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Британската певица
Ейми Уайнхаус
е открита мъртва в апартамента
си в Камдън, в северната част
на Лондон, предаде BBC на 23
юли.
Певицата беше на 27 години
и водеше дълга борба срещу
пристрастеността си
към алкохола и наркотиците.
Неотдавна Уайнхаус отмени
турнето си след катастрофално
представяне в Сърбия.
Първоначално тя отказа
изявите си в Истанбул и Атина,
а мениджърският й екип
впоследствие отмени всички
останали концерти от турнето.
В края на май Ейми постъпи
в лондонска клиника за
лечение от алкохолизъм, но
скоро след това излезе от
нея. Певицата имаше няколко
престоя в клиники за лечение
на пристрастяването си. Тя
посвети на проблемите си с
алкохола популярната песен
"Rehab" от 2006 г.

М

узиката на Ейми Уайнхаус
- смесица от шейсетарски
поп-соул и уличния сленг
на 21-ви век - винаги е била побезинтересна за медиите от хаотичния
й живот извън сцената. Името й рядко
се появяваше в пресата, ако пред него
не стоеше епитетът „проблемна" и не
бе придружено с описание на битката
й с алкохола и наркотиците, както и на
сложните отношения със съпруга й дребен дилър и наркоман на име Блейк
Фийлдър-Сивил.
Отложените концерти, сблъсъците
със закона и престоите в клиники
за алкохолици даваха на пресата
достатъчно материал за писане;
коментаторите виждаха паралел между
саморазрушителните отношения на
Ейми Уайнхаус с Блейк ФийлдърСивил и връзката на Сид Вишъс и Нанси
Спънджън.
Пропадането на Ейми започва, когато
е на 16 години. Напуска училище, за да
пее с джаз бенд. Докато навърши 18,
вече е подписала договор с Island Records. Изнася се от дома на майка си в
апартамент в Камдън. Първият й албум

Frank излиза през 2003 година и й
носи номинации за множество
награди, включително и за Мъркюри

От www. webcafe.bg

Печели Айвър Новело на следващата
година за първия си сингъл Stronger
Than Me.
През 2005 година среща Блейк
Фийлдър-Сивил в кръчма в Камдън. Той
й се представя за „асистент режисьор
на музикални клипове". Въпреки че си
има сериозна приятелка, започва връзка
с Ейми. Татуира си името й зад дясното
си ухо, а тя неговото - над сърцето
си. Освен това двамата имат подобни
белези на ръцете си (причинени на
едно от така наречените „партита за
самонараняване" на Фийлдър-Сивил.)
Ейми признава, че когато двамата
се запознават, тя пуши трева и пие
повече, отколкото е полезно за нея. Но
с напредване на връзката им певицата
става печално известна с пиянски
изпълнения на публични места. Дори
веднъж слиза от сцената, за да повърне.
На наградите Q през 2006

крещи на Боно, докато той благодари
за приза си: „Я млъквай! Изобщо не
ми пука какво мислиш!"

И от песните й става ясно, че връзката
й с Фийлдър-Сивил (когото тя нарича
„Бейби") е изпепеляваща. Година
след запознанството си с Ейми той
се връща при старата си приятелка и
през месеците, в които са разделени,
певицата потъва в депресия. Така се
ражда Back to Black, албум от тъжни
песни, който й печели Мъркюри и се
продава в повече от милион екземпляра
във Великобритания. Влиза директно
на 7 място в американската класация най-високата позиция, заемана някога от
британска певица. През февруари 2007
година Ейми печели Брит за най-добра
изпълнителка.
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Фийлдър-Сивил:

Умря в
ръцете ми

Реквием за
един погубен
талант
Ейми Уайнхаус – страст,
саморазрушение
и невероятна дарба
По всичко личи, че феновете й
съпреживяват напълно автентичното
страдание на певицата. Но сингълът Rehab (2006), песен за миналите й откази
да се лекува от алкохолизъм, прозвучава
направо зловещо. До септември 2006
година тя вече носи три номера по-малки
дрехи и пресата започва да спекулира
дали това се дължи на наркотиците или
на хранително разстройство.
През април 2007 подновява връзката
си с Фийлдър-Сивил и през май пренебрегвайки молбите и увещанията
на семейството си - се омъжва за него
на церемония, струваща 60 паунда, в
Маями. Двамата отпразнуват сватбата с
хамбургери и пържени картофки, а после
се заключват за 48 часа в хотелската си
стая. И тогава купонджийството на Ейми
започва опасно да излиза извън контрол.
Веднъж се събужда с одрана ръка и
признава: „Нямам представа откъде е
това. Мразя загубата на памет. Случва
ми се прекалено често." Проблемите
й с наркотиците се задълбочават,
излагациите зачестяват.

По време на концерт в Корнуол
си забравя текста, удря се в лицето
с микрофона и се изплюва
върху публиката

На фестивала в Гластънбъри се
разхожда безпомощно по сцената и
феновете я освиркват агресивно. Отлагат
появите й пред зрители в последната
минута със съобщението, че е прекалено
болна, за да излезе да пее.
През август заминава със съпруга
си на тридневно пътуване, подгрявано
с хероин, екстази, кокаин, конския
транквилант кетамин и алкохол.
Естествено, поема свръхдоза и е
откарана в болница. Промиват й
стомаха и й бият адреналин. След това
тя постъпва в клиника за лечение на
зависимости в Есекс. Въпреки че курсът
е осемседмичен, със съпруга й остават
там само три дни.
Под натиска на родителите й двамата
с Фийлдър-Сивил отново влизат в
клиника, и отново си тръгват от там
след дни, след като ги хващат да пушат
крек. А малко по-късно пресата пише, че
двамата са припаднали след смесица от
крек и хероин.
И тогава идва среднощното сбиване
в Сохо. Ейми и съпругът й са снимани:
той - с издрано до кръв лице, а тя - с

кървящи физиономия и стъпала. Което
навежда на мисълта, че си е инжектирала
наркотици между пръстите на краката.
Родителите и на двамата се опитват да ги
спрат, а вторият баща на Фийлдър-Сивил
настоява звукозаписната компания на
Ейми да се намеси.
През октомври тя е арестувана по
време на турне в Берген, Норвегия.
Задържана е в полицията за едно
денонощие по подозрение в притежание
на наркотици. През ноември ФийлдърСивил е прибран и обвинен в нападение
над длъжностно лице в Ийст Енд, но
след това е вкаран в затвора заради
възпрепятстване на правосъдието,
защото се опитва да подкупи жертвата си
да оттегли жалбата.
Макар родителите и приятелите й да
се надяват, че затварянето на съпруга й
ще накара Ейми Уайнхаус да се осъзнае,
ефектът е точно обратният. На 14
ноември тя е

освиркана в Бирмингам по време
на нечленоразделно изпълнение,
което посвещава на съпруга си

Отлага останалите 7 концерта от
британското си турне „по съвет на
лекарите".
Ейми Джейд Уайнхаус е родена на
14 септември 1983 г. в семейството на
евреи. Отраства в Саутгейт, Северен
Лондон. Майка й се казва Джанис и е
фармацефт, а баща й Мич е шофьор на
такси. Двамата се разделят, когато Ейми
е на девет и тя остава да живее при
майка си.
На 12-годишна възраст печели
стипендия за театралното училище на
Силвия Янг, но заради лош успех и лоша
дисциплина майка й я мести в девическо
училище в Мил Хил, което Ейми
ненавижда. Накрая се озовава в гимназия
по изкуствата и технологиите в Кройдън.
На 13-годишна възраст на бар мицва
на свой роднина в Америка близките
й осъзнават какъв прекрасен глас има.
Докато е още ученичка, започва да пише
песни и да ги изпълнява през уикендите
с джаз бенд и с Националния младежки
джазов оркестър. Когато неин приятел
от музикалния бизнес, Ник Шимански, я
чува да пее, й дава студийно време, за да
запише демо.

На 17 години Ейми получава
договор с Island Records

Бивш музикален асистент, пътувал с

Бившият съпруг на Ейми
Уайнхаус Блейк Фийлдър-Сивил,
с когото тя се разведе заради
негова изневяра, разказва пред
The Sun как певицата припаднала
и спряла за кратко да диша
на парти в дома й в Камдън,
Северен Лондон.
„Колабира на леглото. След
това се плъзна на пода и не
успях да я хвана. Започна да се
тресе и изведнъж получи нещо
като епилептичен припадък”,
разказва той.
„Изпаднах в паника, не знаех
как да й помогна. Аз също
бях надрусан. Само хлипах и
повтарях: Ейми!”
Той я върнал на леглото и
издърпал езика от устата й, за да
не го прехапе.
„Коленичих до нея, но тя
продължаваше да се тресе.
Тогава изведнъж просто се укроти
и спря да диша. Никога не съм
бил по-уплашен в живота си.
Разбирах, че умира пред очите
ми. Не знаех какво да направя,
как да я спася. Прегърнах я и ми
се стори, че издъхна в ръцете
ми. Опитах се да й направя
изкуствено дишане.”
Ейми Уайнхаус ту идвала в
съзнание, ту отново припадала.
Не можела да го разпознае и
искала още наркотици. Един от
гостите й повикал такси, с което
я закарали в болница. Там я
сложили на системи. По-късно
починала.■

Ейми Уайнхаус на турнета, си припомня
за таланта на певицата още преди да
потъне в зависимостите си и преди
Фийлдър-Сивил да се върне в живота й.

„Притежаваше огромен талант,
с дълбоки корени в джаза и блуса.
Не страдаше от „синдрома
на примадоната"

и за разлика от другите познаваше
добрите и лошите си страни. Много
добре разбираше коя е и как иска да
звучи, което някои певци научават чак
когато си купят оборудване за 40 бона.
А Ейми го бе разбрала докато бе стояла
до пианото в кръчмата."
Другият й приятел, готвач и музикант
на име Алекс Клеър, не е много по-добър
от Фийлдър-Сивил. След като двамата
скъсват, Клеър продава историята си
на News of the World и тя излиза със
заглавие „Обсебената от садо-мазо
Ейми просто не може да се държи
прилично в леглото".
През лятото на 2007 година певицата
започва да отлага толкова много
концерти, че списание Heat започва
рубрика „Къде е пияницата?", а Sun
я нарича Ейми Диклайнхаус (от „decline" - на английски упадък).
По ирония на съдбата надеждите
на Ейми Уайнхаус за живота й с
Блейк Фийлдър-Сивил са трогателно
обикновени и домошарски. „Винаги
съм си била домакиня", казва тя в свое
интервю.

„Знам, че имам талант, но не съм
дошла на тази земя, за да пея, а за да
бъда съпруга и майка и да се
грижа за семейството си. Обичам
работата си, но животът не
започва и не свършва с нея."

Миналия месец певицата прекъсна
европейското си турне след като бе
освиркана на първия си концерт в
Сърбия, защото излезе да пее пияна.
Цели 90 минути тя мънкаше откъси
от песни, от време на време излизаше
от сцената и оставаше останалите
музиканти да пълнят дупките.
Но музикалният критик на Daily
Telegraph Нийл Макормик си спомня
колко съсредоточена е била тя и колко
невероятно е пяла наскоро по време на
запис на дует с Тони Бенет.
„Толкова е тъжно. Това е найтрагично погубеният талант, за който
се сещам", добавя той.■

Слово спектър
►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

28 юли - 3 август 2011
ч 28 Св. апли и дя
кони Прохор, Никанор,
Тимон и Пармен
п 29 Св. мчк
Калиник. Св. мчца
Серафима девица
с 30 Св. апли от
70-те Сила, Силуан,
Крискент, Епенет и
Андроник
н 31 † Неделя след
Петдесетница. Св.
праведен Евдоким
Кападокийски. Св.
мчца Юлита.
п 1 Св. мчци 7 бра
тя Макавеи. Св.
Соломония, Св.
Елеазар (Водосвет)
(Начало на
Богородичния пост)
в 2 Пренасяне мо
щите на св. архидякон
Стефан. Св. свщмчк
Стефан, папа Римски
с 3 Преп. Исакий,
Фавст и Далмат

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

ТПК “Септември” – Монтана
произвежда:

• дюшеци, маси – холни и

кухненски, и столове
• Отдава помещения под наем
за офиси и производство
Има свободни помещения
в Битов комбинат – за офиси
Монтана, ул. “Индустриална” 8,

тел./факс: 096/305 802 – гл. счетоводител
Давам под наем помещение 75 кв.м
в центъра на с. Мърчево.

Подходящо за склад или магазин.
0888 654 693
Офисът на “Интерамерикан България” ЗАЕД
се премести на нов адрес:

Монтана, ул. “Любен Каравелов” № 4.
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$1,3 млн. губят
български
студенти
в САЩ

ОБЩИНА Медковец
ул.”Г.Димитров” № 26 ;
централа: 09727/ 21 36, факс : 09727/ 23 23
e-mail : medkovec@mail.bg

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността
директор на ОДЗ „Щурче” - село Расово
i. Изисквания към кандидатите:
Висше образование, „бакалавър” или „магистър”, съгласно дър
жавния регистър на образователно-квалификационните степени по
специалности във висшите училища на Република България.
Присъдена професионална квалификация „Учител” или придобита учи
телска правоспособност, съгласно Инструкция №2, чл.3, ал.1 и т.2
Най-малко три години учителски стаж по смисъла на чл.19, ал.1 и ал.2
от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж в детско заведение.
Да е български гражданин.
Да не е осъждан на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за
умишлено престъпление.
Да не е лишен по съдебен ред от правото да упражнява учителска про
фесия.
Да няма наложено дисциплинарно наказание „Уволнение”.
Да не му е бил прекратен трудовият договор на основание чл.328, ал.1,
т.5 от КТ през последната година преди подаването на документите на
кандидата.

II. Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заявление за участие в конкурс.
2. Програма за развитие на детското заведение за период от 3 /три/
години.
3. Документ за самоличност /копие/.
4. Документи за придобито образование, специалност, квалификация /
копие/
5. Професионална автобиография.
6. Копие от трудовата книжка и/или служебна книжка или друг документ,
доказващ педагогически стаж.
7. Свидетелство за съдимост /в срок на валидност/.
8. Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатст
ването за длъжността „директор” на ОДЗ.
9. Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психич
но заболяване.
10. Други документи, удостоверяващи професионална квалификация.

iii. Начин за провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжностт а „директор” на ОДЗ
ще се проведе чрез:
● защита на представена програма за развитие на детското заведение;
● събеседване.
Конкурсът ще се провежда от комисия, назначена със заповед на кмета
на община Медковец, в съответств
 ие с чл.94 от КТ.

IV. Срок и място за подаване на документите:

ПК “Наркооп” – Монтана
приема хлебна пшеница
в мелницата, намираща се
на Ломско шосе
(до бензиностанция OMV)

Документите се подават лично от всеки кандидат в ЦУИГ /Център за ус
луги и информация на гражданите/ в Община Медковец, в едномесечен
срок от 28.07.2011 г. до 29.08.2011 г. /чл.91., ал.2, т.3 от КТ/
Документите се подават в запечатан плик с посочени имена на
кандидата, точен адрес и телефон за връзка.
Телефони за справка: 09727/23-63 – Людмила Макавеева - гл. експерт
Б и ЧР.

►За смилането на 1 кг бруто тегло жито
се заплаща 12 стотинки с включен ДДС.
►За 100 кг бонифицирано тегло се пре
доставят 62 кг брашно, в т.ч. 50 кг тип 500 и
12 кг тип 1150 и 33 кг трици или отсевки по
желание на клиента. Таксата за смилане на
предоставеното бруто жито за продажба на
хляб с купони е 12 стотинки на кг.
►Клиентите, които предоставят жито за
производство и продажба на хляб с купо
ни, получават за 100 кг бонифицирано жито
155 броя купони за бял хляб от 500 гр и мо
гат да ползват същите във всички търговски
обекти на кооперацията, независимо от на
селеното място.
►Заплащането на услугата за 1 бр. хляб
на ишлеме е 0,40 лв. при покупката на
хляба.

Получените купони са валидни до
следващата календарна година, т.е.
до 31.12.2012 г.

За селата от региона на ПК “Наркооп”,
Монтана, кооперацията организира и
превозва жито за купони до мелницата и
връща обратно триците на клиентите
в съответните села, като те заплащат
транспортни разходи от 2 стотинки на 1
кг бруто тегло.
Приемането на зърното в мелницата
започна от 25.07.2011 г.
Справки на телефони:

096/303 608, 303 609, 303 610
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2000 български студен
ти губят средно по 650
долара след бригада в
САЩ, поради некоректно
възстановяване на феде
рални и щатск и данъци.
Това са платени
налози, които не сe
връщат заради неп
равилно подаване на
данъчна декларация.
„Oбщо пропуснати
те ползи на студентите
могат да бъдат оцене
ни на 1,3 млн. долара
за година”, съобщиха
от българо–ирландска
компания taxback.com,
която специализира в
международни данъчни
услуги, като всяка годи
на обсл
 ужва над 130 000
клиента от цяла свят.
Товя лято за България
са пуснати 5218 студен
тски визи по програмата
за стажове Work and
Travel. Младежите полу
чават шанс да подобрят
езиковите, професионал
ните си познания и опит,
чрез сезонна заетост в
сферата на туризма и
обслужването.
Най-желаните дес
тинации за лятна
бригада в САЩ са
Флорида, Калифорния,
Ню Йорк и Масачузетс.
„Основната причини за
невъзст ановяване на
платените данъци от
САЩ е практиката да не
се съхраняват фишовете
от заплатите, медицин
ски и други разходи.
Често се допускат греш
ки при попълването на
данъчните документи
или се използва онлайн
опция, която е пригодена
само за американци”.
В резултат на грешките
студентите не си възс
тановяват надплатените
данъци или вземат
повече пари, отколко
то им се полага. „Така
след няколко години
се оказва, че дължат
сериозни суми на аме
риканските данъчни
служби”, коментираха от
taxback.com.■

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

Траурен магазин

Монтана, бул. “Парта”
(до блок “Плиска” 13)
● Магазинът предлага ковчези,
кръстове, драперии, некролози,
венци, както и всичко, необходимо
за погребение и помен.
● Икони, сувенири, цветя, свещи.
● Изработка на изкуствени венци.
Цена на едро и на дребно.

Тел. 0888/444 525

“МОНТКОМЕРС” ООД
► Работно облекло,
ремъци, лагери, гуми,
семеринги, греси,
полиетилен, маркучи,
карбид, сезал,
гвоздеи, лични
предпазни средства
Монтана, ул. “Индустриална” 27,
тел. 096/300 778; 0894/60 88 40

Слово спектър
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Горди със
своята награда
Петя ГЕНОВА

Ф

олклорната група към Берковския клуб на
инвалидите се срещна с кмета на Община
Берковица инж. Милчо Доцов, за да се похвали с
участието си на фестивала в Перник и да благодари
за подкрепата.
На провелия се на 9 и 10 юли в гр. Перник Пети
републикански многожанров фестивал група
та бе високо оценена и сред многото участници
зае третото място. Това е изключително високо
постижение, тъй като броят на групите е бил рес
пектиращо голям. Ръководител на групата е Светла
Гетова, а самият състав е само на една година.
“Благодарим, че ни помогнахте да участваме в
този фестивал под егидата на Съюза на инвалиди
те в България. Пак ще ви търсим при следващите
участия” – споделиха радостта си певците пред
кмета.■

На кратко

• Крайдунавските райони на общините Лом и
Вълчедръм вече са обработени срещу комари.

Държавата е отпуснала необходимите средства.
Правителството преведе 42 000 лева. Край Лом
са третирани 2455 дка, а във Вълчедръмско 3100
дка. В Монтана и Берковица със собствени средс
тва са третирани площите срещу комари, бълхи и
кърлежи.
• Жътварската война в Монтанско пламна в нача
лото на юни, когато изгоряха 135 дка с рапица на
великотърновска фирма край с. Септемврийци.
Пожарът е умишлен, смятат арендаторите. Близо
22 декара пшеница е ожънал неизвестен с ком
байн в землището на с. Боровци. Прибрал е 6
тона зърно от нива на старозагорска фирма.
За да се запази реколтата в районите на Лом и
Вълчедръм, жандармерия ще пази блоковете.
• Приключи жътвата на ечемика в Монтанско. От
засетите 44,093 декара средният добив е 391,
но рекордни са добивите в Лом – 540 кг/дка. В
Медковец фермерите са ожънали по 375 кг/дка,
в Якимово – 386 кг/дка, а във Вълчедръм - 368 кг/
дка.
• Приключи жътвата и на рапицата в област
Монтана. От 75 хиляди декара площ средният до
бив е 226 килограма. В Бойчиновци от 4000 дка
стопаните са прибрали по 236 кг от декар. Цената на
рапицата варира от 800 до 850 лв. за тон без ДДС.
• От нощта на 21 юли на бул. „Монтана” светнаха
още нови енергоспестяващи лампи, съобщи кме
тът Златко Живков. Те са част от участък с 27 нови
стълба. С тях е изградено напълно ново улично ос
ветление на изходния булевард от Лом и Видин.
Сумата за осветлението на последния участък е 24
000 лв. В последните години лампите в общината са
се увеличили 3 пъти – от 2300 на 6800 в 6 нови зони.

ПК “Наркооп” – Монтана
продава автомобил “Форд-Транзит”, бус.
Цена по договаряне.
За справки: Монтана,
бул. “Трети март” 59, ет. 2;
тел. 096/303 608, 303 609, 303 610

В Берковица

Н

еотдавна при кме
та на Община
Берковица инж. Милчо
Доцов се проведе среща
с пострадалите от про
ливните дъждове на 6
юни тази година.
По подадени от тях
сигнали и след оглед
на общинск и експерти,
кметът внесе доклад
на до Общински съвет
– Берковица, за отпус
кане на помощ на тези
граждани. Помощта е
под формата на строител
ни материали – бетон,
цимент, филц, пясък, как
то изисква законът.
Одобрени за такова
подпомагане са всич
ки подали искане осем
човека.
Бе решено стро
ителните дейности да
приключат до края на
август като се спазва
определена процеду
ра - когато гражданите
са готови с подготовката
на строителните работи,
те ще подават заявка до
Общината, която закупу

Отстраняват
щетите от пороите
Общината организира раздаването на
строителни материали на засегнатите от
поройните дъждове на 6 юни т.г.
ва и предоставя срещу
разписка заявените стро
ителни материали.
Средствата са изцяло
от общинския бюджет.
С местни средства бяха
коригирани и корита
та на реките Берковска
и Калешница. Предстои
отстраняване и на ня
колко паднали върби
в коритото на река
Берковска.
Общината има го
товност при поява на
нови сигнали, да ре
агира веднага и да бъде
внесена нова докладна

Магазини КООП

“Заедно на пазар”

Уведомяваме всички, желаещи да смилат или
продадат свое жито, че от 25.07.2011 г.
мелницата на кооперацията, намираща се до
бензиностанция OMV на Ломско шосе, започна
да приема жито от 8,30 до 16.00 часа
всеки работен ден.
За допълнителни справки:
тел. 096/303 608, 303 609, 303 610

вена специална бетонова
пътека, конструирана
така, че водата, идва
ща след дъжд от вилната
зона, да се влива в колек
тора до блоковете.
Така се реши основен
проблем на живеещите
там по време на поройни
дъждове.
Внесени са документи
до Комисията за възста
новяване и подпомагане
към Министерския съвет,
с които ще се кан
дидатства за трайно
възстановяване на засег
натите райони.■

NiNi 69

“Ибис – Масаж” ЕООД

►Цялостни
интериорни
решения
►От вътрешния
ремонт, през
мебелите до
интериорния текстил
Монтана,
бул. “Трети март” 100
Враца, ул. “Лукашов” 13
Тел. 0878/535 132

120 години
пазаруваме
с доверие!
ПК “Наркооп” – Монтана

за предстоящата сесия
на Общинския съвет в
Берковица, с която да
се отпусне при необхо
димост още материална
помощ на пострадали,
които не са поискали
досега.
Мерките на Общината
във връзка с проливните
дъждове през юни бяха
адекватни и бързи. Освен
почистването на коритата
на реките, бяха извърше
ни ремонтни дейности
в района на бл. 8 и 11 в
ж. к. “Заряница”, където
зад блоковете бе напра

“Хигия лукс”

Слово

www. slovoplus. info

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,
0876 537 952

Обществена пералня,
химическо чистене
► пране, сушене, парно гладене на спално
бельо, дрехи, олекотени завивки и др.;
►почистване и боядисване на кожени дрехи
Монтана, ул. “Цар Борис III” 17-Б, тел. 0888/69 79 24

Иванка Петрова
Масажи: лечебен,
класически,
спортен, билков,
козметичен.
Терапии: ориз
и бамбук,
шоколадова,
винена.
Монтана,
ул. “Л. Каравелов” 6-А,
тел. 0887/042 914

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; 0876/537952
Екип Видин
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889/399 349

Слово култура
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Международна изложба
в зала “Кутловица”

В Монтана

В експозицията се включени творби на 19 автори от България, Турция, Румъния и Франция
Нели ВАСИЛЕВА

Изложба от Международния сим
позиум по скулпт ура и живопис
– Монтана 2011, бе открита на 21
юли в зала “Кутловица”.
В експозицията се включени
творби на 19 автори от България,
Турция, Румъния и Франция. Сред
тях са произведения и на участ

ниците в пилотното издание на
артфорума, провело се миналата
година.
В залата на бул. “Трети март” 64
са подредени произведения на из
вестн
 ите български автори Георги
Чапкънов – Чапа и Петър Мичев
– Педро, на преподавателите от
Факултета по изящни изкуств
ав

Марио МИХАЙЛОВ
имитър Гонов наскоро издаде сборник с 9
новели, озаглавен “Диви коне”. Той е автор, на
моменталната разбираемост, която го сродява с раз
казваческата традиция на писатели като Николай
Драганов, Стоян Бойчев, Богдан Митов. Гонев отсто
ява ясното повествование, същевременно уважава
колебливостта на героите си, защото разбира, че
често тя е единст вената достъпна за тях форма на
размисъл. Понякога въпросите, които отправят към
себе си, звучат като изповед, промушени са през сар
казма и себеиронията или пък сочат примирение и
подем за прошка в безизходицата.
В новелата “Омагьосаната Драгуша” героинята е
селско момиче с песенна дарба, което от изненада
онемява и умира, след като приятелят й я записва на
магнетофон. Монологичното повествование тече в
широк ретроспективен
радиус. Върху любо
вния мотив се наслагва
болката на автора от
Новата книга на
нашествието на нов
Димитър Гонов, изд. “Авангард
регламент в един свят,
в който не признават за
Прима”, София, 2011 г.
човек онзи, комуто ни
що не се случва. Друга
успешна новела е “Шопенхауер
е мъртъв”. Поредният маргина
лизиран от ускореното време
герой, алергичен и към най-лекия
полъх на педагогическа настойчи
вост е Ацко Ацев (Шопенхауер).
Самотник и кръчмарск и музикант,
човек, който не можеш да сложиш
на лесна биографична закачалка,
Ацко е нетърпим към предписа
нията на средата и свързва пътя
си с бездомна жена – шантавото
Бубе. Авторът показва безфор
мения бунт на музиканта срещу
концлагера на ролите, написани
от чуждите очаквания.
Характерите на героите в тази
книга са изваяни плавно и релефно. Те се отлича
ват с някаква юношеска жажда за недвусмисленост.
Животът им обикновено не съдържа нищо, ко
ето да подпомогне категоричните ни преценки.
Подвеждащото мото от Скрябин, че хората са “силни
и могъщи” по-скоро сочи съсредоточените авторови
мечти по някаква Аркадия на човешката приобщеност,
в която няма неразрешими проблеми и необратимост
на черното и бялото. ■

Д

“Диви коне”

Валя БОБОЙЧЕВА

У

Анадолския университет – Турция,
Вейсел Озел и Камуран Ак, на Дан
Поповичи от Националния ин
ститут по изкуствата в Букурещ
– Румъния, на Сезара Колезник
- възпитаничка на Сорбоната в
Париж – Франция.
Организатор на Международния
симпозиум по скулптура и живопис

е скулпторът Димитър Гоцак.
Пленерът се провежда под
патронажа на министъра на
културата Вежди Рашидов, който
изпрати поздравителен адрес до
жудожниците.
Пленерът стана възможен благо
дарение на финансовата подкрепа
на Община Монтана.■

Автограф за вас

добно настанени на
крилата на Пегас
с книгата „С любов до
края” на Росица Стойкова
в дъждовната майска
привечер. Чувстваме се
уютно и заедно – творящи
и четящи, приятели:
„Моята първа учител
ка”, „Най-добрият човек”,
„Най-милата и грижов
на майка”…И много
още думи се сплетоха с
люляковия аромат, про
сълзените лица и багрите
на Картинната галерия
в народно читалище
„Развитие-1892” – Бяла
Слатина. Защото, въп
реки че казва, че пише
обикновено, без сложни и
философск и понятия, без
много символи, метафори
и алегории, написано
то те хваща за гърлото
и не те пуска, докато не
проумееш, че от очите ти
се стичат сълзи. Макар да
е срамежлива, словото й ни жегва
по най-болното място. Но го пра
ви така леко и нежно, като ласка на
птица. Обожава „Лунната соната”,
Дамян Дамянов, обича България. И
се усещахме погалени всички – и
творците, и учителите, близките и
приятелите, от тази среща, от щас
тливия случай да сме заедно.
Василка Цачева, известен ерудит
в литературните среди на града, съ
чета умело професионалния си и
съдържателен анализ на стиховете
с емоционалното „Кокиче за мама”
на Росица:
„Усмихваш се, но аз не знам
цветята си кому да дам!
…
И остарялото момиче
закичва снимката с кокиче!”
Своите добри чувств а и впечат

С любов до края

ления изразиха и Цвета Стефанова,
журналист и филолог, както и
Цветан Диковски-богослов. А
две по-големи момичета – Галя
Георгиева, помогнала много в
предпечатната подготовка на
книгата, и Даниела Цветанова,
сега директор на Детска гради
на „Незабравка” ,си спомниха
времето, когато са учили литерату
ра при госпожа Стойкова. Заедно
с хубавата кошничка цветя те я ус
михнаха и с един, може би първи
стих, който някога тяхната учител
ка била сътворила като ученичка.
А Даниела си го е запомнила и се
га приятно изненада любимата си
учителка, която освен че има ве
че две издадени книги, участва и
в различни национални поетич
ни конкурси. Преди броени дни
печели втора награда в конкурса

“Искам да те имам” със стихотво
рението „Обичай ме!”
Обичай ме във залеза на дните!
Обичай ме така – със сняг
в косите,
със устните, забравили червило,
и с тялото, останало без сила!
Обичай ме със бръчки по лицето!
Обичай ме със болката
в сърцето!
Преди смъртта от теб
да ме откъсне,
обичай ме, че после ще е късно!
Чудесен букет с благопожелания
получи и от кмета на община Бяла
Слатина, инж. Венцислав Василев
Вълнения, сълзи, цветя, усмивки,
мили думи напълниха тази про
летна вечер Читалището. „Лунната
соната” и Росица Стойкова „С лю
бов до края”!■

