
 

 На 11 май в Стражица тържествено бяха открити „Каралийчеви дни – 2012”. Пред бюста на Ангел Каралийчев в    
детския парк, който носи неговото име, ученици поднесоха венци, а после на централната улица по десетилетна традиция 
оживяха героите от любимите приказки на световноизвестния писател. Тази година дните, посветени на Ангел Каралийчев, 
минават под знака на 110-годишнината от неговото рождение. 
 Героите от 30 приказки на вълшебника на приказното слово доставиха радост на многобройната публика, която е 
неизменна част от празника. Много от вече порасналите стражичани също са участвали като ученици в шествията на    
приказните герои. Затова и сега с вълнение посрещат малките пчелици на дядо Медарко, трудолюбивите копачи и жетвари 
и всички други познати наши приказни приятели, които учат на доброта и човечност читатели от поне пет поколения в   
родината ни и в много страни по света.  
 За представянето си в шествието на приказните герои бяха отличени и наградени всички участници от детските    
заведения и училищата в общината, но журито отреди първата награда за 8-ми клас от СОУ „Ангел Каралийчев”, които 
представиха „Крали Марко освобождава три синджира роби”. Втората награда отиде при 7-ми „б” клас от същото училище 
за представянето на „Тримата братя и златната ябълка”, а учениците от начално училище „Иван Вазов” в Царски извор 
спечелиха трета награда с приказката „Чорбаджията и жътварят”. Трите награди, които са плакети с образа на Ангел     
Каралийчев, бяха връчени от кмета на общината инж. Детелина Борисова. Освен тях имаше и парична награда за           
победителите.  
 Поздравителен адрес до всички участници в „Каралийчеви дни – 2012” изпрати областният управител               
проф. Пенчо Пенчев. 

   ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН Брой 33, Година 5, 
Април, Май 2012 

МЛАДИ АРТИСТИ СТАНАХА ПРИКАЗНИ ГЕРОИ В СТРАЖИЦА 
 В конкурса за най-добра драматизация по приказка на Ангел Каралийчев в рамките на „Каралийчеви дни – 2012” на 
15 май се състезаваха младите артисти от детски градини и училища в Стражишка община. Най-любимите приказки на   
децата оживяха в спортната зала на града, а жури под председателството на актьора Виктор Терзийски от МДТ 
„Константин Кисимов” – Велико Търново, определи безпристрастно най-добрите и обяви победителите. 
 Първата награда спечелиха малките възпитаници от ОДЗ „Ангел Каралийчев” в Стражица, които представиха 
„Майчина сълза”. Втора награда беше присъдена на учениците от ОУ „Св. Климент Охридски” от Камен за играта им в   
приказката „Мечката и дърварят”, а трета на учениците от ОУ – Виноград, които играха в „Мечката и мравките”. Журито 
определи и индивидуални награди за най-добре пресъздадена роля от младите артисти, а на организаторите                
председателят пожела да превърнат в хубава традиция този конкурс. Наградите на победителите връчи лично кметът на 
общината инж. Детелина Борисова, а сред публиката бяха и председателят на Общинския съвет Илиян Маринов и          
зам. кметовете инж. Йордан Димитров и Стефан Иванов. 

КАРАЛИЙЧЕВИТЕ ГЕРОИ ОЖИВЯХА ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ 



СТРАЖИЦА       ИНФОРМАЦИОНЕН    БЮЛЕТИН                                                                                 Страница 2 

Официално изпратихме випуск 2012 в Стражица  
 С много емоция и вълнение премина официалното изпращане на 27-те абитуриенти от СОУ „Ангел Каралийчев” в 
Стражица. Изпращането се състоя в Спортната зала на града и на него присъстваха кметът инж. Детелина Борисова и 
председателят на Общинския съвет Илиян Маринов. Ръководството на училището бе представено от заместник-директора 
Цветанка Захариева, в залата присъстваха много учители и възпитаници на учебното заведение. Балетна композиция под 
надслов „Доброто побеждава” изпълниха възпитаници на училището по време на тържеството. От името на абитуриентите 
дванадесетокласничката Гергана Райчева отправи топли думи на благодарност към всички педагози. Инж. Борисова       
пожела на младите хора щастието да бъде техен неизменен спътник в живота и подчерта, че всички успехи се раждат в 
предизвикателствата и трудностите. Тя благодари на родителите и на учителите на младежите и девойките, затова че са 
обучили и възпитали в тяхно лице достойни личности. За пръв път кметът връчва на всеки един абитуриент букет цветя и 
юбилейна значка с лика на Ангел Каралийчев.  

Кръгла маса, посветена на творчеството на Каралийчев 
 На 18 май в Стражица с участието на преподаватели във ВТУ „Св. св.  
Кирил и Методий”, учители, ученици и читалищни дейци от общината в     
рамките на „Каралийчеви дни – 2012” се проведе среща, посветена на     
творчеството на писателя. Съорганизатори бяха Община Стражица и Народна 
библиотека „П. Р. Славейков”. За различни аспекти от творчеството на Ангел 
Каралийчев говориха проф. Радослав Радев и доц. Петър Стефанов, а доц. 
Живка Радева представи на аудиторията издания от различни години с негови 
приказки и разкази. Последното е прекрасен двуезичен сборник с избрани 
приказки на български и английски език, към който има и компактен диск с 
драматизирани приказки. Луксозното издание е по инициатива на регионал-
ната народна библиотека и Община Стражица, а за отпечатването финансово 
участие имат още СОУ „Ангел Каралийчев” и „Глобални библиотеки”. Всички 
участници в срещата получиха подарък по една от тези вълшебни книги. 
 Христо Медникаров, писател, поет, журналист и активен общественик, 
разказа спомени от своето детство за Ангел Каралийчев и съпругата му Вела, 
когато те са прекарали две летни отпуски в неговото село Разпоповци /сега 
квартал на град Елена/, като гости на неговото семейство. 
 Кметът на общината инж. Детелина Борисова приветства участниците в 
срещата и им благодари за силния емоционален заряд от поредното           
докосване до творчеството на най-известния син на Стражица. Най-много 
вълнения имаше за учениците от СОУ „Ангел Каралийчев” Ралица Радева,  
Марин Йорданов, Преслава Цанева и Силвия Иванова, които за първи път 
участват в подобна творческа среща. Марин и Преслава са досегашни      
удостоени ученици с годишната награда на името на Ангел Каралийчев.    
Тяхната учителка по български език и литература Тодорка Цонева представи 
на проф. Радев учениците като млади литературни творци с награди от много 
конкурси. Той им пожела да станат негови студенти във ВТУ, а инж. Борисова 
се отзова на поканата за снимка между таланти.  
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 В събота на 19 май в Стражица 
беше открита изложба базар с произве-
дения на автори от художествените   
занаяти. Изложени са декоративни пана 
от различни материали, домашно       
тъкани ризи, кърпи и престилки, резбо-
вани домашни иконостаси, столове, 
поставки за ловни трофеи, плетива, 
гоблени, дървопластики, рамки за   
картини и гоблени. Авторите са от  
Стражица,Балканци, Сушица, Благоево,          
Бряговица, Горски Сеновец, а            
изложбата е уредена за първи път в 
рамките на „Каралийчеви дни”. Още в 
деня на откриването ценители посетиха 
изложбената зала, за да се убедят, че 
за красотата лошо време няма.   

              Ученици и студенти четоха поезия                                  
на Лучиан Блага  

 В Деня на обединена Европа в    
Общинския детски комплекс в       
Стражица участниците в клуб „Пегас”-
чета” към комплекса и членове на    
литературен клуб „Ангел Каралийчев” 
от едноименното СОУ посрещнаха   
група студенти по балканистика от ВТУ 
„Св. Св. Кирил и Методий” и техните 
преподаватели гл. ас. Роксандра     
Ламбро и ас. Добромир Андреев. Целта 
на срещата бе учениците да се         

запознаят с магията на поетичното  слово на един от големите румънски поети – 
Лучиан Блага /1895 – 1961/, който е роден на 9 май.  
 За първи път на подобна сбирка в детския комплекс учениците се срещат 
с   творчеството на известен литературен творец от Румъния. Студентите четоха 
на румънски език, а на български език четоха домакините. Докосването до    
поезията на  Лучиан Блага беше емоционална тръпка както за учениците, така 
и за студентите. Млади поетеси от СОУ „Ангел Каралийчев” прочетоха свои   
стихове по темата „Автопортрет”, вдъхновени от едноименното стихотворение 
на Лучиан Блага. Срещата приключи с обещанието за бъдещи творчески изяви, 
които да допринасят за укрепването на културните връзки между двата съседни 
народа и за раждането на истински приятелства. Наши ученици вече имат     
приятели в Румъния от съвместната работа по международен проект за магията 
на водата и растенията. Магията на поезията е необятно поле, което също   
ражда трайни приятелства.  

Среща с писателя Виктор Самуилов 

Празнични вълнения за млади читатели 

Изложба в Стражица 

Малки и големи активни читатели събра на 17 май за традиционната среща по 
повод 24 май и провежданите „Каралийчеви дни – 2012” библиотеката при   
читалище „Развитие 1895”. Библиотекарката Дешка Петрова запозна          
участниците в срещата с най-новото в работата на библиотеката с читателите, 
с богатия избор на възможности  за усвояване на нови знания, който се      
предоставя по програмата „Глобални библиотеки”. Най-малките читатели от 
СОУ „Ангел Каралийчев” в емоционално състезание показаха завидни знания 
от различните области на науката, получиха много лакомства. Своите най-нови 
стихове прочетоха Велислава Боянова и Биляна Никифорова, а на               
най-активните читатели бяха връчени грамоти. Дилян Братованов, директор на 
дирекция „Хуманитарни дейности” в Община Стражица, подари на децата   
юбилейни значки с образа на Ангел Каралийчев, роден преди 110 години.  

При голям интерес премина срещата на 
децата от Стражица с писателя Виктор 
Самуилов. Тя беше организирана на 21 
май от общината, регионалната народна 
библиотека „П. Р. Славейков” и          
общинския детски комплекс. Децата от 
литературен клуб „Пегас/чета” с         
ръководител Тодорка Цонева бяха       
водещи и представиха госта и неговото 
творчество за деца. Рецитираха избрани 
негови стихове, както и свои стихове, 
наградени в различни национални и  
регионални конкурси. Децата задаваха 
всякакви въпроси, търсиха и намираха 
отговорите на весели гатанки, докато се 
вдигне градусът на общото настроение и 
всеки участник в срещата подреди    
своите впечатления от гостуването на  
известния детски поет и писател и      
открие магията в думите, заредени и с 
чувство за хумор. Тази среща за много 
от най-малките беше първа по рода си и 
техните вълнения най-ярко се четяха по 
лицата им. За всички имаше почерпка, а 
за по-големите участници и щанд с нови 
книги от Виктор Самуилов и други наши 
известни писатели и поети.  

Детски рисунки гостуват  
на Велико Търново 
По повод 110-годишнината от       

рождението на Ангел Каралийчев в Народна 
библиотека „П. Р. Славейков” във Велико  
Търново е уредена изложба с най-добрите 
детски рисунки, които участваха в конкурса 
„Вълшебният свят на Ангел Каралийчев”. Тази 
инициатива от програмата на „Каралийчеви 
дни – 2012” дава възможност и ценители на 
детското творчество от старата столица да  
видят най-добрите рисунки, отличени с награ-
ди от журито на конкурса. 



  

тел: 06161 43 43 факс: 06161 25 68  
E-mail: postmaster@strazhitsa.e-gov.bg 

E-mail: obstr@abv.bg 

п.к. 5150 гр. Стражица 
ул. “Дончо Узунов” № 5 

Върху бюлетина работиха: 
Николай Христов, Петя Стоянова, 
Красимира Желязкова, Ивайло 
Николов,  инж.Траян Иванов 

МОЖЕТЕ ДА ЧЕТЕТЕ И В САЙТА НА 
ОБЩИНАТА 

HTTP://STRAZHITSA.E-GOV.BG 
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При масово участие се проведе празникът на читалищната художествена 
самодейност, който е една от традиционните дългогодишни инициативи по   
време на „Каралийчеви дни”. Сред активните самодейци от Стражица и много 
села в общината се наредиха певци и танцьори от всички възрасти. 

Преглед на читалищната самодейност 

Отвори врати православният храм в Балканци 
Тържественото обновление на православен храм „Св. св. 

Кирил и Методий” на 24 май събра в центъра на Балканци  
много жители и гости на селото. Да споделят радостта на      
хората от това китно селце дойдоха народният представител 
Христо Христов, кметът на Община Стражица инж. Детелина 
Борисова, председателят на Общинския съвет Илиян Маринов, 
двамата зам.-кметове инж. Йордан Димитров и Стефан Иванов, 
кметове и кметски наместници от Община Стражица.  
 Великотърновският митрополит Григорий в съслужение с 
предстоятеля на храма отец Василий и свещенослужители от 
храмовете в Стражица и Кесарево извърши празничния        
водосвет, освети православния храм и отслужи първата света 
литургия след обновлението. Дядо владика отправи своя     
отечески благослов за здравето на дарителите и благоукраси-
телите на храма, на всички ръководители на общината, които 
са помагали за възраждането му, както и на жителите и      
гостите на Балканци. Дядо Григорий освети и църковната утвар 
за богослуженията, която беше подарена от собственика на 
хлебозавода в Стражица Лъчезар Лазаров. В празничния ден 
лично дарение за храма от 500 лева направи народният     
представител Христо Христов.  
Да се множат добрите дела в селото, повече венчавки и      
кръщенета да има в следващите дни и години, това пожела  
Дядо Григорий и в празничния ден тук беше първото кръщене 
след доста години. С богоявленска светена вода и свещен елей 
беше благословен двегодишният Йордан, за радост на          
родителите, роднините и приятелите на семейството.  

Празник с много  
слънчев заряд 

Първи юни – Международният ден за 
защита на децата, е един от най-очакваните в 
детските заведения. Най-големите са готови да 
станат ученици в първи клас, а всички се 
включват в празника и с много весели игри и 
неукротима енергия. 
 Тази година отново имаше подаръци и 
почерпка за всички малчугани от общината. В 
ОДЗ „Ангел Каралийчев” гост на децата беше 
кметът на общината инж. Детелина Борисова. 
Настроение и слънчев заряд имаше на       
спортната площадка. Децата показаха отново 
драматизацията по приказката „Майчина    
сълза”, с която спечелиха първа награда по 
време на „Каралийчеви дни – 2012”,а палавни-
ците от всички групи се включиха в програма-
та на празника да покажат пред  родителите и 
гостите на празника най-доброто, което са  
научили през годината. Подарък за децата и 
целия колектив на ОДЗ „Ангел Каралийчев” е 
и поредният спечелен проект, който ще им  
помогне да направят още по-приветлив и   
красив този детски рай, в който приказките 
оживяват и се раждат вълшебствата. 


