
                                         

                       Царство на детската рисунка в град Белене 

 

Международният ден на река Дунав - 29 юни се превърна в истински 
празник за жителите на град Белене. Най-щастливи бяха децата, за които 
община Белене организира Състезание по рисуване. В съботния ден парковата 
алея пред РУП-Белене се оказа най-посещаваното място в града. Още преди 
десет сутринта там започнаха да се събират  нетърпеливи малки художници и 
техните родители. 

Кметът на град Белене г-н Момчил Спасов откри празника, който се 
организира от общината по проект „Мониторинг на качеството на факторите на 
околната среда в трансграничната област Олт-Белене” с реф. № 2(4i)-2.2-14, MIS-
ETC Code 359, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество 
между Румъния и България 2007-2013г.” След това лектор разказа на децата за 
Деня на Дунав, за да ги вдъхнови за истински творби. 

Така след официалната част се изви дълга опашка от готови да развихрят 
въображението си деца. Те чакаха реда си да си вземат боички, пастели, 
моливи, флумастери, раздадени от организатора на събитието рекламна агенция 
„Ламбаджиев Стандарт”. 

И тъй като децата бяха много повече от предвиденото, те трябваше братски 
да си разделят пособията за рисуване и всеки да си намери най-удобното място 
да покаже таланта си. Целият парк се превърна в алея за рисуване. Статив на 
децата не беше нужен. За това им служеха пейките, стълбите, дори направо на 
асфалта белите листове хартия се превръщаха в истински шедьоври. Не по-
малко развълнувани се оказаха и родителите, които даваха съвети на малките 
художници и се изкушаваха да грабнат моливите вместо тях. 

Поради големият интерес и ентусиазъм на малки и големи беше взето 
решение всички над 100 рисунки да бъдат изложени в зала в града и след това 
да бъдат наградени най-добрите от тях. 

Така едно обикновено състезание по рисуване всъщност се оказа още един 
1 юни за децата на град Белене. Тръгвайки си от парка те не спираха 
развълнувано да обясняват на родители и приятели какво са  нарисували. 
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