Лично мнение

Слово памет
Димитър МАРКОВ
Един чудесен акт бе
стореното от Църквата
ни в навечерието на
годишнината от Априлското
въстание: канонизирането
на баташките и новоселските
мъченици. Вярно, не само в
тия селища има избити през
април 1876, но като за начало
и това е добре. Как да не е
добре, след като от почти
пет десетилетия не е имало
канонизации в България. А
в съседните православни
държави „се скъсват” да
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прогласяват за светци кого
ли не?
Сегашната канонизация
обаче ми напомни за една
заслужила, но пренебрегвана

това е достатъчен повод за
отказ, какво да кажем за княз
Борис І Покръстител. Не е ли
наредил той избиването на
цели родове, за да наложи

светците, а на Левски –
отказва. Защо за единия
може, а за другия – не? А
двамата са едни от найзаслужилите за род, родина

Левски недостоен ли е?
от Синода, личност – дякон
Игнатий. Формалният
повод за отказа е убитото
от Левски момче-слугинче.
Убито при неизбежност. Ако

новата религия? Също
неизбежна постъпка, но на
него Църквата ни отдавна
е простила тоя грях и е
причислилила княза към

и вяра наши исторически
личности.
И се питам: Само от
инат ли синодалните отци
отказват канонизация

5

на Апостола (такава
му бе сторена от т.нар.
алтернативен синод – но
него кой го признава?)
или знаят нещо тъмно за
Левски, което историците
премълчават? В такъв
случай или трябва да го
съобщят, или, ако няма
някакъв незнаен за нас
тежък грях, да канонизират
дякон Игнатий.
Но да продължават да
„крият глави в пясъка”,
сякаш такъв проблем не
съществува, е недостойно.■

Достоевски: “Искам да отида
в свободна България”
- Толкова много ми приличате на
Шимановски и по лице, и по характер,
че ми се струва понякога, че душата му
Достоевски също не се застоя вкъщи.
се е преселила във вас.
Имаше неотложна работа в Държавната
Този път младият учен заяви още от
банка, а много дни все я отлагаше и не
вратата:
смогваше да иде. Сутринта, когато се
- Скъпи Фьодор Михайлович, мисля
разхождаше из кабинета си и диктува
си, че вие сега сте не само най-големи
ше на Ана Григориевна нова глава от
скоро започнатия роман, писателят вне
ят писател на Русия но и най-големият
запно млъкна.
славянин! Милеете за България като за
- Аня – доближи се той до жена си и
свое отечество.
сложи ласкаво ръка на рамото й, – тряб
Достоевски го прегърна и го заведе до
ва да се отиде най-сетне до банката.
масата, където Ана Григориевна бързо
– Той имаше навика да говори някак
щеше да напълни чашите с горещ чай.
неопределено, когато се отнасяше за
- Знаете ли какво, млади ми
важни лични работи.
приятелю, може би не съм нито найЗатова пък Ана Григориевна, ко
големият писател на Русия, нито
ято много години вече се занимаваше с
най-върлият славянин – той погледна
уреждането на всички основни въпроси
госта си в очите и насмешливо иронич
на семейството, прие думите му с цяла
ният тон, с който говореше, внезапно бе
та сериозност. Прибра стенографския
заменен с една категорична сериозност,
бележник и стана.
- но много ми се иска, поне докато
- Ще те придружа – каза тя и добави:
трае войната на Изток, да се чувствам
ха болезнено нещастието на българск ия фабрики! Но какво ли може да бъде по- войник на освобождението на братята
- И без това съм в течение на работата
народ. Кървавите мюсюлмански изс
висше в очите на Европа от тях? Това са българи.
повече от теб.
такива интереси, до които не ти позво
На ъгъла стояха наредени в очакване тъпления го бяха отвратили. Съвестта
- А може би ще напишете и нещо по
на писателя не можеше да мълчи и
ляват да се докоснеш не само с пръст,
файтони. Писателят махна с ръка и ко
вече за събитията на Балканите, ако се
словото му започна да бичува безжа
но даже и мислено. Да бъдат завинаги
гато колата пристигна, той помогна на
съди по трайността, с която носите ва
лостно “цивилизована Европа”, която
проклети тия интереси на европейската шите сюжети? – подхвърли така уж
жена си да се настани, седна до нея и
гледаше с безразличие варварст во
цивилизация!...”
рече кратко:
между другото Соловьов.
то на поробителите. Издаваният от
След първите победи над противника
- В Държавната банка!
- Вероятно – отговори неопределено
Достоевски “Дневник на писателя”
в пределите на Балканския полуостров
Когато пресичаха Невския проспект,
писателят.
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къв свитък и викаше:
заглавието като “Братя Карамазови”.
то “Фигаро”, “Дейли нюз”, “Таймс”,
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ден – 12/24 април 1877 г. в гр. Кишинев.
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Достоевски. По улиците беше нещо
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ха да бъдат отвратени от поведението на
гледате писателството, а си създавате
- За Държавната банка, нали? – попи с възхищение всичко, което пишете в
османските поробители, от издевателс
“Дневника” за България. Благодарим ви врагове с политиката?
та също не без вълнение и коларят.
твата им върху беззащитното българско
от сърце, ние сме с вас!...
- Въпрос на съвест, господа! И още
- Обърни към Казанския храм! – по
население…
Писателят зае централна роля в
нещо – отвръщаше им без смущение
шепна тихо писателят.
Достоевски бе щастлив да поздрави
Славянския комитет в Петербург и
писателят, - за мене няма разлика меж
Новината за обявяването на войната
свободата на българите, но той искре
ду писателството и политиката!
бе довела и тук много хора. Духовници, почти всеки ден произнасяше ре
Веднъж в дома на писателя дотърча но протестираше против жестокостт а на
облечени в своите искрящи в светлина чи на митинги и събрания в защита на
Берлинския договор, който бе разделил
та на светещите златни одежди, служеха българите, босненците и херцеговците. развълнуван младият му приятел фи
брат от брата. Преживял огорчението
В “Дневник на писателя” се появява
лософът Владимир Соловьов, син на
молебен пред иконата на “Казанската
ха една след друга все по-изобличаващи известния историк. Двамата бяха се за от смъртт а на своя син, той наме
божа майка”. Жените плачеха от ра
ри истинска утеха в работата си над
статии, насочени срещу мюсюлманс
познали през 1973 г. по повод на една
дост и благославяха “царя-бащица”,
ка Турция и английската политика на
статия, която младият учен бе изпратил “Братя Карамазови”. След една среща с
както го споменаваше в проповедта си
възторжена студентска аудитория, орга
Дзираели. Достоевски напечата и раз
на Достоевски. Тя разглеждаше от фи
свещеникът, за “височайшето му ре
казаната от Макгахан в “Дейли нюз”
лософски аспект отрицателните начала низирана от Владимир Соловьов, който
шение да се яви в Русия в защита на
история на българското момиче, ко
след неколкогодишно отсъств ие се беше
на западното развитие. Писателят бе
поробените християни”.
Достоевски веднага потъна в тълпата. ето гледало как озверените башибозуци извикал при себе си Соловьов и продъл завърнал в Петербург, Достоевски каза
жителният им разговор сложи началото на жена си:
Наистина войната бе така дълго очак одирали кожата на баща му, а след то
ва самото то било изтезавано и убито.
- Искам един ден, ако здравето ми
на едно хубаво приятелство. Тогава
вана и вече се считаше за неизбежна
След такъв факт писателят не можеше
Достоевски бе доверил на младия учен, позволи, за да не загина някъде по
от страна на Русия, след няколкото
пътя като Тургеневия герой от “В на
че му е станал симпатичен не само за
провалени опити да бъде решен по дип да не възкликне:
“… О, цивилизация! О, Европа, ко
вечерието”, да отида в свободна
ради непоклатимата логика, с която
ломатически път Източният въпрос.
ято тъй много ще пострада в своите
България. Аз просто тъгувам за нея и
бе защитена статията му, но и по чис
Писателят боготвореше Пушкин и бе
интереси, ако сериозно забрани на тур то субективни причини. Младият човек имам чувството, че съм я обиколил пе
възприел още в ранната си младост
ците да одират кожите на бащите пред
дя по педя в компанията на Церетелев,
му приличаше на друг един познат от
неговата идея за всеобщо славянско
очите на децата им! Тия тъй висши
миналото, който е упражнявал върху не Скайлър и Макгахан.
единство. Може би и тъкмо това не
интереси на европейската цивилиза
Из книгата “Слава, Априлци”.
го грамадно влияние. Достоевски беше
гово верую го определи така бързо на
ция – търговия, мореплавания, пазари,
Изд. “Пропелер”, София, 2011.
казал на Соловьов:
страната на всички, които преживява
Иван ВЪЛОВ

Този ден Фьодор Михайлович

Поздрави за Свети Дух

Слово спектър
“Регионално депо
за отпадъци
– Монтана” ЕООД
и лично управителят
инж. Мариела Живкова
поздравяват своите
работници и
служители с празника
на града Свети Дух,
като им пожелават
здраве, мъдрост, която
е по-силна от всяко
движение и със своята
чистота е във всичко,
която е светлината,
бележеща верния път
в живота ни!
Нека на този ден
радостта и хубавото
настроение бъдат с
вас и близките ви!

Честит празник!
►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

Ръководството
на Банка ДСК ЕАД
– град Монтана
поздравя своите
служители,
клиенти, колеги
и съграждани с
празника Свети
Дух.

Свети Дух ни
дарява с мъдрост,
живот движение,
обогатява човека
с духовни дарове,
украсява го с
многообразни
добродетели
– любов, мир,
милосърдие.
Нека дълголетието,
благостта и
верността са
винаги с вас!

Д-р Даниела
Стоянова

9 - 15 юни 2011
ч 9 Св. Кирил, архиеп.
Александрийски
п 10 * Св. свщмчк
Тимотей, еп. Брусенски
с 11 * Св.
апли Вартоломей и
Варнава.
Св. Богородица –
„Достойно есть“
н 12 † Неделя след
Пасха – Петдесетина.
Света Троица. (Всичко
на празника)
п 13 Св. мчца Акилина.
Св. Трифилий, еп. на
Никозийски
в 14 Прор. Елисей.
Св. Методий, патр.
Константинополски.
с 15 Св. прор. Амос. Св.
мчк Исихий Доростолски

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

ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ, ОБЛАСТ МОНТАНА
Ул.”Г.Димитров” № 26 ; Централа 09727/ 21 36
Факс : 09727/ 23 23, e-mail: medkovec@mail.bg
На основание чл.44, ал.I, т.7 от ЗМСМА и във връзка
с изпълнение на решения № 349/20.12.2010 г.,
№ 360/27.01.2011 г., № 368/31.03.2011 г. и
№ 378/26.05.2011 г. на ОбС относно разпореждане
с имоти общинска собственост на
община Медковец, обл. Монтана

ОБЯВЯВА

Публичен търг с явно наддаване за продажбата
на недвижими имоти частна общинска
собственост, както следва:

1. Имот № 562007 – нива с площ 16,889 дка,
категория III /трета/ в землището на с. Расово, общ.
Медковец, находяща се в местността Благбобова
падина с първоначална цена 5151,00 /пет хиляди сто
петдесет и един и 0,00/ лв.
2. Имот № 286021 – нива с площ 11,286 дка,
категория V /пета/ в землището на с. Расово, общ.
Медковец, находяща се в местността Пчелините, с
първоначална цена 4514,00 /четири хиляди петстотин
и четиринадесет и 0,00/ лв. и отдаване под наем на
имот и помещения /части/ от имоти публична общинска
собственост, а именно:
1. Помещение /1 стая - първи етаж/ с обща площ
20 кв.м в сградата на „Битов комбинат” с Акт №
628/13.03.2008 г. в с. Медковец за сумата от 20,00 лв.
без ДДС за срок от 3 /три/ години.
2. Помещение /1стая - мазе/ с обща площ 25 кв.м в
сградата на „Битов комбинат” с Акт №628/13.03.2008 г. в
с. Медковец за сумата от 25,00 лв. без ДДС за срок от 3
/три/ години.
3. Помещение /1 стая - първи етаж/ с обща площ 20
кв.м в Административна сграда с Акт № 113/17.08.1999 г.
в с. Медковец за сумата от 50,00 лв. без ДДС за срок от
3 /три/ години.
4. Имот № 286021, представляващ язовир
“Мъртвицата”, с площ 38,914 дка, находящ се в
землището на с. Сливовик, с годишен наем 500 /
петстотин и 0,00/ лв. за срок от 5 /пет/ години.
Търгът ще се проведе на 23.06.2011 г. от 13.30 ч. в
заседателната зала на община Медковец от комисия в
състав:
Председател:
инж. Иван Евстатиев Иванов – директор СА
Членове:
1.инж. Цветан Йорданов Атанасов – старши експерт
			
ОС, Гр.З, ОМП
2. инж. Николай Божиков Динчев – младши експерт ЕП
3. Мариан Цветанов – юрисконсулт - община Медковец
4. Нели Първанова Табакова – финансов контрольор
Депозитът за участие е 10% от стойността началната
тръжна цена и наема на имота и ще се внася до 12.00 ч.
на 23.06.2011 г. на касата на общината.
Стъпка на наддаване 1/едно/ на сто от
първоначалната цена.
Оглед на имотите – всеки работен ден.
Тел. за връзка: Централа 09727/ 21 36

инж.Венцислав ЕВГЕНИЕВ
Кмет на община Медковец
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Регионална организация на БСЧП ”Възраждане”
и председателят инж.Иван Сергисов
поздравяват всички свои членове, сът
рудници и приятели с големия празник
на град Монтана – Свети Дух, като
им пожелават мъдрост и сила, за да
бъдат плодотворни и незабравими де
лата им! Нека правда, мир и радост
изпълват сърцата ви! Честит празник!

ПРОГРАМА
за Празника на Монтана – Свети дух 2011
8 юни 2011 г.

17,00 ч. Откриване на изложба “Монтана през пог
леда на археологията” и представяне на “Траките
трибали” - изследване на Красимира Живкова
с участието на проф. дин Валерия Фол (научен
ръководител) Експозиционна зала на РИМ,
ул. “Граф Игнатиев” 3

9 юни 2011 г.

13,00 ч. Национална научна конференция “Монтана
– мост на цивилизациите”, организирана от Община
Монтана, Държавна агенция „Архиви” и Института за
исторически изследвания към Българска академия на
науките - Общински младежки дом

10 юни 2011 г.

9,00 ч. Национална научна конференция “Монтана
– мост на цивилизациите”, организирана от Община
Монтана, Държавна агенция „Архиви” и Института за
исторически изследвания към Българска академия на
науките - Общински младежки дом

12 юни 2011 г.

11,00 ч. Международен шампионат по екстериор на
кучета - парк “Монтанензиум”
19,00 ч. Откриване на Международен фолклорен
фестивал – Монтана 2011, с участието на групи от
Албания, Босна и Херцеговина, Молдова, Полша и
Черна гора - пл. “Жеравица” (при дъждовно време – в
залата на Драматичен театър)

13 юни 2011 г.

8,30 ч. Божествена Света литургия
Храм “Св. Св. Кирил и Методий”
10,00 ч. Шествие
от храм “Св. Св. Кирил и Методий”
до площад “Жеравица”
10,15 ч. Тържествен водосвет
10,30 ч. “Празник в Монтана” – концерт с участието
на гостуващите танцови състави от Международния
фолклорен фестивал – Монтана 2011пл. “Жеравица” (при дъждовно време – в
залата на Драматичен театър)
11,00 ч. Открит турнир по конен спорт. местност
“Млаката”
11,00 ч. Хепънинг “В кухнята на художника”
експозиционна зала “Кутловица”
11,30 ч. Тържествена сесия на Общински съвет –
Монтана - Общински младежки дом
19,00 ч. Фолклорен концерт на танцов ансамбъл
“Северняци” към обединен детски компл
 екс “Ние,
врабчетата” – Монтана, и танцовите състави от
Албания и Черна Гора
19,45 ч. Демонстративни скокове с парашут
20,30 ч. Рецитал на Нели Рангелова и Орлин Горанов
пл. “Жеравица” (при дъждовно време – в
залата на Драматичен театър)
21,45 ч. Огнено шоу на театрална трупа “Три-четири”
в ОДК “Бумеранг” – гр. Козлодуй
22,00 ч. Заря
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Скъпи съграждани,

Поздравявам ви с традиционния събор на
Вълчедръм СВЕТИ ДУХ, като ви пожелавам
здраве, успехи в труда, вяра и надежда в
бъдните дни. Нека да следваме завета на
предците ни в трудните моменти да започ
ваме отначало. Желая ви от сърце весело
настроение и приятно изкарвате на празника!
Иван БАРЗИН,кмет на Община Вълчедръм

Хотел “Огоста”
– Монтана

поздравява всички
служители и гости на
хотела с празника на
града Свети дух! Нека
денят ви бъде ведър и
слънчев, изпълнен с
хубаво настроение и
радостни
преживявания!
Честит празник!
“Топлофикация” АД – Монтана
поздравява всички свои служители,
многобройните си клиенти и съг
раждани с традиционния празник
на Монтана. Нека Светият дух отво
ри сърцата и умовете ни за силата и
добротата, радостта от всеобщата
обич и благодат, да изпълни домове
те ни и ни води към още по-успешно
бъдеще!

инж. Благой КАМЕНОВ, изп. директор

Честит празник, скъпи съграждани от Монтана!
По случай традиционния празник
на града Свети Дух приемете моите
най-сърдечни поздравления. Бъдете
здрави и вярвайте в доброто. Весело
празнуване и много щастливи мигове!
Кирил МАРИНОВ, Франкфурт

ЕТ “ГАБИ”

гр. Монтана, бул. “Трети март” 65

14 юни 2011 г.

19,00 ч. Фолклорен концерт на танцов ансамбъл
“Младост” към Общински младежки дом и школа за
български народни танци “Стоянови” - Монтана, с
танцовата група от Молдова пл. “Жеравица” (при дъждовно време – в
залата на Драматичен театър)

15 юни 2011 г.

19,00 ч. Фолклорен концерт на танцувална работил
ница “Етнос” към
V СОУ “Христо Ботев” – Монтана, и танцовия състав
от Босна и Херцеговина
20,00 ч. Фолклорен концерт на танцов ансамбъл
“Пъстрина” към НЧ “Разум” – Монтана, и танцовия
състав от Полша
пл. “Жеравица” (при дъждовно време – в
залата на Драматичен театър)

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

предлага на своите клиенти:

► Всякакъв вид топли и пресни закуски
► Безалкохолни и други напитки
► В павилиона и баничарницата можете
да поръчате всичко за вашите весели
и тъжни моменти
► Баница на хапки за 1 кг
единствено тук по 7,50 лв.

Очакваме ви всеки ден на бул. “Трети март” 65
и на павилиона на пазара – срещу печатницата.

“Ибис – Масаж” ЕООД
► Масажи:
лечебен, класически,
спортен, билков,
козметичен
► Терапии:
ориз и бамбук,
шоколадова, винена
Иванка Петкова,
Монтана,
ул. “Любен Каравелов”
6-А, тел. 0887/042 914

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

Слово земляци

В Криводол

В "подкрепа" на пушачите

рима бяха най-отявлените пу
Т
шачи в родното ми село Горна
Лука – Кръсто Монин, Петко Карпузов

и баща ми Иван Джоков. Двамата си
отидоха от този свят, без да доживе
ят седемдесет години и остана само
баща ми.
Надживя ги не защото е имал подобър и спокоен живот – напротив!
Като участник в три войни:
Балканската, Междусъюзническата и
Първата световна, се е нагледал на
смърт, глад, болести. Мълчаливо но
сеше раните и болките си и с никого
не ги споделяше, не се и оплакваше.
Помнеше имената на градове,
села, местности, където беше ми
навал в дни на сражения, атаки,
победи. Назоваваше имената и фа
милиите на негови другари, паднали
по бойните полета, помнеше родните
им места, като че да е било вчера.
Умееше да разказва весели случ
ки от живота си и даже в тъжното
намираше нещо забавно и хората
го слушаха, почитаха и преразказ
ваха на други, което са чули от него
и така правеха трудните си дни попоносими. Иронизираше глупостт а
на дребните душици, които смята
ха себе си за богоравни, а те това не
можеха да му простят и постоянно
го тормозеха. За тях казваше: “Не ги
мразя… достатъчно е, че повечето от
тях вече съм надживял…”
Беше навършил осемдесет години
Цветан ИЛИЕВ
Така образно можем да
определим библиотеката
към читалище “Никола Й.
Вапцаров” в гр. Криводол.
Слънчева сграда, слън
чев библиотечен
“комплекс”. По среда
та – открити и достъпни
до читателя рафтове с
32 000 тома литература.
Непосредствено свър
зан с библиотечния фонд
е салонът за тържества,
за премиери на книги, за
срещи с писатели и дру
ги творци, с една интимна
атмосфера с непринуде
на асоциативност, лъхаща
от интериор с художестве
ни платна, със скулптурни
фигури на известни наши
творци, с много светлина.
От другата страна, пак не
посредствено свързан с
фонда, е Справочният от
дел с десетки речници,
антологии. Най-напред
погледът ни среща портре
тите на Кирил и Методий,
Петко Славейков, Иван
Вазов, Елин Пелин, Пейо
Яворов, Йордан Йовков,
Георги Раковски, Любен
Каравелов, Васил Левски,
Христо Ботев. Тук е и кул
турно-информационният
център.
В рамките на богатите
културни дни на Криводол
с откриване на изложба
от Монтана, с концертите
на ансамблите “Вратица”
при читалище “Развитие”
– Враца, на СОУ “Отец
Паисий” – Враца, на
ансамбъла при чита
лище “Просвета-1925”
– Мездра., с концертна
та програма на читалище
“Цани Иванов” – Борован,
се състоя вълнуващо
тържество за културноинформационния център,
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и когато остана съвсем сам, мно
го често отивах да го видя. Веднъж
сподели, че от много време болките
в краката го измъчват непрестанно,
но не искал да ми каже, за да не го
водя на лекар. Принудително го от
карах на преглед – изпратиха го на
рентген. Когато рентг енологът напра

тъпчех ги в лука, защото не можеха
да се свият на цигара.
- Знаеш ли, аз съм рентгенолог
повече от десет години и какво ли
не съм виждал, но толкова опуше
ни дробове като твоите – никога…
никога. Искаш ли да поживееш още,
дядо?

Медицинско
чудо
Павел ДЖОКОВ, Монтана

ви снимката, между него и баща ми
се състоя следният диалог:
- Дядо, откога си започнал да
пушиш?
Бях на дванадесет години. Имах
двама братя, по-големи от мен, и от
тях се научих.
- А отказвал ли си ги някога?
- Не съм и опитвал. Двамата ми
братя се криеха от баща ми, а аз по
исках прошка и той ми разреши да
си пуша при него. Пушил съм най-ло
шия тютюн – качак, рязах стъблата

- Че как да не искам, докторе,
толкова смърт съм виждал, седем го
дини съм носил войнишка униформа,
раняван съм, в ръцете ми са умира
ли мои другари…
- Тогава сам разбираш, че с таки
ва дробове, черни като катран, само
незабавното отказване от цигарите
може да ти помогне да… да поживе
еш още някой ден, иначе… изходът е
трагичен!
- Разбирам, докторе… Та нали наймалкият ми брат си одите от този
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свят, ненавършил и петдесет години,
и то от рак на белите дробове, зара
ди цигарите, защото и той-пушеше
като нас, братята си.
Замълча баща ми натъжен и ве
роятно докторът си е помислил,
че думите му са оказали стряска
що въздействие и той категорично
вече е решил да откаже завинаги
цигарите. Но…
- Много умни и полезни съвети
научих, докторе, че ще трябва да
се откажа от тютюна, за да поживея
още, но все някога ще умра, нали?
Та, мисля си, дали ако наистина се
реша на такъв героизъм, няма да
умра по-рано, отколкото ми е писа
но да живея, не от друго, а от мъка
за цигарите!?...
Поразвесели се докторът и чисто
сърдечно рече:
- Животът си е твой, сам реши
какво ще правиш. Но щом като с
тези твои дробове още можеш да
дишаш и все още си жив, а при това
и да се шегуваш, то… мога да кажа,
че ти си медицинско чудо, невижда
но и несрещано досега! И на който
и да е от колегите си покажа сним
ката ти, всеки ще каже, че тя е на
човек, който отдавна е напуснал то
зи свят!
След този преглед баща ми живя
още три години, без да го водя от
ново на доктор и без да престане да
пуши нито ден.■

Оазис на богата култура
и духовен живот
Библиотека
“Н. Й. Вапцаров”
спечели проект за
включване в
програмата “Глобални
библиотеки”

след като библиотеката пе
чели проект за включване
в програмата “Глобални
библиотеки – България”.
Тази програма е с про
дължителност четири и
половина години. Тя цели
да улесни достъпа до ин
формация и услуги чрез
интернет за българско
то население. Предвижда
се безплатно ползване на
ИКТ оборудване и интер
нет от посетителите в 900
обществени библиотеки в
големи и малки градове и
села. Чрез мобилизиране
на допълнителни средств а
програмата ще се стреми
частично да обхване още
700 библиотеки. Близо

Цялостни
интериорни решения

3000 библиотекари ще бъ
дат обучени в компютърни
умения, предоставяне на
нови услуги и модерен
библиотечен мениджмънт.
Програмата е насочена
към нуждите на обикно
вения българин, като цели
повишено качеств о на ус
лугите в обществените
библиотеки.
Главният библиотекар
и председател на коми
сията за култура в ОбС
– Криводол Христина
Борисова даде подроб
ни разяснения за тази
програма. На тържество
то присъстваха кметът на
Община Криводол инж.
Николай Иванов, пред

седателят на Общинския
съвет Илия Перчинков,
Красимира Кънева – пред
ставител на звеното за
управление на програмата
и областен координатор,
Силвия Врачовска, ди
ректор на библиотека
“Христо Ботев” във
Враца. 840 са били кан
дидатите за програмата
от 249 общини. По то
зи проект се участва в
Националната компютър
на мултимедия. И гордост
и успех е за Криводол,
че е включен в тази
програма. Такива мис
ли изрази инж. Николай
Иванов когато откр
 и ку
турно-информационния

център, като поздр
 а
ви всички за успеха на
библиотеката. Той подари
за лятната читалня спен
сер за вода. Бе подарена и
картина от обинските съ
ветници Петър Комитски
и Ангел Иванов. Деца от
“Творческата Вапцарова
работилница”, с бели фла
нелки с емблемата на
тях “Глобални библиоте
ки”, изнесоха литературна

Слово
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плюс

e-mails: slovoplyus@abv.bg,
slovoplus@yahoo.com

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”
Монтана, ул.“Пейо Яворов” 1, Бизнесцентър “Огоста”
Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова
тел. 0886 024 339

►От вътрешния ремонт,
през мебелите
до интериорния текстил

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

програма.
Културно-информацион
ният център е с 6 настолни
компютъра, един лап
топ – мултимедия, където
се снима, екран, копир
на техника. Интернетът
е безплатен, с безплатен
доставчик кабелна телеви
зия “Михайлов” – Враца,
оборудване на фирма
“БЕТОТ” ООД с управи
тел Ивайло Тотев, който е
спонсор на библиотеката.
Христина Борисова из
рази своята благодарност
към кмета инж. Николай
Иванов, Общинския съ
вет и множеството
доброволци, които са
допринесли библиотека
та да стане нещо повече
от оазис за култура и ду
ховен живот и за успеха
за включването й в из
браните за мащабната
информация библиоте
ки…■

Печатница
“БГ Принт” Враца

Екип Враца
ул.“Цв. Кръстенякова” 13
ОКС, 3000, п.к. 140,
тел.: 092/665 400; 0897/658 888
Екип Монтана
3400, п.к. 133,
ул. “Пейо Яворов” 1,
бизнесцентър “Огоста”,
ет.4, тел. 096/588 292;
0882/ 910 550
Екип Видин
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889/399 349

Слово култура
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Смесен хор „Видин” радва
почитателите си повече от 60 г.
Певците подготвят
традиционен
самостоятелен
концерт
Диана СИРАКОВА

Смесен хор „Видин” към читали
ще „Цвят” е създаден през 1949 г. под
името „Боян Чонос”. През 1993 г. е пре
именуван на „Видин” и вече повече от
60 години радва почитателите на хоро
вото изкуство не само във Видин, а в
страната и чужбина. Носител е на наши
и международни отличия. Гастролирал
е в Унгария, Румъния, Югославия,
Русия, Великобритания, Германия,
Италия, Франция и др. През години
те хористите са пели под диригентските
палки на редица известни наши дири
генти като Валентин Бобевски, Андрей
Андреев, баща и син Ангелоеви и
много други. И сега диригентът на хо
ра е известно име в музикалните среди
- Аспарух Лисов, а зад пианото – пер
фектната Албена Лисова.
Днес хорът не е толкова голям, как
то някога. Но и сега, както и преди
тук е събран цветът на видинските
певци. И не минава празничен кон
церт без тяхно участие. Още се говори
за съвместната им изява със сръбски
ят хор от град Зайчар в Катедралният
храм „Св. Димитър. С интерес се пос

рещат и концертите със видинската
симфониета. Репертоарът е интере
сен и разнообразен, прецизно избран от
диригента Лисов. Хористите изпълня
ват произведения от различни стилове
и епохи – и всичко с еднаква лекота
– любителите на хоровото изкуство мо
гат да чуят творби на Добри Христов,
Чайковски, Моцарт, Константин
Илиев... С особен патос и атрактив

ност певците изпълняват българския си
репертоар, в който са включени и твор
би на фолклорна основа.
Преди Коледа хор „Видин” гостува
на своите колеги във Враца, а за ве
ликденск ите празници колективът пя
в град Монтана. Често „отскачат” и до
Зайчар, където имат много почитатели.
Сега репетициите са посветени на пред
стоящият традиционен самостоятелен

концерт в края на творческия сезон.
Видин е град с богата традиция в хо
ровото пеене. Някога тук имаше 4 хора
и все от класа – с богат репертоар и из
ключителни изпълнители. Днес хор
„Видин” е единствен в града, но ин
тересът на видинчани към този вид
изкуств о не е намалял, което доказва, че
въпреки скептицизмът на някои – хоро
вото пеене има място и в новия век.■

Оратория за победата
над страданието
Мартен Калеев е успял да намери баланса между лириката
и прозата, без да наруши нито за миг мярката
Самотата му е толкова голяма, че поч
ти никой никога не се обръща с името
му към него в интимното му общуване,
а това осезателно я подчертава и
засилва. Как не се скъсва при невероят
ните изпитания, е направо непонятно за
нормалните ни представи.

Калеев, Мартен. Градината с
разпятието. БГ ПРИНТ, 2010
Драган РАДЕВ

Романът „Градината с разпятието” е
най-новата книга на писателя Мартен
Калеев. Трудно обозрим роман. Каквото
и да кажеш, все ще е малко и все ще
е непълно. Спазена е „рецептата” на
Андре Мороа – вътре има и четири
те неща: любов, религия, богаташи и
загадка. Разбира се, има още толкова
много неща...
Пред нас е роман с кръгова компози
ция – откъдето започва, там завършва.
Макар и не съвсем.
„Градината с разпятието” е едно го
лямо стихотворение за човешката
мъка, за съпротивата на човека в нес
кончаема серия от битки за оцеляване.
Повествованието е лирическо и се води
от името на главния герой, изоставения
от родителите си Йоан Найденов. Той е
една изпъната до предел струна, готова
да се скъса всеки момент под напора на
сирашкото страдание.

вите рамки на романа, нищо че тук са
налице джиесемите и компютрите с
интернета. Даже прототипът на една
Цена Берковска не е от днешната епоха,
но в романа героинята се подвизава
през прехода.
Една грозна дума като лайтмотив се
повтаря в цялото повествование – учи
Прочиташ на един дъх тази книга,
която те разтърсва със своя драматизъм. лището с общежитието на сираците
Негови носители са винаги антиподите, е наречено „инкубатор” – негови
а тук те са в изобилие и са представени те питомци в нея влагат обидата си,
изключително пластично и нюансирано т.е. огорчението си, а външните вла
– и сред „съкафезниците”, и между тях гат презрението си към тях, макар
че точно тяхното поведение е дове
и учителите и възпитателите, и между
ло до появата му. И едните, и другите
тях и децата от града.
Ако трябва да се разгадае метафората знаят, че там живеят захвърлените де
на заглавието, то тя трябва да се потър ца на обществото. Пренебрегнатите.
Унизените. Този лайтмотив пронизва
си в изповедта на Джилянов – тежка е
всички страници.
битката на орисаните.
Читателят неусетно е доведен до
Основната сюжетна линия е придру
по
зицията на искреното състрада
жена от преплитащи се с нея сюжетни
ние и протест срещу съществ уващото
линии, които звучат полифонично ка
положение, изход от което не му е
то в оратория за човешкото страдание
и победата над него. Нито лирическите подсказан. Само е загатнат. На гърба на
последната корица на книгата.
отстъпления, нито ретардациите – ни
Езикът на автора е език не само на
що не намалява през всичките страници
прозата, но и на лириката. Това му при
интереса на читателя към основната
дава
интрига, защото всичко служи само на
свежест, оригиналност,
непрекъснатото избистряне на авторо
постоянна приповдигнатост, а на мес
вия замисъл.
та и завидна патетика. Нещо много
Не е вярно, че това е роман само
трудно за постигане, което се е удава
за прехода. При всички епохи домо
ло на малцина български писатели като
вете за сираци са били неуютни, а
Йовков и Каралийчев. Мартен Калеев
особено когато служителите в тях не
е успял да намери баланса между ли
само са се оеснафили, очиновничили,
корумпирали, но са станали бездушни и риката и прозата, без да наруши нито
за миг мярката. Речевите характерис
апатични. И преди прехода в тези учи
лища децата без надзора на възрастните тики на героите са шлайфани толкова
търпеливо, че звучат естеств ено и
в спалните помещения и през свобод
ненатрапчиво. Одухотворяването на
ното време са се държали помежду си
герои като Йоан Найденов, Джето, учи
по законите на джунглата – силните
теля по география Костадин Джилянов
са издевателствали над слабите. Точно
и професор Галилей Симеонов е дове
юмручното право разширява време

дено до съвършенство с помощта на
безукорна речева стилизация. Тя не е
странна дори за главния герой, от чието
име се води повествованието, защото
бъдещият талантлив художник е четяща
личност, а и може да разказва от пози
циите на по-зряла възраст.
Четейки романа, читателят си при
помня Йовковия финал на „По жицата”:
„Боже, колко мъка има по тоя свят,
боже!” Но Йовков е казал това само с
един неголям разказ. А тук на 311 стра
ници

мъката е показана в нейните
кошмарни повторения,

кое от кое по-чудовищни. Тук се сре
щаме с онази драстична агресия, която
нахлу от екраните след 10 ноемвр и 1989
г., навлезе и в масовите училища, а в
представения „инкубатор” е причина за
ескалиращо издевателств о на по-сил
ните над по-слабите, за ненормални
издевателства, познати само от нацист
ките лагери и лагерите на ГУЛАГ.
Трудно е да се каже къде Мартен
Калеев е най-силен. На него в еднак
ва степен му се удават и пейзажите,
и детайлите в разкриването на
обстановката, и описанията на героите.
За него няма тайни в писателското
изкуство.
Никъде не може да се открие при
съствието на автора, а това е велико
умение. Той само изобразява, неви
дим е и не размахва менторски пръст.
Неговата проницателност е толкова
възхитителна, че спечелва доверието на
читателя. И го предизвиква да се запоз
нае с цялото творчество на писателя,
както и да очаква с нетърпение след
ващите му книги. Защото „Градината с
разпятието” е роман явление в съвре
менната българска литература.■

