VІІІ. КУЛТУРНИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ.
МЕЖДУДРУЖЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ.
КУЛТУРНА ПАМЕТ
стихове за морето, моряшки
вицове и пр.
При откриването на учебните години в училищата и в
Дните на Седмицата на детската книга и изкуствата за
деца, наши писатели гостуваха на ученици и в детски
заведения, разговаряха, четяха произведения, слушаха детски песни и рецитали.
Най-трайни бяха връзките ни
с училищата „Елин Пелин”,
„Софроний Врачански”, „Любен Каравелов”, „Кирил и Методий”, НУИ „Добри Христов”.
Гостували са ни ученически
състави, хорове, отделни изпълнители. Инструменталисти от НУИ „Добри Христов”
са съпровождали четения и
премиери на книги в Дома на
Декември 2009 г. Премиера на книгата с избрани произведения на Кольо Севов
писателя. Особено активни
бяха контактите ни с Осма
Броят на културните прояви на Сдружението на пицелодневна
детска
градина-Варна
през двата мандата на
сателите – Варна през изминалите двадесет години е толСтанислав
Пенев.
кова голям, че е трудно да ги отбележим всички, но ще
През най-трудните години на прехода Сдружениесе опитаме да припомним по-зачимите от тях, които са
то
организира
посещение в Дома за деца и юноши „Напроведени в Сдружението, във Варна и в други селища
дежда”
и
Дома
„Гаврош” с благотворителна цел. Децата
на страната. В първите години преобладаваха авторските
получиха
подаръци,
книги от наши автори, чуха топли,
рецитали, откритите трибуни, честване на възрожденци,
сърдечни
думи
за
себе
си, внимание, каквото рядко им се
участия в общоградски програми за Седмицата на Мослучва.,
а
след
това
бяха
заведени в Клуба на писателите
рето, Деня на Варна, за празниците на поезията и Деня
за
малка
почерпка.
Заслугата
за това е най-вече на колежна народните будители. Години наред през декември в
Сдружението празнувахме Никулден с богата трапеза от ките ни Светла Павлова и Веселина Цанкова. По време
рибни специалитети, с песни, веселия, съпроводени с из- на Седмицата на детската книга и изкуствата за деца една
пълнения на китара от Владимир Стоянов и Васил Дачев, група от автори – Райна Пенева , Руска Даскалова, Веселис гостуване на известни мореплаватели, с разкази на мор- на Цанкова, Турхан Расиев най-често са посещавали учиски истории и с Нептунови тържества, с изпълнение на лища и детски градини във Варна и в много други селища
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Лиричен петък през 2010 г. в залата на СП

от нашия регион. Съвместни прояви сме имали и с читалищата „Иван Вазов”, „Просвета”, „Елин Пелин”, „Маяковски” и др. Много ползотворна работа е имало Сдружението и с Центъра за деца и юноши, където работеше
нашата колежка, член на Сдружението, Марияна Хруза.
С нейно съдействие са организирани срещи, литературни конкурси за деца с публикации в „КИЛ”. Дружески са
били през годините и отношенията ни с детската Школа за изобразително изкуство, ръководена от художника
Радко Мурзов. Съвместна дейност е имало Сдружението
и с Театралното училище на Дафинка Данаилова, в което

участваха като преподаватели членовете на Сдружението на писателите – Сия Папазова по „Антична и класическа драматургия” и Марко Илиев по „Съвременна западна драматургия”. Много съвместни инициативи сме
осъществявали с Младежкия дом във Варна – разменени
гостувания, литературни четения, дискусии, конкурси за
средношколци, с организатори и водещи Станислав Пенев и Кирил Аспарухов.
Особено мащабна работа с подрастващото поколение
започна Сдружението на писателите съвместно с фирма
„Фама Сердика” ЕАД. По взаимно споразумение от есента
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2010 г. Началото на школата за талантливи деца Роса

на 2010 година е организирана детска школа за литература и изкуство „Роса” със седеммесечен курс на обучение.
Курсът, който започна на 1 ноември, се провежда в залата
на Дома на писателя. Участниците в школата са определени с конкурс от експертно жури, в което участваха представители на Сдружението и на фирма „Фама Сердика”.
На откриването в залата на Дома на писателя с изложба
на рисунки и фотографии от приетите в Школата деца,
присъства и мениджърът на фирмата, Владимир Бочев.
Той връчи грамоти на участвалите в конкурса деца, които
се представиха най-добре. УС на Сдружението благодари
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от сърце на Владимир Бочев за вниманието и загрижеността, които прояви като представител на фирмата за
създаването на условия за пълноценна работа на децата.
Този ден беше наситен с много емоции за децата, защото те преди обяд присъстваха и участваха в Детския
празник при входа на Морската градина с мото „Прочети
от моята книга” по повод Деня на народните будители, на
който Сдружението на писателите-Варна бе съорганизатор съвместно с Областна управа и фирма „Фама Сердика” ЕАД.
Но всъщност главен „двигател” на протичане на съ-

битията бе Марица Гърдева, за което сме ù благодарни.
Празникът събра стотици деца от всички варненски училища. Тържеството бе уважено и от Областния управител Данчо Симеонов. Сдружението благодари сърдечно и
на ръководството на Радио Варна в лицето на неговия директор Елица Виденова за медийната подкрепа и техническото осигураване на празника. Съдействие получихме
и от Регионалния инспекторат по образование във Варна.
Още няколко думи за детската школа „Роса”, за нейните ръководители и първите изяви на децата. В направление „Литературно творчество” преподавател е писателят Мариян Желев, автор на 5 романа, носител на наградата „Златен пегас” за дебютната си книга „Свлачище” от
конкурса „Южна пролет” – Хасково през 1999 г. В направление „Изобразително изкуство” преподавател е Светла

Косева, художник с 20 самостоятелни изложби в България и Англия. А в направление „Художествена фотография” преподавател е Вяра Веселинова, фоторепортер на
вестник „Черно море”, редовен участник в най-голямото
фотографско изложение в България, „Фотоваканция” и
носител на трета награда през 1997 година. Всичко това
организаторите вършат на обществени начала, каквото
винаги е било поведението на цялото Сдружение.
Детската школа „Роса” има и своите първи изяви –
през януари и февруари 2011 г. направи няколко промоции на творби на своите възпитаници, аплодирани бурно
от присъстващите. Някои от творбите бяха публикувани
и във вестник „КИЛ”.
Все повече и разнообразни бяха културните и социалните прояви на Сдружението през последните две го-

Месец юли 2010 г. - гостуване в гр. Бяла, Варненско и учредяването на форум Атанас Липчев
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Юни 2010 г. Учредяването на Пътуващия театър на поезията.

дини. Гостуването на писатели от Сдружението на 19 май
2009 г., в навечерието на Деня на българската просвета
и култура, в гр. Вълчи дол, е оставило трайни спомени
у жителите му. Писателите подариха свои книги на читалищната билиотека. Оформи се цял отделен рафт в
библиотеката от дарените книги. Само ще ги изброим:
романите „Тихият бял Дунав”, „Тежки пари” (два тома),
„Крадци”, и „Фустанела” на Атанас Липчев; „Грешен свят”
– Симеон Илиев; „Блуждаещи присъствия” – Емил Иванов; „Игра на любов” и „Бащина милост” – Ели Георгиева;
„Заложник на времето” и „Кръстопът” – Светла Павлова-Фейт; „Защо изкуството е продължение на живота”
– Иван Овчаров; „Оттатък” и „Червилото на Пегас” –
Станка Бонева; „Молитва за събуждане” и „Отговор през
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рамо” – Ванилин Гавраилов. На сърдечната среща присъстваха и зам. кметът на Община Вълчи дол Людмила
Петкова, както и секретарят на общината Таня Ангелова,
която прочете поздравителен адрес от кмета на общината
Веселин Василев до писателите.
През август 2009 г. в залата на Дома бе отбелязана
50-годишнината от рождението на Иван Овчаров. Да го
поздравят бяха дошли и колеги от Дружеството на писателите-Добрич, водени от своя председател, поета Сашо
Серафимов.
През октомври 2009 г. председателят на Сдружението, Атанас Липчев бе включен в културната делегация
на Община Варна, която гостува в Москва. Там варненци
са имали среща в редакцията на вестник „Литературная

газета”, присъствали са на занятия в Литературния институт „Максим Горки”, запознали са се с редица автори
на съвременната руска литература, участвали са в срещи
с почитатели на литературата, посещавали са изложби,
концерти и други културни прояви. На следващата 2010
година в такава културна делегация беше включен и главният редактор на вестника Иван Овчаров.
Автори от Сдружението участваха и в Майсторския
клас, организиран в рамките на форума „Слово и образ”
и по програмата на Литературния институт „Максим
Горки” – Москва, с гостуване на ректора на института

проф. Борис Тарасов и други лектори, както и на поета
Бойко Ламбовски, като водещ на практическите занятия
(2009 и 2010 г.). Сериозно беше участието ни и в едни от
най-значителните културни прояви във Варна през последните години – Майските и Рождественските салони
на изкуствата, провеждани в артсалона на Радио Варна.
Имената на варненски писатели (членове на Сдружението) и техни произведения се появиха по страниците на
сп. „Простори”, сп. „Съвременник”, във в. „Литературная
газета” и др. издания.
Още по-наситена бе културната програма на Сдруже-

1.11.2010 г. Детският празник „Прочети от моята книга“
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Декември 2010 г. Вечер на Иван Овчаров в Рожденственския салон на изкуствата

нието през 2010 година. На 20 април Веселина Цанкова
гостува на малките възпитаници от ЦДГ „Здравец” в гр.
Вълчи дол, където децата вече са били запознати с нейната най-нова книга „Шарено яйце” и очакваха да се срещнат с жива писателка, както се казва.
На 11 май членове на Сдружението на писателите гостуваха на народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий”
в с. Тополи, където творците Светла Павлова – Фейт, Ели
Георгиева и др. бяха посрещнати много сърдечно.
Подобна среща се състоя и в читалището на с. Константиново. Дима Димитрова, Турхан Расиев, Веселина
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Цанкова запознаха присъстващите със своето творчество, а ученици от местното училище изнесаха своя литературна програма. След емоционалната вечер и двете страни си пожелаха и други подобни срещи.
На 15 май в читалището на с. Яребична, община Аксаково, членът на Сдружението Руска Даскалова представи краеведската си книга „Ти корена пази”, с участието на
литературния критик Ангел Дюлгеров, гл. редактор на в.
„КИЛ” Иван Овчаров и други.
На 21 май, пак по повод на предстоящия празник, в
Дома на писателя се проведе литературно четене, в което

участваха почти всички членове на Сдружението, а също
така и нечленуващи още.
Наред с традиционните културни прояви, през месец
юни бе поставено началото и на една нова трибуна за изява – „Пътуващ театър на поезията”. Първото му издание
бе осъществено на 5 юни с два спектакъла – сутрешен,
на открито, в градинката до филиал „Варненска комуна”
на Драматичния театър, и вечерен – в читалищния салон
на гр. Вълчи дол. В спектаклите на „Пътуващият театър”
взеха участие и творци от Дружеството на писателитеДобрич. За театралната форма на новата проява допринесе много и дългогодишният приятел на варненското
сдружение, актьорът Пламен Георгиев, който с присъщите си импровизации обогати предварителния замисъл с
усещане за непосредственост на случващото се. Незабравима ще остане за участниците в спектаклите и вечерта,
прекарана в комплекса „Каменни двори” в с. Генерал Киселово, една от малкото социални възможности за отдих
и творческо зареждане, които са имали варненските писатели.
След по-малко от два месеца, на 24 юли, бе осъществено второто издание на „Пътуващият театър на поезията”, който гостува в гр. Бяла, Варненска област. Участниците в него отново бяха творци от писателските организации на Варна и Добрич. Те станаха съпричастни
на първия литературен форум, носещ името на талантливия български писател Атанас Липчев, доскорошен
председател на Сдружението, преждевременно тръгнал
си от този свят на 6 февруари същата година. Неговата
внезапна кончина беше дълбоко и стресово преживяване
за цялото Сдружение. Литературният форум в Бяла, бе
организиран от Общината под егидата на кмета Анастас
Трендафилов. Целта на домакините е този своеобразен
празник на литературата да стане традиционен за крайморския град. В живописната местност „Старата чешма”,
където общината се бе погрижила да създаде възможно
най-добри условия за културен отдих, варненските и добричките писатели имаха възможност в продължение на
час и половина да се наслаждават на красотите, вслушани, както се изрази поетът Ванилин Гавраилов, „в шуртенето на студената вода и леещата се поезия”.
В този празничен ден писателите от Варна връчиха
на кмета на Община Бяла поздравителен адрес от името
на Сдружението по повод на първото издание на Литературен форум „Атанас Липчев”. Бяха дарени и комплект

Декември 2010 г. Вечер на Ванилин Гавраилов в Рожденственския салон на изкуствата

книги от Атанас Липчев от съпругата на покойния писател, Даниела Липчева, за читателите на библиотеката в
гр. Бяла. Литературният критик Ангел Дюлгеров запозна присъстващите с литературното наследство, оставено
от Атанас Липчев, Спомени за писателя разказа и поетът
Бойко Ламбовски. Присъстващите там поети и писатели
също дариха свои книги на библиотеката.
Водещ на вечерта отново бе актьорът Пламен Георгиев, представяйки авторите от Варна и Добрич и изпълнявайки техни произведения. Сдружението на писателите-Варна бе представено от Дима Димитрова, Станка
Бонева, Светла Павлова-Фейт, Красимир Машев, Турхан
Расиев, Петър Стойков, Иван Кьосев, Иван Овчаров, Кирил Георгиев и Ванилин Гавраилов, а Дружеството от До-
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Зала на Дом на писателя - вечер с поезията на Димитрина Якимова

брич – от Сашо Серафимав, Пламен Лакеров, Красимир
Бачков и Александър Белчев. На форума присъстваха
още писателят Петър Доков и поетът и художникът Иван
Обретенов от Варна, както и литературният критик от
Добрич, Добромил Георгиев.
Поетът Васил Дачев, който не можа да дойде на форума, изпрати свое стихотворение, посветено на гр. Бяла,
прочетено от Пламен Георгиев в края на тържеството.
Домакините го харесаха и обещаха да го използват за
текст на песен. Свои стихотворения прочете и поетесата
Светла Караянева от Пловдив.
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Участниците в първия Литературен форум „Атанас
Липчев” бяха приветствани и от доц. д-р Людмила Стоянова от Варненския свободан университет „Черноризец
Храбър”. Пиарът на Община Бяла, Марица Гърдева обяви
за учредяването на национален литературен конкурс от
Община Бяла. Конкурсът ще носи названието „Паметта на водата” и е за оригинално написани произведения
в мерена реч или проза, свързани с морето и силата на
водата, а логото „Морето – най-голямото събитие”, е на
Христо Фотев.
На форума бе организиран и специален щанд, от кой-

