С поетично четене и
песни почетоха
двамата светии –
Трифон Зарезан и
Валентин
За пета поредна година библиотеката в
белослатинското читалище „Развитие – 1892” съчетава
в една проява темите за любовта и виното. В
навечерието на двата популярни празника – на Свети
Трифон Зарезан (по стар стил) и на Свети Валентин – на 13 февруари, привечер, белослатинци
станаха съпричастни на поетично-музикални четения под наслова „Знаците на любовта”. Публиката
имаше възможност да наблюдава и да споделя любими стихове и размисли. За първи път в
тематичния формат за любовта и виното участваха ученици от белослатинските средни училища –
от професионалната гимназия по облекло „Елисавета Багряна”, професионалната агрогимназия
„Вапцаров” и от средното общообразователно училище „Васил Левски”. Те прочетоха стихове от
известни български и чужди поети, посветени на голямото, вдъхновяващо и опияняващо чувство.
Водеща на изявата бе Валентина Бобойчева, главен библиотекар.
Първа даде старт на вечерта Василка Цачева, филолог, преподавател по български език и
литература, пенсионер. Тя припомни стихове на старогръцката поетеса Сафо. Четенията бяха в
съпровод на китара от преподавателя по музика в Обединената школа по изкуствата и спорта в
читалището Иван Илиев и неговия ученик Николай Попов и на фона на любими български хитове за
любовта и виното, които подреждаше
майсторски Мартин Костов.
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На екран визуално можеха да
проследят илюстрации и изображения
двете теми. Залата грееше в
разноцветни предмети, сувенири и
валентинки, немалка част изработени
децата в творческата работилничка
„Имам си идейка” в библиотеката.
Красивите картички от цветни хартии

и материали на Цветан Веселинов от Габаре можеха да се закупят тук на символични цени, с
благотворителна цел, както подчерта Валентина Бобойчева. Тя допълни, че техният авторприложник има здравословни проблеми и му предстои операция. С всяка закупена картички може да
му се помогне, каза г-жа Бобойчева.
Последваха няколко изпълнения на Смесения камерен хор в читалище „Развитие – 1892” и
на фолклорната група в белослатинския клуб на пенсионера с художествен ръководител Валентина
Алексиева, преплетени умело с поетичните стихове и мисли. Снимки от 50-годишния юбилей,
откакто са семейство със съпруга си, бе предоставила Костадина Монева, председател на
пенсионерския клуб. Тя бе единственият участник в конкурса, свързан с паметни моменти (знаци) на
„любовта, без която не можем”. Този конкурс, както идеята да се издирват стари поздравителни
картички-валентинки, са на читалищната библиотека.

В деня на двамата светии – 14 февруари – Община - Бяла Слатина организира
честване в централната градска част. Белослатинският кмет инженер Иво Цветков
поздрави жителите на града и пожела здраве, успехи и настроение. Всички, които посетиха
шатрата, отворена в чест на двамата светии, получиха сувенир-валентинка, сандвичи и
чаша вино.
Същия ден с ритуално зарязване на лозя припомниха благопожеланията и
смисъла на Деня на Свети Трифон Зарезан хората от селата Соколаре и Търнава,
Белослатинско. Съпричастен на тържеството в Соколаре бе заместник-кметът на Община
Бяла Слатина, инженер Тихомир Трифонов. А в Търнава всичко бе под умелото и
вдъхновено ръководство на кмета, Габриела Раловска.

Цвета СТЕФАНОВА
Снимки от личния архив на библиотеката

