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ÌÅÑÅ×ÍÎ ÈÇÄÀÍÈÅ ÍÀ ÍÀÐÎÄÍÎ ×ÈÒÀËÈÙÅ “Ä-Ð ÏÅÒÚÐ ÁÅÐÎÍ – 1926 г.”

На 25 февруари 2015 г. в 

18,30 часа в зала 7 на НДК се 

състоя юбилейна вечер под  

наслов „Обичам те, живот!”, 

посветена на 80-годишни-

ната от рождението на Да-

мян П. Дамянов. Вечерта бе организирана 

от Литературна гостоприемница при НЧ 

„Д-р Петър Берон – 1926  г.” в партньорство 

с Национален дворец на културата и Съюза 

на българските писатели под патронажа на 

Министерството на културата. 

Водещата Надежда Захариева откри 

вечерта. Оли Груева, втори изпълнителен 

директор на НДК, изрази своята възхита 

пред таланта на един от най-обичаните и 

четени поети у нас.

Актьорите Искра Радева и Ириней Кон-

стантинов изнесоха чудесен спектакъл по 

емблематични стихове на големия бъл-

гарски поет. Слово за Дамян П. Дамянов 

и неговата поезия в контекста на епохата 

прочете поетът Найден Вълчев (публику-

ваме го на стр. 2), а председателят на СБП 

Боян Ангелов сподели мисли, родени при 

прочита още на първите му книги. От името 

на министерството на културата говори 

д-р  Венцислав Велев, а след него младият 

управител на издателство „Ентусиаст” 

Виктория Бисерова сподели радостта си 

от факта, че първата поетическа книга, ко-

ято издават, е тъкмо на Дамян П. Дамянов. 

Михаил Белчев, Хайгашод Агасян и младата 

певица Неделяна Христова изпълниха 

песни по негови стихове. Спектакълът бе 

съпроводен от специално изработена мул-

тимедийна програма с документални кадри 

от живота на Дамян П. Дамянов, както и от 

специално предоставени от Лили Иванова 

клипове на песни в нейно изпълнение по 

негови стихове. Залата не можа да побере 

почитателите на именития поет, които ос-

вен с новата книга „Съкровения”, дело на 

издателство „Ентусиаст”, се сдобиха и със 

специално издадена за вечерта от читали-

щето дипляна с десет от най-популярните 

му стихотворения. На стр. 2 и 4

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Людмил СТОЯНОВАЛЕЛУЙЯ

Из петия раз дел на „Бук

вар с раз лич ни по у че

ния, соб ран от Пет ра Х. 

Бе ро ви ча за бол гар с ки

те учили ща“, из вес тен 

ка то „Ри бен бук вар“ от 

Пе тър Бе рон, 1824 г.

БАСНИ

(ТЕМСИЛИ)

 КОЙТО СТРУВА ЗЛО, 

НАПРАЗНО ДИРИ 

ДОБ РА ПРИЧИНА...

Едно агне пияше вода 

на една река. А вълкът 

го виде и дойде над него 

да пий и той вода. И 

за да намери причина 

да го изяде, рече му: Не 

ми размъщай водата! А 

то отвеща, чи реката 

не тиче нататак. Пак 

вълкът му рече: Чух, че 

онъзи година ма си по-

пържало на майка ми.  

А то рече, чи тогази 

йоще не беше ся родило. 

Тогази вълкът му рече: 

Думай, кък щеш, аз ще 

та изям.

ЛУКАВИТЕ  

(ШИИРЕТИТЕ) ЗЛО 

НАМИРАТ

Едно магаре, натова-

рено със сол, като при-

минуваше една река, 

стрепна ся, та падна. 

Подир мал ко, като ся 

изправи, угади, чи му 

поулекна, защо солта 

ся стопи в водата. 

Други път бяше нато-

варено с вълна, и като 

минуваше една река, 

легна вътре, за да му 

улекни пак. Но като ся 

няпи вълната, то веки 

не можи да ся изправи, 

ами умре там..

Тържество под наслов „КОЙ КАТО Я НАРЕ-

ДИ“ бе организирано от Народно читалище 

„Д-р Петър Берон – 1926 г.“ по повод 125 го-

дини от рождението на писателя и художника 

Димитър Чорбаджийски, известен повече с 

псевдонима си ЧУДОМИР. На 20 март ученици 

от столичното 139 ОУ „Захари Круша“ гостуваха 

на читалището в Малък салон, за да отбележим 

заедно юбилейната годишнина на един от най-

големите сладкодумници в нашата литература. 

Актрисата Вера Среброва изпълни творби на 

Чудомир, а Елена Алекова говори за писателя 

и неговото място в българската литература, 

като изтъкна родството на неговите разкази 

с Любен-Каравеловите „Българи от старо вре-

ме“, Иван-Вазовите „Чичовци“ и „Бай Ганьо“ на 

Алеко Константинов. Цвета Цонева от класа по 

джаз и поп-пеене на Румяна Коцева изпълни 

хумористичната народна песен „Мятало Ленче 

ябълка“. Учителката Светлана Златанова беше 

подготвила своите ученици и те изненадоха 

домакините със своя собствена програма. Ива-

нина Игнатова и Юлия Парашкевова запознаха 

съучениците си с жизнения и творческия път 

на Чудомир, а Христина Василева и Яна Тор-

манова изпълниха христоматийния му разказ 

„Не съм от тях“.

За тръните, що стелят моя път, 

що стелят мойто време − алелуйя.

За болките, що ден и нощ не спят, 

що ден и нощ дълбаят − алелуйя.

За любовта, безумна като смърт, 

безумна като гибел − алелуйя.

За жаждите, що като мак цъфтят 

и като мак окапват − алелуйя.

За дните безутешни, що летят, 

що като сън гаснеят − алелуйя.

За кротките надежди, що зоват 

и недочакват отзвук − алелуйя.

За миналото, дето сенки спят 

и сенки го застилат − алелуйя.

За ужаса да бъдеш сам, без път 

и без другар по пътя − алелуйя.

За строгостта ти, Господи, на съд 

да ме изправиш бледен − алелуйя.

За раните, що като плам горят, 

за мъките на ада − алелуйя.

Дамян П. ДАМЯНОВ: 

„ОБИЧАМ ТЕ, ЖИВОТ!“

ТЪРЖЕСТВО  

ЗА ЧУДОМИР

Проф. Милена Цанева

Читалище
съвременно

брой 63, май 2014

На стр. 3

На стр. 5
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Проф. Донка Петканова

Времето на княз Борис Покръс-

тителя и на Симеон е документира-

но от три групи писмени паметни-

ци: 1. Латински, 2. Византийски и 3. 

Старобългарски. Отдавна учените 

се занимават с тези паметници, 

като се опитват да разграничат пре-

увеличеното от реалното, субек-

тивното от обективното. В днеш-

ната кратка сказка, като изхождам 

от научните констатации, ще спра 

вниманието си на образа на Симе-

он като образована личност, играла 

важна роля в културното развитие 

на България. Симеон управлява от 893 до 

927 г., т. е. 34 години (†27 май). Той 

е роден през 864 година. Името 

му е библейско, от еврейски 

произход и означава „молитва“. 

Смята се, че е роден след акта 

на официалното покръстване, 

затова е кръстен с библейско 

име. Първоначалното си обра-

зование получава най-вероятно 

За Симеон книголюбеца

в Плиска, а след като навършва 

14 години, е изпратен да се учи в 

Константинопол. Изучава първия 

цикъл от т. нар. „Стълбица на уче-

ността“, който включва граматика, 

поезия и риторика. След това 

постъпва в Магнаурската школа, 

където изучава гръцка литера-

тура, аритметика, астрономия и 

музика. Така той усвоява добре 

както християнската философия, 

така и знанието на старогръцката 

античност.За това свидетелства германски-

ят посланик в Цариград Луидпранд 

и го потвърждава цариградският 

патриарх Николай Мистик, който 

в едно писмо до Симеон казва: 

„Зная, че ти напояваш прекрасната 

си душа със живоносната вода на 

учението на блажения апостол, че 

ти любознателно прочиташ книгите 

на древните“. Епископ Луидпранд 

съобщава и следния важен факт: 

„...като изоставил научните си зани-

мания, той се отдал, както казват, на 

свято подвижничество“, т.е. станал 

монах. С основание се предполага, 

че Борис е подготвял своя трети 

син, кой според законите не е имал 

право да наследи трона, за духовен 

глава на България.
Когато се завръща в Плиска, 

Симеон заварва там намерилите 

убежище в България Кирило-Ме-

тодиеви ученици. В манастира, в 

който постъпва – не се знае точно 

кой, – по всяка вероятност има 

пряка връзка с тези ученици – 

главно с Климент и Наум, които 

го запознават със славянската 

писменост.

1150 години от рождението на цар Симеон І Велики

„Безгранично да оБичам знам...“

Цар Симеон  

 Художник проф. Димитър Гюдженов 

Недялко ЙордаНов – 

гост На читалището

На 19 май 2014 г. от 18 часа 

в „Студио 5” при Нацио-

налния дворец на култу-

рата Литературна гос-

топриемница с Надежда 

Захариева ще представи 

новата поетическа книга 

на Недялко Йорданов „Не 

остарявай любов”. Във 

музикално-поетическата 

вечер ще участват Ивана 

Джеджева и Хайгашот 

Агасян.

Още  – на стр. 2

Из шес тия раз дел на 

„Бук вар с раз лич ни 

по у че ния, соб ран от 

Пет ра Х. Бе ро ви ча за 

бол гар с ки те учили ща“, 

из вес тен ка то „Ри бен 

бук вар“ от Пе тър Бе

рон, 1824 г.

Раз личниис то РииниКоЙ Да нЕ 

РЕчЕ КаК сЪМ, 

аМи КаК ЩЕ сЪМ

Крис уведе Солона в 

сокровището свой и му 

каза свойто имение, а 

чи го попита: дали ще ся 

намери на светът някой 

человек по-блажен и по-

благополучен от него. А 

Солон отвеща: Виждам, 

царю, чи много чест и 

слава, и имение имаш, 

но не мога тя назова 

блажена, доде не умреш 

благополучно. Като чу 

царят тези речи, присмя 

ся Солону и му рече, чи не 

разбира, що е благополу-

чие. Подир малко время 

дигна бой (дженк) срящу 

него Киру, персийският 

цар, та го победи и го 

улови жива, ачи повеле 

да го мучат и най-сетне 

да го изгорят пред 

сичкият народ. Тогази 

Крис, като го возносяха 

обвързана да го изго-

рят, смисли Солонови-

те хорати и начена да 

вика високо: О, Солоне! 

Солоне! Солоне! Като 

чу това Киру, повеле, 

та го приведоха пред 

него и го попита, защо 

вика тъй. А Крис му 

приказа своята исто-

рия. И Киру, като я чу, 

умилостиви ся на него 

и го отпусти и през 

сичкият си живот го 

има на почет, защо му 

дойде на умът колко 

непостоянно е человече-

ското состояние.

На пръв поглед като че ли 

няма нищо по-лесно от това 

да разкажеш за своята майка. 

Но всъщност е трудно. На 

първо място поради това, че 

застанал пред образа на майка 

си, ти неволно се връщаш към 

ролята на дете. Затова аз няма 

да се опитвам да изградя пред 

вас някакъв цялостен портрет. 

Ще разкажа накратко само 

нещо от това, което знам за 

произхода и биографията на 

майка си. 

Като дете много обичах мама 

да ми разказва за нейния род, 

чиято история красноречиво се 

преплита с историята на Бълга-

рия. Самата тя като малко дете 

много обичала да слуша този 

разказ, главно от жеравнен-

ската си баба Пенка, на която 

е кръстена. Въпреки че е била 

шест-седемгодишна, когато тя 

починала, майка ми помнеше 

с подробности нейните опое-

тизирани във фолклорен дух 

разкази за Жеравна, за Балкана 

и за нашите родови истории, 

една от които е залегнала в 

Йовковите „Старопланински 

легенди“. (Става въпрос за геро-

инята на разказа „Най-вярната 

стража“, чийто прототип е била 

моя отвлечена от турчин пра-

пралеля). Учела я баба Пенка и да 

познава билките, при което 

силно впечатление направил 

на майка ми разказът ù за 

билката „бленùка“ – когато 

някой пиел от нея, получавал 

халюцинации и започвал да 

бленува.  Виждайки в това 

един своеобразен символ 

на поезията, по-късно мама 

Народно читалище „Д-р Петър Берон – 1926 г.” с партньорството на Район „Триадица” и финансо-

вата подкрепа на Столична община – Дирекция „Култура”, организира и проведе на 16 април 2014 г. 

в Просветна зала МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО, посветен на 23 април – Международния ден на книгата. 

Маратонът продължи цели шест часа – от 10 до 16 часа. В него взеха участие Панчо Панчев – Дядо 

Пънч, Димитър Кралев (10,30–12,30 ч), Елена Алекова (13,00–14,00 ч), Надежда Захариева и Калин 

Терзийски (14,00–15,00 ч), Донка Петрунова (15,00–16,00 ч). В ранните часове на срещите с Дядо Пънч 

и Димитър Кралев присъстваха деца от детските градини в Район „Триадица” СО, а водеща на тези 

срещи беше актрисата Вера Среброва.

Учениците от различни училища в района също активно се включиха в програмата. Най-заслужи-

лите си тръгнаха с награди – най-новите книги на поканените писатели. 

Най-сериозна сред „маратонците” бе Силва Аврамова, зам.-кмет на Район „Триадица”. Тя открива-

ше всяка среща с писателите, въвеждаше децата и учениците в атмосферата на проявата и заедно с 

организаторите присъства от началото до края на маратона. 

МАРАТОНЪТ НА ЧЕТЕНЕТО е една от многобройните прояви, които се провеждат в подкрепа на 

София и Югозападен регион за Европейска столица на културата 2019 г.  
Снимки на стр. 6

МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО

избрала названието на тази 

билка за свой литературен 

псевдоним. Пак първо от баба си Пенка 

научила мама и историята на 

своите родители. По време на 

Освободителната руско-тур-

ска война нейният баща  – Де-

ньо Манев от Търново, тогава 

двадесетгодишен, постъпва 

заедно с братовчед си добро-

волец в българските опъл-

ченски дружини и участва в 

големите боеве при Шипка и 

Шейново. 

Из шеста глава на 

„Бук вар с раз лич ни 

по у че ния, соб ран от 

Пет ра Х. Бе ро ви ча за 

бол гар с ки те учили

ща“, из вес тен ка то 

„Ри бен бук вар“ от 

Пе тър Бе рон, 1824 г.

Читалищесъвременно

брой 58,  ноември 2013

ÌÅÑÅ×ÍÎ ÈÇÄÀÍÈÅ ÍÀ ÍÀÐÎÄÍÎ ×ÈÒÀËÈÙÅ “Ä-Ð ÏÅÒÚÐ ÁÅÐÎÍ – 1926 г.”

ПОЧИТ КЪМ БУДИТЕЛИТЕ

кцент
иА

РАЗ ЛИЧНИ

ИС ТО РИИ

СОВЕСТТА Е 

СУДНИК ЧЕЛОВЕКУ

Ивика стихотворца 

уловиха влъхви (хайдути) 

и като щяха да го заколят, 

той не имаше никого да му 

помогни, но виде жерави, чи 

минуваха, и им ся помоли да 

отвърнат на влъхвите. По-

дир някой ден тии отидоха 

в градът, от дето бяше и 

Ивик. И като ся разхождаха 

из хората, видяха, чи мину-

ват жерави, и рекоха по-

между си: Ето Ивиковите 

отмъстители. Чуха тъзи 

реч хората, щото бяха 

там близо, и ги попитаха, 

що помянуват Ивика. А 

тии тутакси ся уплашиха, 

промениха лицето си и не 

знаяха, що да рекат. Хора-

та ся почудиха за това и 

наченаха да ги изпитуват, 

и най-сетне познаха, чи 

тии бяха убили Ивика, 

и тъй ги изклаха. Някой 

други человек, на имя Вес, 

беше убил скритом баща 

си. Подир няколко время 

отиде да яде у единаго 

своего приятеля. Там 

виде под стряхата едно 

лещовическо гнездо и 

го събори. Хората му 

думаха: Человече, що ти 

струват тези гадинки, 

та ги убиваш? А той 

отвеща: Не чувате ли, чи 

тии лъжат и думат, чи 

аз съм убил баща си. Тъзи 

реч ся чу чак до царят. 

Тогази той повеле, та за-

пряха оногози человека, и 

за малко время го насили 

да изповяда, чи той беше 

убил баща си, и повеле, 

та убиха и него.

На 31 октомври 2013 г. в 

Просветна зала на Народно чи-

талище „Д-р Петър Берон – 1926 

г.” се състоя Урок по родолюбие. 

Участваха ученици от 139 ОУ 

„Захарий Круша”. Водеща бе 

Росица Цветкова от Клуб „Родо-

любие” към читалището. 

Темата, която децата обсъж-

даха, беше „Народните будите-

ли”. Те рецитираха стихотворе-

ния от Добри Чинтулов, Христо 

Ботев, Стоян Михайловски. В 

своите есета показаха прекло-

нение и почит пред духовните 

подвизания, делата и живота 

на св. Иван Рилски, Паисий 

Хилендарски, д-р Петър Берон, 

Васил Левски и Христо ботев. И 

най-важното – през думите им 

прозираше огромното вълне-

ние, с което бяха се подготвяли 

за тази проява. сякаш отново 

и отново преживяваха дъл-

бокото си преклонение пред 

всичко, което тези велики люде 

са направили за отечеството 

и за човека. Търсеха и нами-

раха връзката между минало 

и настояще. И откриваха и в 

нашето забързано и технокра-

тично време новите български 

будители.

Срещата завърши с изпъл-

нения на ученици от класа по 

китара на Тинко Тодоров.

Предлагаме на вашето вни-

мание някои от разсъжденията 

на учениците за будителството 

в миналото и днес.

ЩО Е БУДИТЕЛ?

Преди години това са били 

всички, които са се борели за 

свободата на България. Тези, 

които са давали надежда на 

поробените българи. Те са били 

единственият светъл лъч в оне-

зи мрачни робски дни.

А кои са будителите днес? 

Това са учителите, които да-

ват знания на децата. Това са 

писателите, библиотекарите, 

читалищните работници, които 

ни даряват със слова. Това са 

и артистите, и иконописците 

или просто обикновени хора, 

които ни даряват със знания 

и вяра. Не е задължително да 

паднеш в бой за свобода, за да 

си будител. Нужно е просто да 

вдъхваш надежда на някого в 

отчаяни времена.

Александра Бунчева

КОИ СА БУДИТЕЛИТЕ 

В ДНЕШНО ВРЕМЕ?

Живеем в свят, в който тех-

нологиите са толкова много 

развити, че само с натискане 

на няколко бутона можеш 

да провериш какво ще бъде 

времето след седмица. Днес 

черпим информация от ин-

тернет, телевизия, радио и куп 

други източници. Единстве-

ните хора, които са с нас още 

от деца, са учителите. Тези, 

които ни показват какво е до-

бро и лошо, които ни учат на 

нови неща и се грижат за нас. 

Въпреки тежките времена, в 

които живеем, и недостатъчно 

оценения учителски труд, те 

са хората, които ни изграждат 

и определят като личности. 

Затова те могат да се нарекат 

будителите днес.

В днешни времена и други 

хора могат да бъдат наречени 

будители. Това са учените, по-

етите, писателите, хората на 

изкуството, хората, които рабо-

тят за България и я прославят 

по света. Всички тези, които ни 

учат да сме добри и са пример 

за подражение.

Днес е трудно да бъдеш бу-

дител и са малко хората, които 

заслужават да бъдат наречени 

така. Затова трябва да ги ценим 

и уважаваме.
Светослав Савов,

7 б клас

На 16 октомври от 18 часа 

в Малък салон на НЧ „Д-р Пе-

тър Берон – 1926 г.” се оказа 

недостатъчен, за да побере 

всички почитатели на Евстати 

Бурнаски и неговата поезия, 

които искаха да присъстват 

на премиерата на новият му 

лирически сборник „Подзем-

ният вятър” (епос и лирика). 

Ветеранът поет, който наскоро 

навърши 90-годишна възраст 

бе гост на Литературна гос-

топриемница. В самото начало 

Румяна Коцева го поздрави 

със свое изпълнение, след 

каоето водещата Надежда За-

хариева, която е и редактор на 

книгата, сподели свои мисли 

за поезията му, като и прочете 

няколко от любимите си него-

ви стихотворения. Слово за 

творческия път на именития 

ни лирик и за новата му книга 

чете Матей Шопкин. Рецитал 

по стихове от „Подземният 

ЕЛЕНА АЛЕКОВА

ПРЕДСТАВЯ НОВА 

КНИГА

На 13 ноември от 18 часа в 

Големия салон на Българска 

академия на науките Лите-

ратурна гостоприемница с 

Надежда Захариева при НЧ 

„Д-р Петър Берон – 1926 г.” и 

Националният литературен 

салон „Старинният файтон” 

организират премиера на 

новия сборник с литератур-

нокритически бележки „По 

невидимите магистрали” 

(книга трета) на д-р Елена 

Алекова. Слово за книгата 

ще прочете литературният 

критик Георги Николов. Във 

вечерта ще участват още Ве-

лин Георгиев, ръководител 

на НЛС „Старинният файтон”, 

Никола Инджов и Никола 

Радев, както и пианистката 

Благовеста Ангелова. Откъси 

от книгата ще прочете актри-

сата Станка Калчева.

Заповядайте!

вятър” изпълни актьорът Ве-

селин Калановски.

Развълнуваният от хубавите 

думи за себе си, от чудесните 

изпълнения на Румяна Коцева и 

Веселин Калановски и най-вече 

от сърдечните аплодисменти 

на публиката, благодари на 

всички, съпричастни към изда-

ването на книгата, към органи-

зирането на премиерата, както 

и на своите верни и пламенни 

почитатели. В заключителните 

си думи той подчерта:

„Скъпи приятели! Повяр-

вайте ми! Не зная откъде и 

как да започна краткото си 

слово. Думите са капризна ма-

терия. Търся техния смисъл, 

тяхната дълбока същност. 

До тези късни години много 

думи съм издумал! Едни от тях 

намериха своя адресат. Други 

отидоха на халос. Разбира се, 

че редно да благодаря за това 

скромно събитие на органи-

заторката Светла Славеева, 

на водещата, прекрасната 

поетеса и редакторката на 

книгата ми Надежда Заха-

риева, на възторжения го-

лям български поет Матей 

Шопкин за добрите слова, с 

които възнагради скромното 

ми творчество. Отправям 

своята благодарност и към 

директора на издателство 

„Пропелер” Митко Ганев, към 

неговия помощник Огнян Ганев, 

към художника на корицата 

Димитър Донев и към всички 

вас, драги приятели, уважили с 

присъствието си моя сборник 

„Подземният вятър” и неговия 

есенен полъх в Литературна-

та гостоприемница. Написах 

собствените имена на Светла 

Славеева и Надежда Захариева 

с главни букви. Съединих ги и 

се получава СВЕТЛА НАДЕЖДА. 

Или Литературна гостопри-

емница „СВЕТЛА НАДЕЖДА”!”

ЛИТЕРАТУРНА ГОСТОПРИЕМНИЦА „СВЕТЛА НАДЕЖДА”

На стр. 6

На стр. 6

Из четвъртия раз дел на „Бук вар с раз лич ни по у-че ния, соб ран от Пет ра Х. Бе ро ви ча за бол гар-с ки те учили ща“, из вес-тен ка то „Ри бен бук вар“ от Пе тър Бе рон, 1824 г.

ÓÌÍÈ
ÎÒÂÅÒÈ

Един крадец ся управ-дяваше на Димостена и му думаше: Не знайх, чи е твой. А той му рече: Ами не знай ли, чи не е твой?***
Диогена попитаха: Кои очи гледат добре ? А той отвеща: На завистници-те, защо виждат и щото не имаш. 

***
Димокрита попитаха: На що стои благородието ? А той отвеща: Добитъш-кото на телесната сила, а человеческото на добри-те нрави.

***
Есоп, като му ся присми-ваше един, чи е грозен, рече: Не гледай на лице-то, ами на умът.***

Един ся хваляше, чи е от голямо отечество, а Ари-стотел му рече: Ами ти достоин ли си за голямо отечество?
***
Попитаха Леотихида: Защо спартяните пият по малко вино ? А той рече: За да си гледат сами работите.

***
Солона попитаха: Кък можи да ся удержиедно царство ? А той отвеща: Ако гражданите сяпокоряват на начални-ците, а началниците на законите.

×èтаëèùåñúâрåмåííо

ÌÅÑÅ×ÍÎ ÈÇÄÀÍÈÅ ÍÀ ÍÀÐÎÄÍÎ ×ÈÒÀËÈÙÅ “Ä-Ð ÏÅÒÚÐ ÁÅÐÎÍ – 1926 ã.”

брой	46,	 	март	2012

пРаЗНИКЪт 3 МаРт

ГлаСЪт На МладЕНЦИтЕ

паМЕтНа СРЕЩа За ваСИл лЕвСКИ

По повод на 3 март – наци-оналния празник на България, НЧ „Д-р Петър Берон – 1926 г.“  организира и откри в 11 часа на 2 март 2012 г. в Просветна зала мултимедийна изложба на Иво Хаджимишев „Непознати изобра-жения от Руско-турската освобо-дителна война 1877–1878 г.“Изложбата представлява не-известни фотографии на двама от основните хроникьори на войната – А. Д. Иванов и Франц Душек.
Александър Д. Иванов е руски фотограф и офицер, военен кореспондент и корес-пондент на в. „Новое время“. Мобилизиран е в Действащата руска армия на Балканския полуостров и изминава целия път на войната. Обект на не-

говите творби са обикновени войници, армейски позиции, полеви щабове и болници, бе-жанци, пленици, градове, села и др. Участва и във военните сражения, като и е награждаван от Руското командване за това. Непосредствено от фронтовата линия изпраща за вестника ста-тии за хода на бойните дейст-вия. Фотографиите си от това време А. Д. Иванов подрежда в албума „Забалканский поход 1877–1878 годов“, който се съхранява в Руския държавен архив за кино- и фотодокумен-ти. Тъкмо там ги открива Иво Хаджимишев със съдействието на Евгений Березнер, изтъкнат познавач на историята руската фотография.

Три празника се събират на 14 февруари: Успение на св. Кирил (Константин Философ), св. Трифон Заре-зан и св. Валентин. Докато в обществото празниците предизвикват едни или други предпочитания или проти-вопоставяния, гласовете на младенците звучат с небесна свобода и правда.Всички, които имаха щас-тието да присъстват в Залата с големите кристали на Музея „Земята и хората“ на 14 фев-руари 2012 г., бяха въведени в духовен празник с песните на деца от Детска хорова студия при НЧ „Д-р Петър Берон – 1926 г.“, ръководени от Неолина Пелова. В мра-зовития зимен ден малките 

Знам, че всичко започнаот края.
Но започна.Не с първата четкасъбудила ново платно,а с последната багравърху него.

Започна
не със жълтата дързостна минзухаря,а с позлатения летеж

хористи веднага стоплиха всички слушатели. Техни-ят многоезичен репертоар изрази спонтанно в нашата съвременност основното послание на славянските първоучители: всички езици са равноправни в молитвите и духовните мисии.Дали поради пречистеното от снеговете небе, дали пора-ди магическото въздействие на гигантските кристали, дали поради някаква архитектурна тайна, детските гласове ся-каш идваха на земята и сред хората направо от висините. Този камертон, прозвучал с гласовея на младенци, ще се чува все по-отчетливо и в следващи години на 14 февруари.

Мартенското издание на Литературна гостоприемница с водеща Надежда 

Захариева ще зарадва приятели и почитатели с празничен пролетен рецитал 

под наслов „Свята да си, Обич!”.Свои стихове ще прочетат Лиляна Стефанова, Маргарита Петкова, Елена 

Алекова, Найден Вълчев, Драгомир Шопов, Петър Караангов и, разбира се, 

водещата Надежда Захариева.Хайгашод Агасян ще изпълни незабравими песни от своя репертоар.

Поетическата вечер ще се състои на 14 март (сряда) 2012 г. от 18 часа в 

Просветна зала на Народно читалище „Д-р Петър Берон – 1926 г.”.Стихове от участниците четете на стр. 3 и 4

на тополово листо.Не с лудия бяс на жарки нощи,
а с нежния ритъмна плахи признания.Как, защо ме връхлетятова жаждано чудо?Обич,

като отхапано крайчеот питата на слънцето,което залязва.

лиляна СтЕфаНова

петко тотЕв

На 17 февруари 2012 г. в НЧ „Д-р Петър Берон – 1926 г.” се проведе паметна среща по повод 139 години от гибелта на Васил Левски. Присъства-ха ученици от трети до седми клас на 47 училище, пред-ставители на читалищното ръководство, читалищни дейци, членове на Съюз на пенсионерите 2004 в община „Триадица” и на Литератур-ния клуб „Гео Милев” при Столичния съвет на СП 2004, както и Цвета Найденова, председател съвета. 

късна багра

Читалищесъвременно

брой 76, юни 2016

ÌÅÑÅ×ÍÎ ÈÇÄÀÍÈÅ ÍÀ ÍÀÐÎÄÍÎ ×ÈÒÀËÈÙÅ “Ä-Ð ÏÅÒÚÐ ÁÅÐÎÍ – 1926 г.”

10 ГОДИНИ ВЕСТНИК
„СЪВРЕМЕННО ЧИТАЛИЩЕ”

На стр. 2

Из шеста глава на „Бук
вар с раз лич ни по у че
ния, соб ран от Пет ра Х. 
Бе ро ви ча за бол гар с ки
те учили ща“, из вес тен 
ка то „Ри бен бук вар“ от 
Пе тър Бе рон, 1824 г.

РАЗЛИЧНИ 
ИСТОРИИ

СУДИЛИЩЕ  
АРИОПАГ
На Атина имаше едно 
твърде праведно су-
дилище Ариопаг. Там, 
заради да не согрешат 
някога судниците, кога 
гледат някого, чи плачи 
и ся моли, судяха нощем 
в темнената, и, без да 
ся знаят помежду си, 
всякий пишаше на една 
пинакида, както му 
ся виждаше праведно. 
Там усудиха веднъжд 
едно дете на смерт, чи 
вадяше очите на враб-
четата, защо сякаха, чи 
ако порастяше, щяше 
да стани твърде зол и 
немилостив человек. 
Тии судници изпитваха 
всякого гражданина от 
що живей и не оставяха 
никого да седи празен.

СМИРЕНИЯТ  
АГАТОКЪЛ
Агатокъл бяше грънчер-
ский син, но толкози му 
помогна честта, щото 
стана цар на Сикелиа. 
И защото ся бояше да 
не стани горделив от 
това благополучие, 
повеле да му слагат на 
трапезата между злат-
ните съдини и пръстя-
ни, заради да му дохож-
да на умът и бащиното 
му состояние.

17 май 2016 г. от 18.00 часа в Литературен клуб „Перото” на На-
ционалния дворец на културата бе отбелязана 10-годишнината от 
излизането на първи брой на вестник „Съвременно читалище” при 
НЧ „Д-р Петър Берон – 1926 г.”. 

В самото начало с едноминутно мълчание и свеждане на глава 
бяха почетени писателите гости на Литературната гостоприемница и 
автори на вестника, които вече не са сред нас: акад. Валери Петров, 
Гриша Трифонов, проф. Донка Петканова, Донка Петрунова, Дончо 
Цончев, Евстати Бурнаски, Коста Андреев, проф. Марко Семов, Петър 
Константинов, Светослав Георгиев (скоро след това ни напуснаха 
и Евтим Евтимов, Никола Радев и Таня Гайтанджиева – светла им 
памет!).

Водещата Надежда Захариева откри празничната среща с думи 
на благодарност към читалището и хората, благодарение на които 
вестникът има вече десетгодишна история. Тя прочете поздравителен 
адрес от почетния председател на Комисията по културата и медиите 
при Народното събрание и любимия на всички поколения актьор 
проф. Стефан Данаилов. Поздравиха ни също така Лиляна Стефанова 
и Йонка Христова, която ни писа от Германия. 

Във въвеждащите си думи Елена Алекова разказа по-подробно за 
това какво е било през целия този период на съвместна работа меж-
ду редакцията, Литературната гостоприемница и писателите, нейни 
гости. Петко Тотев очерта духовните и символичните измерения на 
издаването на такъв вестник тъкмо от едно българско читалище. 
Автори на вестника, които са и гостували на Литературната гостоп-
риемница през годините, четоха свои стихове и споделяха свои 
вълнения, впечатления и размисли във връзка с вестника и неговия 
дял в съвременната литературна действителност. Сред тях бяха Банко 
П. Банков, Велин Георгиев, Георги Константинов, Димитър Стефанов, 
Димитър Христов, Здравка Евтимова, Ивайло Диманов, Матей Шопкин, 
Найден Вълчев, Николай Милчев, Николай Стоянов, Петя Цолова, 
Росица Цветкова, Светозар Аврамов, Юлия Вапцарова и др. Христо 
Симов и Симеон Даскалов, ученици от класа по пиано с преподавател 
Неолина Пелова, разнообразиха вечерта с изпълнения на прекрасни 
музикални произведения.

Приятелите на в. „Съвременно читалище”, както и на НЧ „Д-р Петър 
Берон – 1926 г.” имаха възможност след това да общуват с любимите 
си автори на чаша вино. 

Вестник „Съвременно чи-
талище” е уникално явление 
в днешното ни време. Вече 
десет години той отразя-
ва културната дейност на 
едно читалище – Народно 
читалище „Д-р Петър Бе-
рон  – 1926 г.” във всичките 
й аспекти с акцент върху 
литературата. Всички срещи, 
осъществявани в рамките на 
Литературната гостоприем-
ница и Литературния мост 
София – Загреб, Загреб  – 
София (който представлява 
сътрудничеството между чи-
талището и Съюза на хърват-

УНИКАЛНО ЯВЛЕНИЕ 
В ДНЕШНОТО НИ ВРЕМЕ

ските писатели), са намерили 
място по неговите страници.

Възникна през 2006 г. по 
идея на Светла Славеева, 
секретар на читалището, с 
неоценимата помощ на ли-
тературния критик и историк 
Петко Тотев, публицист и жур-
налист, редактор, зам.-главен 
редактор или главен редак-
тор на различни вестници 
през годините: „Литературен 
фронт”, „Антени”, „Български 
писател” и „Жарава”: помощ, 
която той ни оказваше не 
само тогава, но и през цялото 
време до днес.

Лиляна Стефанова
„ИМАМ СВОИ БЕЗЦЕННИ ВЪЛНЕНИЯ...”

Литературната гостоприемница е гнездо на таланти, на 
любов към словото и съзвучие между автори с винаги 
жадно перо за по-добър свят, с всеотдайна преданост 
общност Надежда Захариева и Елена Алекова оставят 
своя призната следа в културния ни живот...   На стр. 3

Йонка Христова
„ПОКЛОН ЗА ИЗМИНАЛИТЕ ДЕСЕТ ГОДИНИ...“ 

Скъпи приятели!
Колко бързо лети времето! Скоро ще станат 10 години от 
онзи 21 юни 2006  г., когато имах удоволствието и честта 
да бъда гост на Литературната гостоприемница в Народно 
читалище... „Д-р Петър Берон – 1926 г.“...  На стр. 3 





Проф. Стефан Данаилов
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ДО В. „СЪВРЕМЕННО ЧИТАЛИЩЕ“

Честит юбилей, скъпи приятели – съвременни 
апостоли и пазители на възрожденските ценности 
на нацията ни, известна със своя силен стремеж 
към творчеството, словото, отговорността към 
традициите на българския народ ...  На стр. 3

Елена АЛЕКОВА

Продължава на 3 стр.
Из четвъртия раз дел на 

„Бук вар с раз лич ни по у

че ния, соб ран от Пет ра 

Х. Бе ро ви ча за бол гар

с ки те учили ща“, из вес

тен ка то „Ри бен бук вар“ 

от Пе тър Бе рон, 1824 г.

УМНИ

ОТВЕТИ

От Рутила Руфа един 

приятел поиска едно 

неправедно нещо, а 

той не рачи да го сто-

ри. Тогази ся разгневи 

приятелят му, и, като си 

отхождаше, рече: Каква 

полза имам от твойто 

приятелство, кога не 

ми струваш, щото ти 

ища? А той му отвеща: 

Ами и мене що ма ползова 

твойто приятелство, 

ако треба да струвам не-

праведни работи?

***
На Леонида писа Ксеркс: 

Дай ми оружието си (си-

ляхат). А той му отвеща: 

Дойди (ила), та го земни.

***
Александър, като чу-

ваше, чи Дарий готви 

много войска, рече: Един 

вълк не ся плаши от 

много овци.

***
Фокиону думаше Ди-

мостен: Ще та убият 

атиняните, ако ся 

разгневят. Пък той му 

отвеща: А тебе, ако ся 

свестят.

***
Философу Анахарсу ся 

присмиваше един, чи е 

скитянин, сиреч варвар, 

а той му рече: Мене за-

срамява моето отече-

ство, а ти засрамяваш 

твоето.

Читалищесъвременно

ÌÅÑÅ×ÍÎ ÈÇÄÀÍÈÅ ÍÀ ÍÀÐÎÄÍÎ ×ÈÒÀËÈÙÅ “Ä-Ð ÏÅÒÚÐ ÁÅÐÎÍ – 1926 г.”

Още в първите дни на 

2011 година в читалището 

започнаха да се обаждат 

почитатели на българска-

та литература с един и 

същ въпрос: кога ще има 

Литературна гостоприем-

ница? Нямаше как този 

въпрос да не ни прави 

щастливи. Той е голямо-

то признание за нашата 

работа. 
Втората половина на 

януари беше студена. За-

говори се за грипна епи-

демия. Започнахме да 

се колебаем – разумно 

ли, или  – неразумно е да 

започ нем Литературната 

година на читалището 

при тези обстоятелства. 

Надежда ЗАХАРИЕВА
Съвсем човешко щеше 

да бъде авторът, когото 

поканим, да откаже зара-

ди грипа.
Казахме си, че стра-

хът от нещо е по-опасен 

от самото нещо и той е, 

който ни прави податли-

ви към болести, и поз-

вънихме на избрания от 

нас автор  – пое та Гриша 

Трифонов. 

Гриша Трифонов е ро-

ден на 20. 09. 1955 г. в 

Харманли. Автор е на 

шест книги  – поезия и 

проза: „Докато проговори 

камъкът“ (1987), „Гра-

довете, където не сме“ 

(1999, 2004), „Съботни 

мемоари“ (2000), „Есе-

ни“ (2001), „По есенните 

улици на лятото“ (2005), 

„Югоизточната порта“ 

(2009). Има книга и на 

сръбски език  – „Jужне 

двери“ (2007). Носител 

е на много национални 

награди за поезия, меж-

ду които: „Южна пролет“, 

„Георги Братанов“, „Из-

ворът на Белоногата“, 

„Златен ланец“ (2007), 

Славейковата награда... 

ВНЕЗАПЕН СПОМЕН ПОД СНЕГА

Валеше сняг над нас − и чист, и бял.

Дантелен като пухкавия шал,

със които тя покрила бе глава...

Не помня нищо друго, но това 

ми стига днес под падащия сняг

да възкреся отново всичко пак.

А то бе малко: вечер, сняг, жена.

Сами. Навън. Под странна светлина,

която не си спомням аз дали

от небеса, от лампи ли вали,

от женските очи, от оня шал,

а може би − от моята душа...

Не помня нищо. Спомен най мъгляв.

Без име, без лице, без скръб, без гняв,

но и без обич вече. С малко жал

и с прилика на сняг със женски шал − 

сняг, който скрива в бели чудеса

и мойта днес окапваща коса...

*  *  *

Чаровна си и приказна си, зимо!

Ти ми напомняш хубава жена,

която външно всеки чар си има,

но вътре няма капка топлина.

Жена, която всичко обещава

с очи и отдалеч. Ах, огън луд,

то а посегна за парче жарава,

а целият се вкочаня от студ.

Красавица − разсипница на хубост,

но свидна на любов и красота,

родена за любима − без да люби,

по нея да горят − да стине тя.

И вгледан в хубостта, която носиш,

ала която всичко ледени,

чрез тебе, хубавице белокоса,

разбирам как красавки вироноси

остават си моми до старини.

ЧЕСТИТА И УСПЕШНА 2011 ГОДИНА

Дамян П. ДАМЯНОВ

ПИСАТЕЛИТЕ СА БОЖИ ХОРА,  

НАДАРЕНИ С ТАЛАНТ

МОЯ НОВА ГОДИНА

Във тази чудна бяла нощ къде си?

И тази нощ ли ме оставящ сам?

Годината на теб какво донесе?

На мене ли? Подарък най-голям....

Една торба с мъка пак остави

годината под моята елха − 

от мъката  аз песни ще направя,

от сълзите − на римите смеха!

Но песните ми няма да са тъжни − 

до хората ще стигат без скръбта − 

поетите − те винаги са длъжни

да не показват сълзи пред света!

Самички своите сълзи да изпият

дори в новогодишния си тост

и с хамлетовска мъдрост да разкрият

на хората всевечния въпрос:

„Да бъдем ли?...“

Защо пък да не бъдем?

Та в бъдното са нашите очи,

макар светът понявга да ни пъди

и глътнатият залък да горчи...!

Годините ще спират като гости,

но ние ще оставаме след тях,

защото се обичахме по-просто

и всяка скръб обръщахме на смях!...

Във тази чудна бяла нощ къде си?

Годината на теб какво донесе?

`
`

брой 41,  април 2011
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билейю

Помня слънчевата Цветница на 
16 април 2006 г., когато тримата се 
събрахме в „офиса” на Красимир 
Чернев. С присъщата си прилежност 
и чувство за отговорност той отдели 
цял празничен ден, за да решим и 
графичния образ на вестника. Така 
„свидетел” на раждането му се оказа 
и една върба в двора на Универси-
тета по архитектура, строителство 
и геодезия – откъснахме върбови 
клонки и символично ги заложихме 
в основите на вестника. По-късно с 
оформлението и графичния дизайн 
на вестника се зае Анета Григорова.

Фактите...

За 10 години вестникът е излизал 
като месечник, съобразено с дейност-
та на читалището, но и с финансовите 
му възможности. 72 броя плюс един 
юбилеен от 4 през 6 и 8 до 10 страни-
ци. В тях е отразявано нееднократно 
творчеството на над стотина българ-
ски и хърватски писатели – публи-
кувани са множество техни стихове, 
разкази, откъси от повести и романи, 
пиеси, преводи (от хърватски език на 
Ганчо Савов), както и отзиви за тях от 
съвременни литературни критици, 
както и юбилейни и паметни вечери за 
Андрей Германов, Дамян П. Дамянов, 
акад. Николай Хайтов, Станка Пенче-
ва, Бленика и Чудомир, диригентката 
Лилия Гюлева, композиторката и певи-
цата Мария Нейкова. Акцентирано е и 
върху участието в различни прояви, 
организирани от читалището, на та-
лантливи съвременни представители 
на музикалното изкуство у нас (Лили 
Иванова, Богдана Карадочева, Стефан 
Димитров, Хайгашод Агасян, Йордан-
ка Христова, Развигор Попов, Мими 
Иванова и др.). Сътрудници на в. „Съ-
временно читалище” с прекрасни бе-
седи или интервюта са били още отец 
Атанас Младенов (Бог да го прости!), 
отец Антон Вълчанов и отец Николай 
Цурев от столичния храм „Св. Неделя”, 
и още – представители на българската 
научна и академична общност (проф. 
Донка Петканова, проф. Милена Ца-
нева, проф. Емил Янев, проф. Андрей 
Пантев, проф. Илия Тодев, проф. Ва-
лери Стефанов, доц. Атанас Семов и 
др.), както и ст.н.с. Божидар Димитров, 
Калина Канева, Велислава Дърева, 
доц. Мирослава Кортенска.

Една от изумителните особено-
сти на в. „Съвременно читалище” 
според мен в днешното разделно за 
литературата време е фактът, че той 
за разлика от другите литературни 
вестници и списания е еднакво отво-
рено за представителите на всички 
писателски съюзи у нас. По страни-
ците му ще срещнете публикации от 

и за творчеството на акад. Валери 
Петров, акад. Антон Дончев, проф. 
Марко Семов, Евстати Бурнаски, 
Дончо Цончев, Лиляна Михайлова, 
Найден Вълчев, Лиляна Стефанова, 
Велин Георгиев, Банко П. Банков, 
Андрей Андреев, Никола Радев, Ни-
кола Иванов, Петко Братинов, Петър 
Караангов, Никола Инджов, Георги 
Константинов, Надежда Захариева, 
Евтим Евтимов, Любомир Левчев, 
Донка Петрунова, Драгомир Шопов, 
Маргарита Петкова, Матей Шопкин, 
Иван Гранитски, Димитър Стефанов, 
Николай Стоянов, Йонка Христова, 
Михаил Белчев, Недялко Йорданов, 
Светозар Аврамов, Ивайло Диманов, 
Здравка Евтимова, Катя Ерменкова, 
Владо Любенов, Димитър Шумна-
лиев, Димитър Стефанов, Николай 
Милчев, Димитър Христов, както 
и на Стефан Цанев, Недялко Йор-
данов, Александър Томов, Божана 
Апостолова, Теодора Димова, Георги 
Господинов, Калин Терзийски, Ди-
митър Шумналиев, Георги Лозанов, 
Георги Цанков, Емил Андреев, Румен 
Леонидов, Светлана Дичева, Петър 
Константинов, Янчо Михайлов, Юлия 
Вапцарова, Росица Цветкова и др.

Отразена е и цялостната културна 
дейност на НЧ. „Д-р Петър Берон – 
1926 г.: проявите и успехите по на-
ционални и международни конкурси 
на Балетно студио „Красимира Кол-
дамова” с ръководител Красимира 
Колдамова и преподаватели – Мар-
гарита Михайлова, Елена Янакиева 
и Петя Йорданова, на Женски хор 
„Христина Морфова” с диригент Таня 
Никлева-Владева и главен художест-
вен ръководител проф. Емил Янев, на 
Танцов състав „Жар” с ръководител 
Ангел Низамски, на Детския Музика-
лен театър „Светюлка”, ръководен от 
Светлана Иванова и Юлия Кръстева, 
на Музикалната школа с преподава-
тели Майя Райкова, Евелина Костова, 
Невелина Костова и Румяна Коцева. 

Не на последно място бих искала да 
отбележа богатият снимков материал 
от всички прояви на читалището, 
който е намерил място по страниците 
на в. „Съвременно читалище”. Него 
дължим на чаровния и ревностен 
фотограф Виктор Викторов.

Така в. „Съвременно читалище” 
постепенно се превърна в летопис 
на образцово в най-висока степен и 
възрожденско по дух и по буква НЧ 
„Д-р Петър Берон – 1926 г.” и остава 
дълговечно свидетелство и доку-
мент на това, което в него се е вър-
шело във време не съвсем ласкаво 
към хората на духа и на културата.

Благодаря ви, скъпи приятели и 
колеги, че бяхте с нас през всичките 
тия години!

УНИКАЛНО ЯВЛЕНИЕ 
В ДНЕШНОТО НИ ВРЕМЕ
От стр. 1

Автографи на 
Найден Вълчев, 

Петрана Колева, 
Петко Тотев и 

Георги Константинов, 
написани в Златна книга 

на Народно читалище 
„Д-р Петър Берон – 1926 г." 

във връзка с юбилея 
на вестника
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ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ЧРЕЗ
Г-ЖА СВЕТЛА СЛАВЕЕВА,
СЕКРЕТАР НА НЧ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН – 1926 г.“
ДО 
В. „СЪВРЕМЕННО ЧИТАЛИЩЕ“

Честит юбилей, скъпи приятели – съвременни апостоли и пазители 
на възрожденските ценности на нацията ни, известна със своя силен 
стремеж към творчеството, словото, отговорността към традициите 
на българския народ и новаторските идеи на създателите на призна-
тите от ЮНЕСКО за прототип на съвременните неправителствени 
организации средища на Духа – българските читалища. 

Благодаря сърдечно за поканата да споделя с Вас 10-годишнината 
от основаването на вестник „Съвременно читалище“ – месечно изда-
ние на Народно читалище „Д-р Петър Берон – 1926 г.“ , но обективни 
причини ме препятстват да се възползвам от нея.

Казват, че за светлото бъдеще се опитват да се грижат политиците, 
за осъзнаване уроците от миналото – историците, за креативното 
активно настояще – всички ние, трудовите хора на България.

Когато човек е отворен за красивото и възвишеното и искрено и 
безкористно се бори за извисяване на обществото, в което живеем 
и възпитаваме бъдещите поколения на България, винаги ще намери 
отворена вратата към сърцата на хората. Вече 10 години всеки месец 
вестник „Съвременно читалище“ отваря страниците си за въпросите, 
поставени от членовете и активистите на 90 годишното читалище 
„Д-р Петър Берон 1926 г.“, и дава отговори.

Следвайте примера на будителите на българската нация, вложили 
безкористно талант, личен труд и средства, в обогатяване и развитие 
на този светилник на българската духовност. В мое лице имате ис-
крен и горещ приятел, който би вложил убедено всички сили, за да 
продължите да списвате златните страници на своя вестник, с които 
сте достоен участник в демократичните усилия на обществото ни за 
един по-добър ден на обществото ни. Горко на народ, който е пълен 
с вярвания и празен откъм вяра в своя градителски дух. Помагайте 
вярата в истинските неща да се множи, а патриотизмът и човеколю-
бието да са водещи цели в идеалите, изповядвани от нацията ни.

Честит празник,
С Вас съм!

17 май 2016 г.
Проф. СТЕФАН ДАНАИЛОВ

Скъпи приятели!
Колко бързо лети времето! Скоро 

ще станат 10 години от онзи 21 юни 
2006 г., когато имах удоволствието 
и честта да бъда гост на Литератур-
ната гостоприемница в Народно 
читалище „Д-р Петър Берон – 1926  г.“ 
Споменът за препълнения салон, 
сърдечното посрещане, проникно-
веното и вълнуващо представяне 
от Елена Алекова (публикувано през 
юли същата година във в. „Съвре-
менно читалище“) и до днес топли 
душата ми. 

„Читалище“, „гостоприемница“ – 
какви прекрасни български думи! 

И до днес те носят духа на Българ-
ското Възраждане, на стремежа на 
българина към просвета и знание. 
Колко книги прочетох от „нашето“ 
читалище през детството и юноше-
ството си, където за пръв път ръцете 
ми докоснаха клавишите на пианото...

Литературната гостоприемница 
е гнездо на таланти, на любов към 
словото и съзвучие между автори 
с винаги жадно перо за по-добър 
свят, с всеотдайна преданост на 
тази творческа общност Надежда 
Захариева и Елена Алекова оставят 
своя призната следа в културния ни 
живот. Неуморно поддържат огъня 
на нови и нови оригинални идеи и 
успехи. Една от блестящите идеи е 
издаването на вестник „Съвременно 
читалище”, в което диша този красив 

„ПОКЛОН ЗА ИЗМИНАЛИТЕ ДЕСЕТ ГОДИНИ...“
Мили приятели, колко прекрас-

ни български писатели и поети 
посрещнахте в Литературната гос-
топриемница за 10 години! Колко 
вълнуващи отзиви на страниците 
на в. „Съвременно читалище“! Колко 
много радост доставихте на публи-
ката с тези срещи със съвременната 
българска литература! Каква въз-
рожденска дейност извършвате в 
днешното – уви – все по-бездуховно 
и бездушно време! Поклон за изми-
налите десет години! А за следва-
щите – бъдете живи и здрави, все 
така вдъхновени и енергични, все 
така млади по дух! Продължавайте 
да будите българското и да биете 
камбаната на човешката съвест! 
Имаме нужда от вас!

17 май 2016 г.

С обич от Германия – 
Йонка ХРИСТОВА

„ИМАМ СВОИ БЕЗЦЕННИ ВЪЛНЕНИЯ...”
Лиляна СТЕФАНОВА:

творчески живот на Литературната 
гостоприемница. 

Аз самата имам свои безценни 
вълнения в Гостоприемницата сред 
топлотата на читателска щедрост 
и любов. Незабравими срещи и 
разговори в една прекрасна при-
ятелска среда. И всичко това грее 
на страниците на „Съвременно 
читалище”.

Да е честит твоя юбилей, „Съвре-
менно читалище”! 

17 май 2016 г.

билейю

Найден 
ВЪЛЧЕВ 

ТЕЧЕ РЕКАТА
Тече реката и отива
покрай зеления си бряг,
към свойто сливане с морето.
Към свойта смърт. Но няма как.

Че инак как и тя ще влее
в рева на морската вълна
и свойте капки сладководни,
и свойте струни светлина?

Тече животът и изтича
през своя къс и дълъг бяг
към сливането си с простора.
Към свойта смърт. Но няма как.

И колко мъдро е, че дава
на бъдещите времена
две тихи крачки към доброто,
две думи звездна светлина.

Петя 
ЦОЛОВА

КОГАТО МЕ ОБИЧАШ,  
СВЕТЯ ЦЯЛАТА...
Когато ме обичаш, светя цялата,
отвътре огряна – позлатяла бреза.
И каквото направя, каквото кажа,
то озарено е сякаш цялото от светлина.
И се кръстосват върху ми
погледи неспокойни.
Като факли припалват зениците мъжки
от моите тихи очи.
А аз вървя със пропяващи стъпки
и пред мен се отварят всички
залостени от невяра врати.
И кръжат покрай мен
неспокойните мисли мъжки:
с кожата си даже улавям
как тихият пламък у мен ги влече,
как се топлят на него,
как му се кланят.
И от всичко срещнато светлина събирам –
за теб.

Матей 
ШОПКИН

КЪМ СЕБЕ СИ
В този невъзможен суховей,
в който не един поет погина,
пей от радост и от мъка пей,
и съдбата си недей проклина!
Ще изтлеят мътните мъгли,
всяка дива сприя ще затихне
и над бездни, дебри и скали
слънчево небе ще се усмихне.
Хубав ден за теб ще заблести,
ще забравиш всички лоши думи
и с криле от вярност и мечти
ще поемеш по далечни друми.
Ти, един поклонник на Орфей,
син на горда българска Родина,
пей от радост и от мъка пей
и съдбата си недей проклина!

Георги 
КОНСТАНТИНОВ

НАВЯРНО
Ако наистина
душата е вечна,
то значи е вечна и любовта…
И аз ще изчезна,
и аз ще отплувам
отвъд себе си,
но моята любов
ще ме надживее.
Вятърът ще извайва
каменни профили,
дъждът ще тъче
нови копринени нишки,
но любовта ми,
по-кратка от мълния,
през всички пролети
ще се повтаря…
Защото навярно
душата е вечна,
но само
влюбената душа.

АВТОРИ НА ВЕСТНИКА
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В МУЗИКАЛНАТА ШКОЛА...

„ДЕТСТВО В ПЕСНИ“
1 юни 2016 г., София. 
По случай 1 юни – Международния ден на де-

тето, в Клуб „Студио 5“ към Националния дворец 
на културата НЧ „Д-р Петър Берон – 1926 г.“ ор-
ганизира концерт под наслов „Детство в песни”. 
Концертът бе на Детска хорова студия „Български 
славей” при читалището с диригент Неолина Пе-
лова и клавирен съпровод на Надежда Цанкова 
със специалното участие на Детски госпъл хор с 
диригент Ламбрини Джамджиева Манукян.

ГАЛА БАЛЕТНА ВЕЧЕР
НА КРАСИМИРА КОЛДАМОВА

На 18 юни 2016 г. Софийска опера и балет 
организира Гала балетна вечер, посветена на 40 
години педагогическа дейност на акад. Красими-
ра Колдамова с участието на прима балерините 
Диляна Никифорова, Вяра Начева и Десислава 
Стоева. В гала концерта взеха участие децата от 
Балетно студио „Красимира Колдамова” при НЧ 
„Д-р Петър Берон – 1926 г.” с балетни педагози: 
Красимира Колдамова, Маргарита Михайло-
ва, Елена Янакиева и Петя Панайотова.

БЪЛГАРСКИТЕ ЕВЪРГРИЙНИ 
И РУМЯНА КОЦЕВА

На 22 юни 2016 г. от 18 часа в Летен театър в 
„Борисовата градина“ се проведе шести финален 
концерт от поредицата „Българските евъргрий-
ни” на учениците от класа по поп и джаз пеене с 
преподавател Румяна Коцева при читалището със 
специалното участие на балет „Веда Джуниър”. 
Тази година бяха концертът бе с „Песните от новия 
век – мост между поколенията”.

Проектът бе съфинансиран от НЧ „Д-р Петър 
Берон – 1926 г.” и Дирекция „Култура” при Столична 
община.

ТАНЦОВА РАБОТИЛНИЦА 
С ПРЕСЛАВ МАНЧЕВ

От 23 до 26 юни 2016 г. НЧ „Д-р Петър Берон – 
1926 г.” съвместно с Балетно студио „Красимира 
Колдамова” организираха традиционната Танцова 
работилница с балетиста Преслав Манчев за кла-
сически тренинг и съвременни техники.

1 юни 2016 г., 19 часа, Малък салон
Годишен концерт на учениците от класа по 

пиано с преподавател Мая Райкова.

4 юни 2016 г., 17.30 часа, Просветна зала
Годишен концерт на учениците от класа по 

китара с преподавател Тинко Тодоров.

10 юни 2016 г., 18.30 часа, София
Годишен концерт на учениците от Музикалната 

школа с преподаватели Евелина Костова, Майя 
Райкова, Неолина Пелова и Тинко Тодоров се 
проведе в Зала „Дом на архитекта“ на Съюза на 
архитектите в България.

„ВЪЛШЕБНИТЕ КЛАВИШИ“
Учениците от класа по пиано с преподавател 

Неолина Пелова участваха в три концерта под 
наслов „Вълшебните клавиши”. На 11 юни от 18.30 
часа те се изявиха в Просветна зала, а на 17 юни 
от 19.00 часа в Малък салон на читалището. На 12 
юни от 18.30 часа те гостуваха в Съюза на архите-
ктите в България, където в зала „Дом на архитекта“ 
показаха своето майсторство.

НЧ „Д-р Петър Берон – 1926 г.” организира за 
учебната 2015 – 2016 година нов образователен 
курс „ВЕЛИЧИЕТО НА ОТМИНАЛОТО ВРЕМЕ”, 
насочен към всички възрасти. Негова цел е запо-
знаване с най-интересните и уникални археологи-
чески обекти в България и по света. Лектор е Павел 
Деспотов, внук на поета Павел Матев.  Лекциите се 
провеждат в Малък салон на читалището. Курсът 
бе открит на 4 ноември 2015 г. от председателя на 
настоятелството Надежда Захариева. Темите са 
изключително интересни и разнообразни:

ВЕЛИЧИЕТО НА ОТМИНАЛОТО ВРЕМЕ
„По стъпките на Индиана Джоунс или защо 

хората стават археолози” – на 4 ноември 
2015  г.

„Вятърът на степта или откъде идват пра-
българите” – на 2 декември 2015 г.

„Севтополис – градът на тракийските мисте-
рии” – 16 март 2016 г.

„Античният град Абритус или римският ге-
роизъм” – 4 май 2016 г.

„Никополис ад Иструм – градът на победа-
та” – 15 юни 2016 г. 

ЛИТЕРАТУРНА ГОСТОПРИЕМНИЦА ПРЕДСТАВИ...

ВЕЧЕР НА МАРГАРИТА ПЕТКОВА
Новата стихосбирка „Болката отляво” на Маргарита Петко-
ва бе представена на 20 април 2016 г. в Малък салон на НЧ „Д-р 
Петър Берон – 1926 г.” от Надежда Захариева в качеството ù 
на водещ и изпълнител на стихове от книгата. Във вечерта 
участваха със свои изпълнения Румяна Коцева, както и Искрен 
Пецов и Никола Попов от класа по поп и джаз пеене с препода-
вател Румяна Коцева.

* * *
Нямам нерви за дълги любови,
а кратките – не ми приличат.
Да не мислиш, че нещо ново
казваш с това „Обичам те”?
Да не мислиш, че ще се срути
светът след моето тръгване?
Уверявам те – много пъти
са ме лъгали. И съм лъгала.
А пък Земята си е на мястото.
Само сезонът се сменя.
Крайно време е да си наясно,
че всичко е само временно.
А аз – най-временната от всичко.
Най-кратката. Невъзможната.
Лесни любови – не ми приличат.
А трудната – ще я можеш ли?
Хм, да опиташ ли ти е щукнало?
Добре – да живее рискът!
Хайде сега – отведи ме оттука!
Ако ти стиска.

ПЛАТЕНО  
СЪОБЩЕНИЕ 
За да си гледате вашата работа, 
вместо да ме предъвквате тайно: 
кога съм силна, кога слаба, 
кога съм трезва, кога – пияна, 
с кого се смея, кого оплаквам, 
кой ме целува в тъмното, 
кой ми заспива на рамото 
 ласкаво, 
под чии мигли осъмвам, 
с колко захар си пия кафето 
и кой ми вгорчава дните, 
наистина ли са дяволски светли 
очите ми ненаситни, 
кого наяве наричам „мили”, 
кого ранявам с усмивка 
и каква е все пак фамилията 
на Оня Иван – от стиховете ми, 

дали във Петрич или във Варна 
ще пална някому къщата, 
ДЕКЛАРИРАМ, че всичко 
 е вярно. 
Внимавайте като преглъщате.

ДЕВЕТ СЕДМИЦИ  
И ПОЛОВИНА
Той дори не разбра, че си 
 тръгвам от него,
a не просто се качвам в трамвая.
Любовта върху релсите легна,
но той нямаше как да го знае –
беше тръгнал с привичната 
 бърза крачка,
до секунда разчел даже 
 миговете...
 
Аз изохках и свих клепачи –
беше влязла в окото ми мигла.
Но успях да я скрия зад бретона
 си рошав
миг преди в сълза да се срути.
Обичах го точно 66 нощи,
12 часа и 5 минути.

* * *
Любовта ми към тебе, мили,
е като дума, казана не на място,
като плач на безсилие,
като кон пред празна ясла.
И е съвсем непотребна
в деня ти, препълнен догоре.
Върти се около тебе –
кученце, вързано в двора ти.
Ближе ти ръцете предано,
гледа те все в очите,
скимти жалостиво, бедната,
когато – в досада – я сриташ...

Изобщо – иска си своето,
не те оставя на мира.
Но се пази от деня, в който
сама ще си скъса синджира.

ОБОРИЩЕ 
Защо ме водиш в Оборище, 
 мили? 
За да обориш съмненията ми ли, 
че върху тая земица-грешница 
щом съзаклятници двама се 
 срещнат, 
единият от тях ще да е предател? 
Топло и сигурно е обятието ти. 
Топла и сигурна е камината, 
а пък студено и пивко е виното, 
дето го пиеш от моите устни 
и ме заклеваш: „Не ме напускай!”
Ще те напусна, ако ме пуснеш. 
Дъжд ни залива от облак 
 разкъсан 
и под палтото ти, черното, свита 
нищо не искам, за нищо не 
 питам   
твойто Оборище ми е 
 достатъчно 
да те приема за кръст 
 на съдбата си, 
да съзаклятствам до края 
 на дните 
това въстание на душите ни 
срещу робията, дето ни дебна. 
И   пред очите ни скръстени   с 
 тебе съм! 
Но се заклевам   назад ако 
 кривнеш, 
ще изчегъртам от този стих 
 името ти.

Маргарита ПЕТКОВА

НЯМАМ НЕРВИ ЗА ДЪЛГИ ЛЮБОВИ... 

http://www.pberon1926.com/files/f08d0d075ae955d28b9f739c3c964f62.pdf

