тич ност и емо ци
онал на напрегнатост. Неговите ро ли 
на сце на та са де сет ки с пос та нов ки
те на: “Дванадесета нощ” от Шекспир, 
“Мария Сюарт” от Шилер, “Тартюф” 
от Молиер, “Женитба” и “Ревизор” от 
Н. В. Гогол, “Дачници” от М. Горки и 
много, мно го други. В ки но то Стефан 
Савов е един от пър ви те щас т ли ви 
актьори, изиг ра ли цен т рал ни ро ли във 
филмите: “Грамада” (1936), “Калин 
Орелът” (1950), “Тревога” (1951), 
“Септемврийци” (1954), “Неспокоен 
път” (1955).

Стефан Савов е ав тор на мно
го дра ма тич ни про из ве де ния със 
социално.би то ва насоченост: “Йончови 
ха но ве” (19311940), “Люти клет ви” 
(1931), “Пристанушка” (1934). Пиесите 
му с ге ро икоис то ри чес ка на со че ност 
съ що до пъл ват то зи ко ри дор на раз
нос т ран ния му талант: “Към Голгота” 

(1938), “Кара Танас” (1936), “Пред из г
рев” (1947).

Винаги, ко га то е имал възможност, 
Стефан Савов е бил скъп гост на чи
та ли ще “Разум” ка то ак тьор още 
през 20те и 30те го ди ни на ми на
лия век. Играл е в ня кол ко пос та нов ки 
на мес т ния са мо де ен те атър за ед
но с та лан т ли ви те на ши съг раж да ни 
ентусиасти: Методи Тошев, Цено 
Беляшки, Камен Тодоров (Бараката) и 
Иван Пастърмаджиев.

С те зи скром ни бе леж ки ние бе ле
жим 115ата го диш ни на от не го во то 
раждане.■

115 го ди ни от рож де ни ето на 
Стефан Савов (1896-1969)

Надя ГЕТОВА
По по вод Деня на 

бъл гар с кия спорт – 
17 май, във Враца се 
про ве де ле ко ат ле-
ти чес ка ща фе та , в 
ко ято учас т ва ха де ца 
от об щин с ки те учи ли ща 
раз де ле ни в три въз рас-
то ви групи. Победители 
във  въз рас то ва гру па 
III– IV клас са уче ни-
ци те от НУ „Софроний 
Врачански” – Враца. 

Втори се кла си ра ха уче-
ни ци те на НУ „Иванчо 
Младенов”, а тре ти са 
със те за те ли те от ОУ 
„Христо Ботев” – с. 
Баница.

Във вто ра та въз рас-
то ва гру па V-VIII клас 
на тре то мяс то се кла-
си ра ха уче ни ци те от 
СОУ „Васил Кънчов” – 
Враца, на вто ро - СУ 
„Св.Климент Охридски”, 
а на пър во мяс то се на-

ре ди ха уче ни ци те на 
ПМГ.

В най-ви со ка та въз-
рас то ва гру па IX-XII 
КЛАС по бе ди те ли 
са уче ни ци те от „Св.
Климент Охридски”, 
вто ри са ПМГ, а тре то-
то мяс то бе ше за ето от 
СОУ „Отец Паисий”. 

Награди  - купи, 
ме да ли и гра мо ти по-
лу чи ха и учас т ни ци те 
в щафетата, ко ито се 

вклю чи ха в чет вър та та 
група, с не със те за те лен 
характер. 

Народният пред с та-
ви тел Николай Рашев, 
об щин с кият съ вет ник 
Момчил Калистратов, 
бив ши и нас то ящи 
спор т ни де яте ли се 
включиха, за да да-
дат своя при мер при 
по пу ля ри зи ра не то на 
ле ко ат ле ти чес ки те бя га-
ния сред уча щи те се.■

Проведе се лекоатлетическа 
щафета 
за деня
на спорта
Учас т ва ха де ца от об щин с ки те 
учи ли ща раз де ле ни в три 
въз рас то ви групи
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Георги АЛЕКСАНДРОВ
Продукциите на Драматичнокук

лен те атър във Враца по лу чи ха ви со ко 
приз на ние и бя ха от ли че ни с наг ра ди по 
вре ме на Националния фес ти вал на мал
ки те те ат рал ни фор ми и Фестивала на 
НЕТА, ко ито за вър ши ха в не де ля ве чер
та. Румяна Мерджанска от тру па та на 
до ма ки ни те бе от ли че на с пър ва наг ра
да за глав на жен с ка ро ля за ра ди ро ли те 
си в пос та нов ка та „Изгубени в звез
ди те” от Семьон Злотников. Журито 
да де още две пър ви наг ра ди – на Ирини 
Жамбонас за ра ди ро ля та й в „Конкун” 
от Жорди Галсеран и на Йоана Поповска 
за ро ля та й в „Столовете” от Йожен 
Йонеско. За учас ти ето си в съ щия спек
та къл пък ди рек то рът на ДКТ – Враца 
Анастас Попдимитров бе от ли чен с 
пър ва наг ра да за глав на мъж ка роля. 
Журито да де още ед на пър ва наг ра да – 
на Мариус Куркински за учас ти ето му в 
мо нос пек та къ ла „Български раз ка зи”.

С вто ра наг ра да в та зи ка те го рия си 
тръг на ха Филип Аврамов – „Канкун” 
от Жорди Галсеран и Владимир 
Пенев – „Кралицата май ка” от Марио 
Сантанели. С тре та наг ра да за мъж
ка ро ля бе наг ра ден Димитър Терзиев 
за ро ля та си във „Великденско ви
но” от Константин Илиев. Невена 
Мандаджиева от „Кралицата май ка” на 
Марио Сантанели взе вто ра наг ра да за 
жен с ка роля, а с тре та бя ха от ли че ни две 
да ми – Марияна Жикич за „Кралицата 
на кра со та та от мал кия град” от Мартин 

Макдона и Станка Калчева за ро ля та й 
във „Фрида” на Саня Домазет.

Журито, в със тав Никола Вандов 
 пред се да тел, и чле но ве Гергана 
Пирозова и Стефан Янков, не да де наг
ра да за режисура, тъй ка то прецени, че 
се лек ти ра ни те от Явор Койнаков пи еси 
са кон цен т ри ра ли вни ма ни ето на пуб
ли ка та и кри ти ка та вър ху ак тьор с ки те 
изпълнения. Наградата за сце ног ра фия 
бе при съ де на на Антоанета Костова за 
кос тю ми те й във „Фрида”. Призът на 
проф. Стефан Драгостинов за найму
зи ка лен ак тьор на фес ти ва ла бе от ре ден 
за ко сов с ка та ак т ри са Греса Паласка от 
на ци онал ния те атър на Прищина за ро
ля та й в „Двойката Мартин” от Йожен 
Йонеско.

Международното жу ри на фес ти ва
ла на НЕТА в състав: пред се да тел Нора 
Макарова от Русия и членове Лиляна 
Мазова /Македония/, Нина Мазур /
Германия/, Драгана Бошкович /Сърбия/ 
и Юрий Юшкевич /Украйна/ съ що раз
да де дос та наг ра ди на учас т ва щи те във 
фес ти ва ла на НЕТА постановки.

За найдо бър ак тьор с ки ду ет бе от
ли че на двойка та от те атър Dodona 
от Прищина, Косово, за спек та къ ла 
„One commemoration in coffeetheatre”. 
Лумница Борта от те атър „Ал Давила” в 
Питещи, Румъния, бе от ли че на за ро ля та 
си в пос та нов ка та „Белведере”, а Тихана 
Чулафич бе ше от ли че на за учас ти ето си 
в „Роземунда” – спек та къл на Кралски 
зет с ки те атър в Цетине, Черна гора.

Иван Видославлевич от Сърбия по
лу чи наг ра да за ра ди пред с тав ле ни ето 
„Дневникът на един луд” на Княжевско
сръб с ки те атър в Крагуевац, Сърбия. 
За найдоб ра мъж ка ро ля бе от ли чен 
Хорацио Малаеле за ра ди ро ля та си 
на Учителя в спек та къ ла „Урокът” от 
Йожен Йонеско, де ло на националния 
те атър на Румъния. Като найдо
бър му зи ка лен спек та къл бе от ли че на 
про дук ци ята „Двойката Мартин” на 
национален те атър на Косово, в ко ято 
учас т ва ха ак тьо ри те Греса Паласка и 
Астрит Кабаши.

За найдо бър спек та къл на фес ти ва
ла на НЕТА бе от ли чен про дук ци ята на 
Камерен те атър 55 от Сараево, Босна 
и Херцеговина – „Хелверова нощ” от 
Ингмар Вилквист, пре съз да де на от ак
тьор с кия ду ет Марияна Каранович и 
Ермин Браво. Постановката „Червено” 
бе от ли че на за найори ги нал но сце нич
но въп лъ ще ние на ак ту ал на те ма в нов 
меж ду на ро ден те ат ра лен проект.

Специален приз на меж ду на род но
то жу ри бе да ден на Йоана Поповска 
и Анастас Попдимитров за спек та къ ла 
„Столовете” от Йожен Йонеско.

Преди обя вя ва не то на резултатите 
във фо айе то на вто рия етаж на ДКТ – 
Враца зри те ли и гос ти те на фес ти ва ла 
се нас ла ди ха на майс тор с т во то на ма ке
дон с кия юве лир Маджиров. Музикантът 
до ве де от Струмица два ма свои колеги, 
за да де мон с т ри ра онова, ко ето мо же 
найдоб ре – да сви ри на бу тил ки.■

Високо признание
за врачанския театър

За най-до бър спек та къл 
бе от ли чен Камерен 
те атър 55 от Сараево 
с „Хелверова нощ” от 
Ингмар Вилквист,
пре съз да де на от ду ета 
Марияна Каранович
и Ермин Браво

►НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА МАЛКИТЕ ТЕАТРАЛНИ ФОРМИ - ВРАЦА

Горяна СТОИЧКОВА, гр. Враца

Абитуриентска
песен за моя град
Тази пролет небето над мен
е особено синьо.
По-различно ме буди шумът
на любимия град.
Осемнайсет
тревожно-възторжени мои 
години,
край на детството, първа стъпка
в големия град.

От отсрещната пейка долитат
гласове на приятели.
На училищен звън ми прилича
днес всеки звук.
По познатите улици
срещам лицата познати.
Носталгично напомнят,
че все още съм тук.

Моят град!
Мое първо човешко пристанище!
Дом, от който да тръгна на път. 
Дом, към който
да ме връща, когато залитна
по чуждите краища,
Втори юни с тревожна сирена
от Вола.

Моят град! 
Моят изходен пункт
към безбройни възможности.
Тук, пред строгите светли скали
аз растях и разбрах –
върховете не са да напомнят
за нашата нищожност.
Извисяват се,
за да можем да стигнем до тях.

И на изток да тръгна, и на запад, 
последвала слънцето,
знам, частица от моята обич
пак тук ще остане
като дъх на липа,
като смях на дете, 
като зрънце
в шепа родна земя
под гранитния свод на Балкана…

Поетичен салон

Бизнесът, както всичко в живота 
се ръководи от определени 

постулати. Някои от тях обаче не 
са съвсем искрени. Ето 5-те най-
разпространени лъжи, които чуваме 
всеки ден. 

Лъжа: Хората са най-важният
           ни актив.
Истината: Всъщност хората са 

най-непредвидимият и тревожен 
актив. Нашите най-важни активи са 
финансовите.

Това може би е водещата 
лъжа в нашите времена. Когато 
мениджмънтът започне да говори 
за това колко важни са хората, 

можем да се обзаложим, че скоро ще 
вземе решение, доста неизгодно за 
служителите си.

Лъжа: Това беше
           рационално решение.
Истината: Исках да направя нещо 

друго, но не успях.
Хората искат това, което искат, 

просто защото го искат. Този 
принцип важи и в бизнеса и понякога 

пренебрегва разумните доводи.
Лъжа: Оценяваме хората си
           въз основа на
           представянето им.
Истината: Съдим за хората въз 

основа на това колко ги харесваме.
Защо хората са на позициите, 

на които работят? Защото работят 
за някой, който ги харесва. Когато 
ви уволнят, значи хората, за които 

работите вече не ви харесват.
Лъжа: Това е бизнес,
           няма нищо лично.
Истината: Всичко е лично. По 

човешки, ние се ядосваме един на друг. 
Просто едни имат повече власт и могат 
да предприемат различни решения от 
нас, които обаче ни засягат.

Лъжа: Клиентът е на първо място.
Истината: Аз съм на първо място.
Често клиентът е абстракция. 

Хората се грижат за клиентите, когато 
имат полза и ги пренебрегват, когато 
не зависят от тях.

По материали от 
Harvard Business Review

5-те най-често срещани 
лъживбизнеса
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▲ В Драматично-кук ления те атър ръ ко вод с т во то и въз пи та ни ци те на 
ЦДГ „Дъга” от п раз ну ва ха 55-ата го диш ни на от съз да ва не то на дет с ката 
градина, 35 го ди ни от от к ри ва не то на но ва та сгра да и 5-ата го диш ни на 
от име ну ва не то с име то „Дъга”. СНИМКА: АРХИВ

Започна 19-ото издание на 
международния детски 
фестивал на изкуствата 
„Лачени обувки” – Берковица

Организатори отново са oбщина 
Берковица, читалище „Иван Вазов – 1872” и 
министерството на културата. 

От 1 до 5 юни деца от България, Сърбия 
и Русия ще покажат своите дарования в 
областта на танца, изобразителното изкуство,  
театъра и музиката. 

Вече се знаят участниците - петдесет са 
индивидуалните изпълнители, 6 - вокалните 
групи, 13 театрални състава и 12 формациите 
за модерен балет. Над 70 рисунки са 
пристигнали за участие в раздел „Рисунка”. 
Тази година малките художници рисуват по 
темата „Малкото голямо четене”. 

Във всички раздели на фестивала има  
международно участие. 

Журито ще е професионално. 
Ще има богата съпътстваща програма за 

децата – риболов на пъстърва в градския 
шадраван, киноложка изложба и други. 

 загрявка за следващата година, когато 
фестивалът „Лачени обувки” навършва 
юбилейните двадесет години. ■          

"Лачениобувки" – за 19-и път 


