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В Е С Т Н И К  ДНЕС 

ТВ ПРОГРАМА 

ЧАСЪТ НА  

НОВИ ПАЗАР 

УВАЖАЕМИ ЛЮБИТЕЛИ НА   

ИЗКУСТВОТО, 

Приемете сърдечните ми поздрави по случай 1-ви март -  

Ден на любителското художествено изкуство.  

Пожелавам Ви здраве и много вдъхновение, за да продъл-

жавате да пеете, танцувате и играете на наши и чужди  

сцени. Продължавайте да ни зареждате с онзи особен 

дух, който само изкуството може да дари на човека.  

Честит празник на всички самодейци, хората на  

изкуството и на духа от самодейните състави. 

ДЕН НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ИЗКУСТВО 

Емил Мирчев  

Председател на  

НЧ “Христо  Ботев-1872” 

град Нови пазар 

https://novipazar.bg/wps/portal/municipality-novipazar/home
https://chitalishte-np.com/library/
https://60city.net/
https://tv-novipazar.alle.bg/
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С ВЪЗПОМЕНАТЕЛНА ЦЕРЕМОНИЯ НОВИ ПАЗАР  

ПОЧЕТЕ ПАМЕТТА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ 

Две следи във снега. Две човешки следи. 

Все към Къкрина. Право нататък. 

И над тях — две лукави и жълти звезди -

позлатени очи на предател. 

Две следи във снега. В най-дълбокия сняг, 

пет столетия трупал в душите, 

скрил до покрив къщя и сърца, той все пак 

не успял да затрупа следите. 

Нови пазар отбеляза 
148 години от обес-
ването на Васил 
Левски. Пред памет-
ника му  в СУ „Васил 
Левски“ от 18:00 ча-
са, в знак на призна-
телност и почит към 

живота и делото на 
Апостола на свобо-
дата, се проведе це-
ремония по полага-
не на венци, цветя и 
тържествена заря. 
На нея присъстваха 
кметът на Нови па-

зар Георги Георгиев, 
заместник кметове-
те, представители на 
общинска админист-
рация, общински 
съветници, полити-
чески, просветни, 
спортни и обществе-
ни дейци.  Във връз-

ка с удължената 
епидемиологична 
обстановка в цялата 
страна, събитието се 
проведе при стрикт-
но спазване на про-
тивоепидемичните 
мерки.  

Две следи. Там снегът и до днеска кърви - 

ах, навярно човекът е куцал. 

Знаел той — имал сума ти път да върви — 

от въжето до моите внуци. 

От султанския съд чак до мойта душа. 

Път мъчителен, славен и трескав. 

Как би минал човекът по него пеша, 

пък дори да се казва и Левски! 

Как би минал по него с раздадена кръв, 

с дух раздаден и сетне възкръснал, 

пък дори не човек да се казва, а лъв, 

не Апостол, а Бог да е кръстен! 

Две следи във снега. Във най-чистия сняг. 

От въжето до всички години. 

Научи ме, пресвети Апостоле, как 

по следите ти пресни да мина! 

За да стигна до твоя върховен живот 

и да върна дълга ти грамаден: 

десет гроша взел в заем от своя народ, 

ти с тях си записал в тефтера жесток - 

„С тях си купих маслинки. Бях гла-

ден.“ 

Дамян Дамянов 

Портрет на Левски, 1957 г., Руска Маринова 
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БАЛЕТ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ 

Ю лия Николова 

п р е в р ъ щ а 

танца в приказка. Тя 

ме плени с отношени-

ето си към децата. 

Вярвам, че ще плени 

и вас след като про-

четете интервюто, но 

преди това, нека ви 

споделя какво ми 

разказа за себе си 

Юлия. 

“От малка обичам да 
танцувам – танцувала 
съм постоянно вкъщи 
и в детската градина. 
Учителките ми от 
детската градина 
обърнали внимание на 
моята майка, че тан-
цувам, не нещо друго, 
а именно балет. Тога-
ва тя ме заведе при 
педагожките Ирина 
Върбанова и Величка 
Евтимова, основател-
ките на школата за 
класически танци към 
Обединената школа 
п о  и з к у с т в а т а 
„Анастас Стоянов”  
гр. Шумен. Те ме изб-
раха из между други-
те деца и ме приеха да 
уча при тях. Танцувах 
в състава към школа-
та, като две години, 
преди завършване на 

средното си образова-
ние, помагах и замест-
вах моите педагожки. 
Тогава открих, че ми 
се отдава да препода-
вам. Реших да свържа 
и по-нататък живота 
си с балета и продъл-
жи х  да  уча  в 
“Академията за музи-
кално и танцово изкус-
тво” в град Пловдив. 
Там завърших специал-
ността „Балетно из-
куство – Балетна пе-
дагогика”. Благодарна 
съм на съдбата, че 
точно тогава се случи 
да уча там. Точно през 
тези години бяха пока-
н е н и  г о с т -
преподаватели от Ру-
сия. И аз успях да по-
черпя знания и умения, 
не само от „имена” на 
съвременния български 
балет, но и от 
„имена” на руския ба-
лет - професори от 
Московското хореог-
рафско училище и от 
Академията на руския 
балет „А. Я. Вагано-
ва” – Санкт – Петер-
бург.” 

Интервю: 

Здравей, Юле, разка-
жи на нашите читате-
ли повече подробнос-
ти за международния 
онлайн конкурс, в 
който участвахте с 
твоите балерини… 

Искам да споделя с вас 
успеха на по-големите 
балерини от нашата 
школа. Техни танци в 
3 различни възрастови 
групи участваха в 
международен онлайн 
конкурс. В навечерие-
то на Коледа излязоха 

резултатите - 
и трите ни 
танца бяха 
класирани.  

С какви наг-
ради се за-
върнахте? 

Имаме първа награда в 
3 възрастова група за 
дует , изпълняван от 
Мария Манева и Пла-
мена Стоянова, които 
за пореден път показа-
ха прекрасно ниво на 
изпълнение и отново 
донесоха на школата 
отличие! Втора награ-
да донесе за танца 
"Златни рибки" във 
втора възрастова гру-

па.  

Габриела, Александра, 
Елица, Магдалена и 
останалите момичета, 
бяха положили тогава 
много усилия да го 
представят на палци.  

И трета награда взеха 
най-малките ни бале-
рини, които участваха 
в 1-ва възрастова гру-

па с танца "Малък 
етюд" със солистка 
Магдалена Гелкова.  

Кое най-много да те 
развълнува? 

Получих писмо от ор-
ганизатора, от което 
разбрах, че журито е 
присъдило на нашата 
школа още една награ-
да за цялостно отлично 
представяне - ваучер с 
300 евро за такса учас-

тие в следващи изда-
ния на Sopravista festi-
vals с валидност за 2 
години. 

Надяваме се, че ще 
можем да пътуваме и 
участваме на живо. 
Благодаря на момиче-
тата и им пожелавам 
по-нататъшни и по-
ярки успехи на сцена-
та. 

Силвия Йорданова 
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О рганизираното 

пчеларство в 

Нови пазар започва 

през 1928 г., когато е 

създадено пчеларско-

то дружество на гра-

да. През годините но-

си имената „Нектар“ и 

„Акация“ и в него 

членуват, както пче-

ларите от града, така 

и пчеларските дру-

жества от селата на 

общината. 

От 21.04.2005 г. е 

съдебно регистри-

рано по ЗЮЛНЦ 

като „ОБЩИНСКО 

П Ч Е Л А Р С К О 

С Д Р У Ж Е Н И Е 

„АКАЦИЯ-НОВИ 

ПАЗАР“. 

През всичките годи-

ни на своето същес-

твуване, организа-

цията организира 

събирания на пчела-

рите за просветна дей-

ност, посещения на 

пчелини, снабдяване 

на лекарства, захар и 

инвентар. През пос-

ледните десетина го-

дини ръководството 

на сдружението е в 

непрекъсната връзка с 

общинска админист-

рация, кметове и арен-

датори с цел опазване 

на пчелите от отравя-

не при растително за-

щитни мероприятия 

на посевите. Проблем 

са също и ниските из-

купни цени на пчел-

ните продукти, което 

намалява интереса 

към пчеларството. Ръ-

ководството на сдру-

жението се опитва да 

популяризира ползите 

от пчелните продукти 

и пчелите за здравето 

и природата. 

Броят на членовете 

през годините се про-

меня, като тенденция-

та е към намаляване, 

поради на-

растващата 

възраст на 

пчеларите и 

липсата на 

интерес в 

младите към 

пчеларство-

то. Към мо-

мента в 

сдружение-

то са 34 пче-

лари според 

п л а т е н и я 

ч л е н с к и 

внос. Ръко-

водството се 

състои от 5 човека: 

Николай Петров -

председател, Петьо 

Драганов-секретар, 

Диян Манев-касиер, 

Диян Гочев и Кирил 

Петракиев-членове. 

Всяка година, на 10 

февруари, почитаме 

Св. Харалампий - пок-

ровителят на пчелите 

и пчеларите.  

Много от нас носят 

мед в църквата, за да 

бъде осветен от 

свещеника за здра-

ве и берекет. Раз-

даваме на съседите 

питка и мед. Ня-

кои ходим на пче-

лините и поръсва-

ме кошерите със 

светена вода, за да 

са здрави и пло-

дотворни. Пожела-

ваме си и да са 

спокойни. 

Винаги организи-

раме тържествено 

събрание. 

Задължително на ма-

сата има питка и мед, 

от която всички си 

отчупват. 

На вашите читатели, 

пожелавам - да са 

здрави и да използват 

пчелните продукти 

ежедневно, защото 

това е една невероят-

на природна аптека. 

Медът е единствената 

храна, която е лекарс-

тво и единственото 

лекарство, което е 

храна. 

На всички пчелари, 

начинаещи и опитни, 

да отглеждат с любов 

пчелите си, да множат 

семействата си, за да 

опазим и продължим 

живота на това свеще-

но насекомо – ПЧЕ-

ЛАТА.  

БОГ да ви пази и Св. 

Харалампий да ви зак-

риля. 

ПОЧИТАМЕ СВ. ХАРАЛАМПИЙ -  
ПОКРОВИТЕЛ НА ПЧЕЛАРИТЕ 

Николай Петров е учи-

тел по професия. Занима-

ва се с пчеларство от 26 

години. 

Отглежда около 120 

пчелни семейства в с. 

Жилино.  

Председател е на пчелар-

ското сдружение в Нови 

пазар от 2001 г. 

Статия на Николай Петров 
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Н а 12 февруари, 

петък, в Пленар-

на зала на общинска 

администрация, кме-

тът на общината г-н 

Георги Георгиев наг-

ради победителите в 

конкурса за най-добро 

домашно вино, рекол-

та 2020 година. 

Дегустационната ко-

мисия в състав: Благо-

вест Йорданов – инж. 

технолог във винарска 

изба Белоградец, Гин-

ка Стаменова – инж. 

технолог във винарска 

изба „Вини България“, 

Драгоево и Искрен 

К ъ н ч е в ,  ф и р м а 

„Симента“ ООД, гр. 

Нови пазар, избра и 

класира най-добрите 

майстори в производс-

твото на домашно ви-

но. 

Победителите получи-

ха грамоти, парична 

награда, а спечелилите 

първо място венец! 

1-во място за червени 

вина: Щерю Щерев; 

2-ро място за червени 

вина, 1-во и 2-ро място 

за бели вина: Петър 

Анков; 

3-то място за червени 

вина: Димитър Димит-

ров; 

1-во и 3-то място за 

розе: Милена Павлова; 

2-ро място за розе: Ди-

мо Димов; 

3-то място за бели ви-

на: Жеко Жеков; 

За първи път имахме 

участник и от друго 

населено място, който 

получи грамота и пла-

кет – Николай Койчев 

от с. Могила. 

Източник:  

Община Нови пазар 

НАГРАДИХА НАЙ-ДОБРИТЕ ВИНАРИ  
НА НОВИ ПАЗАР ЗА 2020 ГОДИНА 
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И деята е от нача-

лото на минала-

та 2020 година. Гра-

дът ни е дал емблема-

тични личности с го-

леми постижения. Те 

са свързани, както с 

историческо минало, 

така и с нашето съвре-

мие. 

„Едни от първите па-

метници, които ще 

бъдат поставени в 

алеята ще са на извес-

тния режисьор и гене-

рален директор на 

БНТ Хачо Бояджиев, 

също и на треньора 

легенда по вдигане на 

тежести Иван Аба-

джиев. 

Проектът е одобрен и 

ще бъде реализиран с 

финансовата подкрепа 

на „Красива Бълга-

рия“ на Министерст-

вото на труда и соци-

алната политика в раз-

мер на 119 964 лв., и 

съфинансиран от Об-

щина Нови пазар в 

размер на 135 278 

лв.“, сподели кметът 

на Община Нови па-

зар Георги Георгиев. 

Целта на проекта е 

реконструкция и бла-

гоустрояване на част 

от площадното прост-

ранство пред памет-

ника на Христо Ботев, 

о к о л о  ф о н т а н 

„Рибката“ и свързва-

нето им с входното 

пространство на чита-

лищната сграда. Пред-

вижда се фасадна рес-

таврация на декора-

тивните каменни пана 

на сградата, поставя-

нето на фасадно ос-

ветление и ремонтни 

дейности в приемната 

зона на сградата. 

В проекта се предвиж-

дат ремонтни дейнос-

ти по пребоядисване 

на тавана и стените и 

почистване на стено-

писите във фоайето на 

читалищната сграда. 

По западната и южна-

та фасади на сградата 

(ниските тела) ще се 

положи фасадно ос-

ветление, подчертава-

що обемите на сграда-

та и акцентиращо вър-

ху каменните декора-

тивни пана по фасади-

те ѝ. 

 

Предвижда се подмя-

на на напуканата и 

асфалтова настилка 

около фонтана и алеи-

те в близост с нова от 

бетонови павета с но-

ви наклони и реконст-

рукция на водосъби-

рателните решетки и 

система на площадно-

то  простран ство 

„Рибката“. Ще се под-

мени стария фонтан с 

нов. 

Около фонтана ще се 

разположат нови гра-

дински пейки, кошче-

та и парково осветле-

ние рамкиращо прост-

ранството. 

По алеите свързващи 

„Рибката“ с околното 

пространство се пред-

вижда изграждане на 

две рампи, осигурява-

щи достъпна среда 

към пешеходната зона 

и читалищната сгра-

дата. 

Предвижда се ново 

решение за зоната 

около паметника на 

Христо Ботев. 

Ще се реконструират 

нивата, които водят 

до бюста на поета и 

революционер, по на-

чин, който подчертава 

сакралността на зона-

та на подиума и да-

ващ възможност за 

спазване на протокола 

при организация на 

честванията на героя. 

Във високата част – 

подиума -  ще се 

оформят зони за офи-

циални лица, за ора-

тор, за караул, както и 

място за разполагане 

на Вечен огън. 

Продължава на стр. 7 >> 

ИДЕЯТА, КОЯТО Е НА ПЪТ ДА СТАНЕ РЕАЛНОСТ -  

АЛЕЯ НА ИЗВЕСТНИТЕ НОВОПАЗАРЦИ 
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Запазва се част от гра-

нитната настилка при 

паметника, като се 

реорганизира по на-

чин оформящ пътека 

с добавяне на нови 

гранитни плочи от 

същия тип. Стъпалата 

в останалата част се 

предвиждат от гра-

нитни плочи в друг 

цвят. Останалите час-

ти от настилката се 

предвиждат с каменни 

павета в светъл цвят. 

Ще се оформят две 

зони с пейки в ниска-

та зона до подиума от 

двете страни до лини-

ите на пешеходно 

движение, осигурява-

щи свързаност на 

пространството с 

градската среда, но и 

ограничаващи зоната 

с подиума. 

Предвижда се освет-

ляване на бюста с 

парково осветление, 

монтирано и скрито в 

настилката около пос-

тамента. 

П о протежение на 

п е ш е х о д н о т о 

движение по главната 

улица „Оборище“ се 

предвижда ситуиране 

на четири точки за раз-

полагане на възпоме-

нателни паметници на 

видни граждани на 

града и общината. С 

проекта се определя 

местоположението и 

броя на отделните па-

метници, чието конк-

ретно решение и визия 

ще са обект на самос-

тоятелни инициативи 

и проекти. 

Осветлението на прос-

транството е с индиви-

дуални осветителни 

тела, разположени в 

ниската част на зоната, 

акцентиращи върху 

поетичното наследство 

на героя. Изработката 

на трите тела, както и 

на съоръжението с 

Вечния огън, е от ме-

тал по индивидуална 

детайлна разработка 

по време на изпълне-

ние. 

Вечният огън се пред-

вижда да се захранва 

от газова бутилка, раз-

полагаща се в специал-

на шахта в тревната 

площ, когато има чест-

вания. 

Ще се запази местопо-

ложението и капаците-

та за паркиране на те-

риторията на площад-

ните пространства и 

сградата. 

В проекта се предвиж-

да незначителна наме-

са в зелената система 

на територията с възс-

тановяване и прочист-

ване на съществува-

щите замърсени трев-

ни площи. Съществу-

ващата дървесна рас-

тителност се запазва 

изцяло, като изключе-

ние правят дървета в 

лошо състояние. 

 

Източник: Община 

Нови пазар 

АЛЕЯ НА ИЗВЕСТНИТЕ НОВОПАЗАРЦИ 
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К метът на Общи-

на Нови пазар  

г-н Георги Георгиев 

покани и посрещна 

бившия градоначал-

ник г-н Румен Пана-

йотов по случай 75-

годишнината му. 

Ще припомним, че  

г-н Румен Панайотов, 

е бил кмет на община-

та ни в периодите: 

1990 – 1991, 2003 – 

2007 и 2011 – 2015 г. 

В знак на почит и ува-

жение Георги Георги-

ев подари на госта си 

плакет, поздравителен 

адрес и букет червени 

рози. 

Поради настоящата 

здравна обстановка в 

България, тази знаме-

нита среща, се състоя 

в тесен кръг в адми-

нистративната сграда 

на Общината. 

Поздрави и пожела-

ния към рожденика 

поднесоха и замест-

ник кметовете – Зла-

тина Таскова и Айсел 

Руфад. 

От свое име и от име-

то на служителите в 

Общинска админист-

рация, поздравления 

поднесе г-н Калоян 

Хинчев – Секретар в 

Община Нови пазар. 

Поздравително писмо 

и пожелания поднесе 

и Председателят на 

Общински съвет Нови 

пазар - г-н Иван Ган-

чев. 

От своя страна, ува-

жаемият гост, с приз-

нателност за топлото 

посрещане и неочак-

вано мил жест, подари 

на кмета марков коняк 

и кутия бонбони. 

Източник:  

Община Нови пазар 

ПОЧИТ И УВАЖЕНИЕ ОТ  НАСТОЯЩ  КЪМ 
БИВШ КМЕТ НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 
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За поредна година се 

проведе ролевата игра 

“Моето първо интер-

вю за работа“, органи-

зирано от СУ “Васил 

Левски“ и Читалищна 

библиотека “Иван Ра-

дов“ гр. Нови пазар. 

В рамките на един ме-

сец учениците от 12 

клас трябваше да под-

готвят СВ и Мотива-

ционно писмо, с което 

да кандидатстват по 

предварително обяве-

ни длъжности в сайта 

на читалището.  

Интервютата се прове-

доха в актовата зала 

на училището. Всеки 

ученик беше интервю-

иран от тричленно жу-

ри - представители на 

различни организации, 

според обявените 

длъжности. На финал 

бяха обявени резулта-

тите и разяснени най-

често срещани греш-

ки, допускани при по-

даване на документи-

те, поведение и реак-

ция в интервюто.  

Като стимул, на всеки 

участник, беше пода-

рена 6 месечна чита-

телска карта за библи-

отеката, а тези, които 

се представиха най-

добре, получиха карта 

за 1 година.  

Наталия Неделчева 

НАГРАДИ ЗА ДЕЦАТА ОТ ДГ “КИТКА” 

Трио „СиНиМа“ при 

Д е т с к а  г р а д и н а 

„Китка“, град Нови 

пазар, е създадено от  

г-жа Пенка Христова, 

която започва работа 

с децата през август 

2020 година. 

Това нямаше да се 

случи без подк-

репата на дирек-

торката на ДГ 

“ К и т к а ”  -  

г-жа Николинка 

Николова, която 

подкрепя и под-

помага участие-

то им. 

През месец Ок-

томври 2020 г. 

децата участват 

в Международ-

ния конкурс за пев-

ч е с к о  и з к у с т в о 

"Белканто" - град Ям-

бол и печелят  Първо 

място. 

През месец декември 

2020 г.  участват в он-

л а й н  к о н к у р с а 

„Звезден сблъсък“  и 

са наградени с по 

два медала и гра-

моти  от две раз-

лични категории 

-  “ П о п ”  и 

“Рождествена пе-

сен”.  

Триото печели 

Трета награда и  

от Националния 

конкурс за млади из-

пълнители "Песенна 

палитра 2021"  град 

Карлово в първа въз-

растова група, катего-

рия: “Вокални форма-

ции”. 

В навечерието на 

„Денят на освобожде-

нието на България“, 

децата  участват с пе-

сента „Българийо, 

обичам те безкрайно“.  

 

Източник: Пенка  

Христова 

РОЛЕВА ИГРА С УЧЕНИЦИ 
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Р азтърсваща, еро-
тична и чувствена 

история, която вдъхно-
ви хитовия филм „365 
дни“!  

Лаура Биел и приятелят 
ѝ отиват на почивка в 
Сицилия по повод два-

десет и деветия рожден 
ден на младата жена.  

На втория ден от пъте-
шествието им тя е отв-
лечена. Похитителят ѝ 
се оказва не кой да е, а 
невероятно красивият 
Масимо Торичели – 
шеф на могъща мафиот-
ска фамилия, който же-

лае да я притежава да на 
всяка цена.  

Между тях пламва нео-
чаквана и опожаряваща 
страст, която не призна-
ва табута и задръжки. 
Но външни сили, извън 
техния контрол, зап-
лашват да я разрушат.  

“ГЕРОИЧНАТА АРКА”, ЖОЗЕ РОДРИГЕШ ДУШ САНТУШ 

“365 ДНИ “, БЛАНКА ЛИПИНСКА 

В  какъвто и мо-

мент да сте от 

своя живот, тази кни-

га ще ви помогне да 

поемете в правилната 

посока.  За какво сте 

гладни? За храна? 

Любов? Самоуваже-

ние? Душевно спо-

койствие? В своя на-

ръчник за „здраве от 

по-висок порядък“, 

включващ последните 

открития и в традици-

онната, и в алтерна-

тивната медицина, 

Дийпак Чопра създа-

ва система за понижа-

ване на теглото въз 

о с н о в а  н а  п о -

дълбокото осъзнаване 

на причините, поради 

които най-често пре-

яждаме – опитваме се 

да намерим удовлет-

ворение и използваме 

храната като замести-

тел. Нормалните мо-

дели на хранене се 

установяват от само 

себе си и цялостната 

система ум–тяло пос-

тига желаното.  

Н овата книга на 

Жозе Родригеш 

душ Сантуш ни от-

вежда сред миналото 

на екзотично Макао. 

Генерал Артур Тей-

шейра пристига в Ма-

као, за да поеме поста 

на губернатор в мал-

ката португалска ко-

лония на брега на 

Южнокитайско море. 

На управника му 

предстои не само бър-

зо да възприеме непи-

саните правила на об-

щуване в местната 

странна смесица от 

китайска и португалс-

ка култура. Той ще 

трябва и да опази су-

веринитета на коло-

нията и безопасността 

на населението й в 

задаващите се смутни 

времена.  

“СРЕДНОЩНО СЛЪНЦЕ”, Ю. НЕСБЬО 

В  селце далеч в се-
верна Норвегия, 

където незалязващото 
слънце е способно да 
те докара до лудост, от 
автобуса слиза мъж. 
Представя се като 
Юлф и търси място, 
където да се скрие от 
най-влиятелния нарко-
бос в Осло, известен 
като Рибаря. Доскоро 

Юлф е работел за Ри-
баря – бил е силов съ-
бирач на дългове, из-
пълнявал е дори мокри 
поръчки, но след из-
дънка е изпаднал в не-
милост. И Рибаря изп-
раща наемниците си 
по петите му да го 
очистят.   

 

„В тази внушително 
написана история за 
лично падение, отчая-
ние и изкупление един 
отчаян мъж попада 
сред дивата северна 
пустош и лутайки се, 
намира себе си.“  Ню 
Йорк Таймс Бук Ревю  

“ЗА КАКВО СТЕ ГЛАДНИ”, ДИЙПАК ЧОПРА 
Приложна психология 

Исторически роман 

Номинация за най-добър 
криминален  

роман на Норвегия 

Любовен роман 
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Н авсякъде по света хората 

посрещат пролетта с ра-

дост и вълнение, но България е 

една от малкото държави, кои-

то посрещат нейното идване с 

толкова голям празник, изпъл-

нен с традиции, чиито корени 

се крият в далечното минало 

на нашия народ.  

Баба Марта е символ на про-

летта и носи пожелание за 

здраве и плодородие. 

По случай наближаването на 

Баба Марта, децата от ЦНСТ 

град Нови пазар, започнаха с 

вълнение подготовката за 

предстоящия празник, като из-

работиха мартеници, с които 

да зарадват всеки читател на 

вестник “НОВИ ПАЗАР днес”. 

Децата вложиха много стара-

ние и любов, за да постигнат 

отличен краен резултат.  

КРАСИВИ МАРТЕНИЦИ ИЗРАБОТИХА ДЕЦАТА  

ОТ ЦНСТ №2 ДУ ГРАД НОВИ ПАЗАР 

ТВ програма “Часът на Нови пазар се излъч-
ва понеделник, сряда и петък от 18.00 часа 
по кабелната телевизия, на мястото на 
“Фолклор ТВ” от аналоговия сигнал. 

ТВ ПРОГРАМАТВ ПРОГРАМАТВ ПРОГРАМА   

ЧАСЪТ НА НОВИ ПАЗАРЧАСЪТ НА НОВИ ПАЗАРЧАСЪТ НА НОВИ ПАЗАР   

Всеки първи и трети петък на месеца  

от 08:00 до 12:00 часа. 

Записване за приемния ден -  

на пропуска на общинска администрация. 
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В едно от изследвани-

ята си Михаил Байков 

пише, че ако поглед-

нем куклеността в ис-

торически план, тряб-

ва да споменем, че 

преди появата на кук-

ловода във физическо-

то раздвижване на кук-

лата, съществува вяра 

в духовния ѝ живот. И 

именно тази вяра дава 

живот на различните 

изображения от дърво, 

метал, глина. Този вид 

обожествяване е ха-

рактерен по всички 

краища на света – от 

ритуалните кукли на 

ацтеките в Мексико, 

през свещените фигур-

ки, участващи в тър-

жествата в чест на бог 

Дионис в древна Гър-

ция, до серията ритуа-

ли в различните краи-

ща на Африка. 

За мен, куклата е жи-

ва, преди да бъде изра-

ботена. Самата идея за 

нейното съществуване 

и мисълта за одухотво-

ряването ѝ още по вре-

ме на нейния замисъл, 

я прави вече роден 

сценичен обект. А ис-

т и н с к о т о  ѝ 

„оживяване“ настъпва 

тогава, когато чрез ма-

терията, движенията и 

озвучението, започва 

да разкрива своята 

същност – характер, 

емоционална интели-

гентност или липса на 

такава, това зависи от 

сюжетния замисъл. 

Според английския 

кукленик Уолтър Уил-

кинсън, актьорът е в 

„ръцете“ на своите 

кукли, т.е. актьорът 

трябва да съпреживее 

душевността на кукла-

та, за да може тя да се 

разгърне в цялата си 

светлина и да предаде 

на публиката послани-

ето, което носи. В про-

тивен случай няма как 

да се получи истинска-

та магия на кукления 

театър. 

С настъпването на 

празника на добрата 

Баба Марта, ми се ис-

каше да направя един 

куклен спектакъл на 

децата в детска гради-

на „Зорница“, град Но-

ви пазар, в която рабо-

тя от скоро като учи-

тел. Но, за съжаление, 

идеята ми дойде срав-

нително скоро и не ми 

остана време да под-

готвя останалата част 

от декора. С декори не 

се занимавам за първи 

път, но куклата беше 

истинско предизвика-

телство за мен. Сътво-

рих я от напълно под-

ръчни материали, с 

изключение на дрехи-

те. Главата е направе-

на от чоропогащник и 

силиконов пух, прежда 

за коса и накрая - бо-

ички.  На пръв поглед 

- нищо сложно.  

Първоначалният ми 

замисъл беше да нап-

равя кукла - ръкавица, 

но се заиграх повече. 

Направих и тяло с кон-

струкция от тел. И за 

сметка на това, сега тя 

може да се позициони-

ра по различни начини 

- права, седнала, при-

ведена. 

Децата са моето вдъх-

новение. Те са безкра-

ен източник на идеи. 

Само като видя пламъ-

четата в очите им, ко-

гато им заговори най-

обикновения плюшен 

мечок, чието място 

обикновено е в ъгъла, 

защото „още спи зи-

мен сън“, магията в 

този момент вече се е 

случила. Очакването 

какво още може да из-

мисли този мил мечок 

е един непринуден и 

много лесен начин да 

водя диалог с тях, да 

ги предразположа да 

се разкрият така, че да 

се чувстват добре в 

моята компания, както 

и в цялостната среда в 

детската градина. Учи-

тел, кукла и деца, ста-

ваме едно цяло, като 

заживяваме свой собс-

твен живот, заедно. 

Надявам се, че до края 

на учебната година, 

ще успея да реализи-

рам поне малка част от 

идеите, които имам (а 

те не са никак малко), 

за да мога да поднеса 

на децата един завър-

шен (според моите 

представи) куклен 

спектакъл.  

Те заслужават това. 

КУКЛЕНИЯТ ТЕАТЪР И БАБА МАРТА 

Елица Стоянова 


