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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място:  кв. “Поройни”, община Хасково      Дата: 26.08.2015 година 

 

Дискутиран проблем/тема: "Обогатяване културата на възрастните хора чрез творчеството на 

наши местни писатели и поети" -  Запознаване с книгата на Дора Белевска "Моята житейска 

броеница". 

Описание на проблема: Чрез тържествено честване на 80 годишния юбилей на нашата колежка, 

приятелка, писателка и поетеса Дора Белевска да обогатим културните и социални контакти на 

членовете на нашата група с интересни, споделени от самата поетеса, прекрасна разказвачка, 

Дора Белевска разкази и стихове. Много емоционелно, увлекателно, Дора разкрива в книгата си 

бита, нравите, ежедневието на едно будно,  задружно семейство, каквото е нейното. 

 Макар и в бедност, детството на Дора е изпълнено с много обич и грижи от страна на 

цялото й семейство. Топлите чувства между всички членове в семейството, задружните усилия и 

упорит труд помагат на Дора да завърши висше образование и да стане един от водещите 

учители в гр. Хасково.  

В своя житейски и творчески път Дора е подкрепяна както от своя съпруг, така и от свекърва си. С 

умиление и нежност тя разкрива както красотата на Троянския балкан, където живее със съпруг и 

секърва, така и топлината, с която я посреща свекърва и в новия й дом. Много топло, с много  

нежност младата поетеса пише чудесни стихове и разкази както за родното Хасково, така и за гр. 

Троян. За доброто настроение на всички присъстващи  допринесе и емоционалното представяне 

на съдържанието на книгата от г-н Петър Ангелов, както и чарът на известната водеща - нашата 

близка и приятелка, също член на нашата група, г-жа Нина Момчилова. Г-н Добри Беливанов, 

също ученик на г-жа Белевска, сподели колко голямо значение за неговото израстване има тя 

като учител.  С букети  и топли думи поздравиха юбилярката и представители на Община Хасково 

и Директърът на Окръжна библиотека "Христо Смирненски",  Хасково. 

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

овации  бяха изпращани и изказванията на колеги, приятели, роднини , ученици на Дора. От 

нашия клуб се изказа г-жа Божана Гюргакова, близка приятелка на Дора Белевска. В изказването 

й усетихме гордостта й ,че познава Дора, уважението към нейните писателски умения, бистър 

ум. Известната хасковска поетеса Ели Видева също и пожела още дълги години торческа дейност.  
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 Всички ние от групата на Пенсионерски клуб кв."Поройни" й пожелахме все така здраве и 

тази книга да е поредна, но не и последна, въпреки нейните 80 години. В знак на почит и 

уважение, Дора Белевска получи много цветя, поздравителен адрес, целувки,  усмивки.  

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: С много емоции и 

радост завърши тази среща. Музиалният завършек с любими песни от  дует Кирил Манолов и 

Росица Иванова, с общо пеене и овации, напуснахме срещата. Всички ние си пожелахме да 

имаме много такива подобни срещи, от които човек излиза, научил много нови неща, обогатил 

се с нови познания, и най- вече с прекрасно настроение.  

Ангажирани лица: Основно тежестта на подготовката за юбилея и представяне на книгата 

"Моята житейска броеница" беше на самата г-жа Белевска. С подготовката на поканите се зае г-

жа Руска Караджова. Прекрасна и точна, емоционална оценка на книгата, направи г- Петър 

Ангелов. И всичко беше добре проведено, благодарение на големия опит и талант на водещата 

Нина Момчилова. С продажбата и рекламата на книгата на Дора Белевска се заеха Мария 

Райчева  и  Кера Петрова. 

Предприети действия: Извършена беше много добра предварителна подготовка за срещата, 

поканени бяха гости и представители на цялата хасковска общественост. 

Постигнти резултати: Срещата премина при голяма активност, прекрасни спомени, задушевна 

и приятелска атмосфера, удовлетвореност от чутото и наученото и голямо желание за много 

такива ползотворни срещи. 

 

Дата: 27.08.2015 година 

Изготвили: Мария Райчева и Надка Георгиева 
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