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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място:  читалище „А. Лешников”, община Хасково    Дата: 26.08.2015 година 

 

Дискутиран проблем/тема: Среща с литературното творчество на Дора Белевска и петата й 

поредна книга "Моята житейска броеница". 

Описание на проблема: Г-жа Белевска е една от учредителките на читалище „Аспарух 

Лешников”. Дълги години е била начална учителка в Хасково и виден общественик. Освен 

представянето на новата й книга, тази година г-жа Белвска отбелязвя 80-годишен юбилей, 45 

години училищна дейност и 30 години от пенсионирането. Рецезент на книгата е Петър Ангелов – 

белетрист, автор на няколко книги. В своето изложение г-н Ангелов сподели, че г-жа Белевска е 

един от най-достойните учители не само в град Хасково, но и в страната. Творчеството й описва 

не само нейния живот и този на близките й, но и взаимоотношенията между млади и възрастни, 

учители и ученици. Дори на тази възраст, когато започна да рецитира, в залата настъпи пълна 

тишина. Млади и възрастни слушаха в захлас и се възхищаваха на нейните издръжливост, 

темпераметнт и младежки дух. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Отношение 

по съсдържанието на книгата взеха участници в ГСС и приятели на г-жа Белевска: 

 Руска Караджова приветства с добре дошли почитателите на художественото слово; 

 Господинка Тодорова, учителка, сподели интересни факти от живота на авторката като 

първокласничка; 

 Ана Стоянова, учителка, ни запозна с първите й срещи в нейния селски дом и бъдещата й 

свекърва; 

 Тинка Янкова, учителка и поетеса, посочи според книгата начина на провеждане на 

Народния съд в Хасково; 

 Лидия Налбантова, поетеса, в поетична форма поздрави авторката за новата й книга; 

 Изразиха мнение и отношение Таня Гюрганова – учителка, Добра Стефанова, Катина 

Кирчева, Кичка Върбанова, Тозко Христозов и др. 

 Г-жа Белевска разказа за трите юбилея, които празнува и благодари на всички 

присъстващи в залата, че са я уважили. 
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Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: ГСС – А. Лешников и в 

бъдеще да организира подобни творчески срещи за популяризиране на творчеството на други 

известни учители и поети сред младите и въобще сред гражданите на община Хасково. 

Ангажирани лица: Дора Белевска, Руска Караджова, Господинка тодорова, Мария Райчева, Кера 

Петрова, Янка Гочева, хаджи Снежка Гарабед и др. 

Предприети действия: Руска Караджова се зае с организирането на официалното представяне 

на книгата, отпечатването и рапространението на поканите за събитието. 

Постигнти резултати: Мероприятието беше организирано много добре, проведе се на много 

високо ниво и стана достояние на голяма част от жителите на общината и в частност членовете 

на ГСС от град Хасково. За доброто настроение допринесе група „Рокива”  - Кирил Манолов и 

Росица Иванова, които изпълниха няколко песни, една от които по текст на Дора Белевска – 

„Люлякови нощи”. На представянето присъстваха членове на ГСС, ученици на г-жа Белевска, сред 

които и г-н Добри Беливанов – областен управител на Хасково. Присъства и директора на 

дирекция социални дейности към община Хасково – Ралица Кисекчиева, гл. експерт „Култура” в 

община Хасково – Венета Въжарска, директора на Регионална библиотека „Христо Смирненски” 

– Хасково – Кирилка Страшникова и др.  

 

Дата: 27.08.2015 година 

Изготвили: Руска Караджова 
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