
„Носенето на училищните рани-
ци на едно рамо или само в една-
та ръка е противопоказно, защото 
тялото губи баланс. Това не е при-
чина за гръбначни изкривявания, 
но може да влоши вече развило се 
такова.” Това заяви пред в-к „На-
хОДКи” д-р Златко Бъклев. Дали 
изкривяването ще се запази в на-
чален стадий или ще се влоши, за-
виси от начина на живот на детето. 
Училищната му раница трябва да е 
добре улегнала на гърба, стойката 
на чина и спортуването също са от 
значение, отбеляза физиотерапев-
тът.

Някои деца започват да изкри-
вяват гърба си между 8 и 10-го-

дишна възраст. Гръбначното из-
кривяване се задълбочава по време 
на пубертета и, ако не е вродено, 
основно се дължи на обездвижване 
и неправилно хранене. Дали изкри-
вяването ще се запази в начален 
стадий или ще се влоши, зависи от 
начина на живот на детето.

„Най-важна е ролята на роди-
телите. Те трябва да следят за раз-
лика във височината на раменете и 
ханша, също така за асиметрия на 
талийните триъгълници, които се 
образуват между ръцете и талията. 
Ако дясната половина на торса е 
различна от лявата или дебелината 
на мускулатурата не съвпада, де-
тето има гръбначно изкривяване”, 

казва д-р Бъклев.
Милица ИВАНОВА

След като бе взето ре-
шението на 29 март Обе-
диненото кралство да на-
пусне Европейския съюз, 
Лондон излезе с офици-
ално становище, че так-
сите в университетите се 
запазват за студенти от 

Европейския съюз през 
учебната 2019/2020 годи-
на. Не е ясно обаче дали 
това важи и за академич-
ната 2020/2021 година. 

Великобритания е една 
от най-желаните дестина-
ции за образование сред 

българските студенти. 
Според статистиките бро-
ят на учащите и работещи 
българи на територията 
на Обединеното кралство 
е 70 000.

Британското прави-
телство заяви, че визи 

за кратки посещения на 
Острова от европейски 
граждани няма да се из-
искват, а европейските 
шофьорски книжки ще са 
валидни и занапред във 
Великобритания.

Радина УЗУНОВА

Безплатно месечно издание на ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна бр. 2, година I, март 2019 г.

www.odk-varna.com, 
Facebook.com/odkvarna

Д-р Златко Бъклев:

ТАКСИТЕ В БРИТАНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ ЕВРОПА НЯМА ДА СЕ ПРОМЕНЯТ

ИСКРА УРУМОВА:
НА „ВАРНА ЛИТ” 
ЗА ПРЪВ ПЪТ ЩЕ БЪДЕ
ВРЪЧЕНА НАГРАДАТА 
„ДИМИТЪР ДИМОВ” 

МЛАДИТЕ ХОРА С 
ПОДЧЕРТАН ИНТЕРЕС 
КЪМ МОРСКАТА НИ 
ИСТОРИЯСн. Личен архив
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по фотография

 „Позитив”

Първият брой на нашия вестник излезе от печат 
през февруари и бе официално представен в Регио-
нална библиотека „Пенчо Славeйков“. Вестникът е 
безплатно месечно издание на ЦПЛР - Общински 
детски комплекс, гр. Варна. Печата се в тираж от 
по 300 бройки. Редактор на вестник ,,НахОДКи“ е 
Магдалена Маркова, ръководител на Литературен 
клуб и младежки медиен център ,,Касталия“, а негов 
кръстник и консултант – Емилиян Ялъмов.  По вре-
ме на събитието младите репортери, възпитаници 
на клуба, получихме първите си журналистически 
карти и етичния кодекс на българските медии. Те 
ни бяха връчени от Григория Иванова, зам.-ди-
ректор на ОДК. Събитието уважиха г-жа Радка 
Калчева, директор на РБ ,,П.Славейков“, Адриана 
Петрова, главен експерт ,,Училища“ в общинска-
та дирекция ,,Образование и младежки дейности“, 
Искра Урумова, журналист и представител на Меж-
дународния литературен фестивал ,,Варна Лит“, 
преподавателите Долорес Коева и Елица Матеева и 
др. Сред първите читатели на новото периодично 
издание бяха възпитаниците на кино школа ,,Бра-
тя Люмиер“ и школа ,,Европейски мост“. Вестникът 
може да бъде открит в сградата на ОДК, Младежки 
дом –Варна и РБ ,,П.Славейков“. 

Маги СЛАВОВА

ПРЕДСТАВИХМЕ  
ОФИЦИАЛНО  
ВЕСТНИК ,,НАХОДКИ‘‘

НОСЕНЕТО НА УЧИЛИЩНИ 
РАНИЦИ НА ЕДНО РАМО Е 
ПРОТИВОПОКАЗНО
Това не е причина за гръбначни изкривявания, но може да 
влоши вече развило се такова, казва още физиотерапевтът

БРЕКЗИТ



„В Математическа 
гимназия „Д-р Петър 
Берон” - Варна се чете 
много. 1/3 от всички 
ученици имат издадени 
читателски карти.” Това 
заяви пред репортер на 
в-к „НахОДКи” Соня 
Янчева, библиотекар на 
елитното училище. 78% 
от всички взети книги 
от библиотеката са ху-
дожествена литература, 
сочи статистиката. На 
въпрос относно мне-
нието й за електронните 
четци, Янчева отговаря: 
„Аз съм „за“ електронни-
те четци, тъй като никой 
не може да върви срещу 

прогреса.“ Според биб-
лиотекарката, вместо да 
се водят спорове, най-до-
брият вариант е „мирно 
съвместно съществува-
не“ между електронните 
четци и традиционните 
книги. „При пътуване 
например, електронният 
четец е в пъти по-удобен, 
но въпреки това винаги 
е по-приятно да отво-
риш истинска книга и да 
усетиш упойващата ми-
ризма на хартия”, смята 
Янчева. Тя отбелязва, че 
електронните четци са 
изключително популяр-
ни, но се съмнява, че ще 
изместят напълно харти-

ените книги. Библиоте-
карката прогнозира, че в 
далечното бъдеще кни-
гите ще се превърнат в 
лукс, който все по-малко 
хора ще могат да си поз-
волят.

Соня Янчева работи 
като библиотекар в Ма-
тематическата гимназия 
от години. Превърнала се 
е в част от атмосферата и 
повечето ученици я на-
ричат по малко име. Ян-
чева поддържа Учениче-
ския библиотечен съвет, 
който издава собствен 
вестник два пъти годиш-
но. 

Даница КОСТОВА

Искра Урумова е родена във Варна. 
Завършила е журналистика във Варнен-
ския свободен университет «Черноризец 
Храбър». Работила е като репортер и 
редактор във вестници, радио, интер-
нет агенции и телевизии. Позната е на 
широката аудитория като телевизио-
нен кореспондент, а вече и като писател 
и един от организаторите на фестива-
ла «Варна Лит».

 - Г-жо Урумова, чия бе идеята за 
фестивала „Варна Лит”?

- Идеята е на Захари Карабашлиев, а 
целта на фестивала е учениците да видят 
литературата под друг ъгъл, от гледна 
точка на хора, занимаващи се с литера-
тура, през очите на творците. И всъщ-
ност не само литературата, а всички из-
куства, свързани с нея. Ние всички, кои-
то участваме в организирането на съби-
тието, смятаме, че ако то е интригуващо 
поднесено, ще бъде интересно за децата.

- За кои дни е предвиден фестивалът 
„Варна  Лит“ през 2019 г.?

- Фестивалът и тази година ще се 
проведе в последните дни на май месец, 
първите на юни, но освен всички съби-
тия, които са предвидени за това време, 
ние, организаторите, целим да правим 
и други събития. Последното събитие, 
което организирахме беше в училището 
за деца с нарушено зрение в „Аспарухо-
во”, където на децата им бяха прочетени 
няколко приказки. Всички обичат при-

казките. 
- Какво предстои?
- Още е малко рано да се каже, но и 

тази година учениците ще могат да се 
срещнат с любимите автори, които ще 
посетят училищата. Това е много, мно-
го важен фундамент на целия фестивал. 
В класните стаи ще влязат не само пи-
сатели, но и творци от всички области. 
Интригуващи гости ще има, сред тях е и 
творческият директор – Захари Караба-
шлиев. 

- Тази година ще се проведат ли кон-
курси?

 - Да. Предстои обявяването на новия 
ученически конкурс. Темата ще е малко 
по-различна от миналогодишната, няма 
да е свързана с това как учениците се 
виждат след десетина години, но също ще 
е много интересна. Няма да има жанрово 
ограничение , а правилата, както мина-
лата година, ще бъдат обявени на сайта – 
varnalit.com Надяваме се отново на такава 
инициативност и такова силно участие, 
каквито имахме миналата година.

Тази година за първи път на фестива-
ла ще бъде връчена наградата „Димитър 
Димов“ по случай 110-годишнината от 
рождението на писателя. Целта на награ-
дата „Димитър Димов“ е да се отличават 
романи с висока художествена стойност. 
Определено към конкурса има голям ин-
терес.

Катерина ДОБРЕВА 

бр. 2, година I, март 2019 г.

АКТУАЛНО

Искра Урумова: Библиотекарката Соня Янчева:

НА „ВАРНА ЛИТ” ЗА ПРЪВ ПЪТ 
ЩЕ БЪДЕ  ВРЪЧЕНА НАГРАДАТА 
„ДИМИТЪР ДИМОВ”

Целта е да бъдат отличени романи с висока художествена стойност, 
казва още известната журналистка и писателка

1/3 ОТ ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ В МГ 
СА С ЧИТАТЕЛСКИ КАРТИ

НАЙ-ЧЕСТО НЕЛЕГАЛНО СЕ 
РАЗПРОСТРАНЯВАТ ФИЛМИ И МУЗИКА

Доц. д-р. инж. Венета Алексиева:

„Младите хора имат 
подчертан интерес към 
морската ни история”. 
Това заяви пред в-к „На-
хОДКи” д-р Марияна 
Кръстева, директор на 
Военноморски музей – 
Варна. „Ние представя-
ме различна от тази на 
общоисторическите му-
зеи експозиция, в която 
учениците правят асо-
циация с професиите на 
своите роднини.”, допъл-
ни д-р Кръстева. Голям 
интерес имало от страна 
на училищата, които ре-
довно организирали по-

сещения за учениците от 
различните класове. 

Факт е, че има и млади 
хора, които правят даре-
ния за Военноморския 
музей. 19-годишен сту-
дент е сред най-младите 
дарители в цялата исто-
рия на музея, стана ясно 
от думите на д-р Кръс-
тева. Младежът е възпи-
таник на ВВМУ „Н. Й. 
Вапцаров”. Той обогатил  
експозицията през 2018 
г. с навигационен уред, 
който е от 50-те години 
на 20 в. 

НахОДКи

Всеки  потребител може да сези-
ра ГДБОП за посегателства върху 
интелектуалната собственост, каз-
ва още преподавателката в Техни-
чески университет - Варна

Доц. д-р инж.  Венета Алексиева 
е родена във Варна. Тя е препода-
вател в Техническия университет 
в морската столица,  специалност 
„Компютърни системи и техноло-
гии“ .  Доц. Алексиева обучава сту-
денти в областта на компютърните 
мрежи, мрежовата сигурност и ки-
берсигурността.

- Доц. Алексиева, какво  е интер-
нет пиратството? 

- То представлява непозволено 
възпроизвеждане или разпростра-
нение на творби, защитени от ав-
торско право, с комерсиална цел. 
Освен директното копиране, из-

ползването на „пиър ту пиър”(P2P) 
мрежите за копиране или разпрос-
транение на авторски творби, 
без разрешение на автора, също е 
добре позната форма на пиратство.

- Какъв тип данни най-често би-
ват изтегляни незаконно?

- Най-често чрез торенти се 
разпространяват нелегално музи-
кални файлове, филми и компю-
търни игри. Въпреки че понякога 
ползването на торенти се прави 
за лично ползване, а не с комер-
сиална цел, това също е пират-
ство според Наказателния кодекс 
в България. На практика всеки 
от нас, който ползва торенти, за 
да изтегли поредния филм, клип 
или песен, е нарушител на закона. 
 - Докъде се простира влиянието на 
интернет пиратството върху ико-

номиката?
- Интернет пиратството е краж-

ба на интелектуална собственост. 
Когато една книга, филм, албум 
или игра са качествени и иноватив-
ни, те се продават добре и носят пе-
чалби на автора, независимо колко 
пиратски копия от тях са изтеглени 
в интернет. Предполагам, че авто-
рът не се чувства по-беден заради 
пропуснатите печалби, а се чувства 
засегнат от посегателството над 
неговото творчество. Мисля, че 
това е по-скоро причината да по-
търси по законов ред правата си.  
На практика на cybercrime.bg всеки 
потребител може да сезира ГДБОП 
за посегателства върху интелекту-
ална собственост в мрежата. 

Даница КОСТОВА

МЛАДИТЕ ХОРА С ПОДЧЕРТАН 
ИНТЕРЕС КЪМ МОРСКАТА НИ 
ИСТОРИЯ



Когато бях малък, 
често ходех с мама на 
срещите й с приятел-
ки или колежки. Нали 
знаете, от онези срещи 
в детството, когато ле-
личката на масата до теб 
знае всеки най-дребен 
факт за скромната ти 
или нескромната такава 
твоя личност (включи-
телно кога си почнал да 
ходиш на гърне и в коя 
посока си бършеш седа-
лището след посещаване 
на най-сакралното място 
в дома, както казва една 
учителка по изобрази-
телно изкуство), а ти не 
знаеш съвсем нищичко 
за нея. Най-често тези 
жени имаха деца, които 
макар и да притежаваха 
куп комплекси и недос-
татъци, често се оказ-
ваха доста добри в това 
да изпълняват команди 

(карах ги да преместват 
всичкия пясък от пясъч-
ника, странното е, че го 
правеха). 

Вместо да те оставят 
да си ръководиш делата 
на спокойствие, този вид 
животни (гореспомена-
тите дами) силно пред-
почитаха задаването на 
лични въпроси към мал-
ки деца, защото знаеха, 
че детето ще даде елемен-
тарен отговор, ДЕТСКИ 
ОТГОВОР. Това някак 
хранеше егото им, из-
страдало поради факта, 
че много от тях някога са 
успели да прозрат колко 
елементарни са всъщ-
ност. 

Любимият въпрос на 

тези лели беше (вероятно 
все още е): „А ти какъв 
искаш да станеш като 
пораснеш?“. Още тогава 
знаех, че в този въпрос 
има нещо специално. 
Беше различен от оста-
налите. Някак... Имаше 
един странен вкус на сла-
дък плод, който като по-
остане в устата ти започ-
ва малко по малко да на-
гарча, докато не започне 
да горчи съвсем. И, раз-
бира се, понеже си инат, 
се налага да го преглът-
неш. Тогава отговарях : 
„Професор по химия“.

А сега... Сега бих от-
говорил: Не искам да по-
расна! Всеки „пораснал“ 
веднага би ме разбрал. А 
за тези, които не ме раз-
бират, ще кажа само : Не 
пораствайте, капан е!

Даниел ЛУКАНОВ

Все повече са посетите-
лите на Фестивала за ази-
атска култура „АниФест” 
във Варна. Това твърдят 
организаторите на проя-
вата. Тя се провежда два 
пъти в годината - веднъж 
в летен и веднъж в спе-
циален Коледен формат. 
Неин домакин е Дворецът 
на културата и спорта. 
„Това е най-горещото съ-
битие за феновете на Ко-
рея и Япония. Получава 
се страхотна атмосфера  и 
гостите много се забавля-
ват”,  казва Зорница Яне-
ва, член на организацион-
ния фестивален екип. Оп-
ределящ фактор е и посто-
янно растящият интерес 
към японската и корейска 

култура, азиатска кухня, 
аниметата, к-поп музика-
та и гейминга, навлиза-
щи у нас. „Всяка година 
се стремим да включваме 
нови и разнообразни еле-
менти, които да радват 

посетителите – забавни 
игри, състезания с награ-
ди, косплей, к-поп танци 
и още много. Тази няма 
да е изключение“,обещава 
Зорница Янева. 

Стефани АНГЕЛОВА

„Рома“ ме спечели с актьорите си. По-
вечето от тях са натурчици-непрофесио-
налисти и тяхната енергия облъчва фил-
ма с непринуденост. Те „играят“ сякаш 
са в истинския живот и това се вижда на 
екрана. Ялица Апарисио, която изпълня-
ва ролята на Клео, дори с мълчанието си 
сякаш дарява зрителя с любов.”  Такива 
впечатления изрази за лентата на мек-
сиканския режисьор Алфонсо Куарон 
Стелиан Ганчев. Ганчев е възпитаник на 
кино школа „Братя Люмиер” при ЦПЛР 
– Общински детски комплекс, гр. Варна.  
Стелиан бе провокиран от ръководител-
ката на школата Елица Матеева да се за-

познае с последната творба на Куарон и 
да опише въздействието, което лентата 
му е оказала.

„Сюжетът на „Рома“ се развива плав-
но и ненатрапчиво. Зрителят е прият-
но потопен в неговото действие и му се 
отдава без съпротива. Отпускаш се и 
преживяваш филма. Всеки детайл е из-
пипан. Ако искаш да се учиш на кино, 
„Рома“ е добър пример за това как тряб-
ва да изглежда един стойностен филм 
като съвкупност от съставни елементи.”, 
допълва впечатленията си за лентата 
Стелиан Ганчев. 

НахОДКи

С три стипендии са удос-
тоени възпитаници на Ли-
тературен клуб и младежки 
медиен център „Касталия” 
при ЦПЛР – Общински 
детски комплекс, гр. Варна 
на завършилия Национа-
лен конкурс „Моите детски 
мечти”. Конкурсът е от ка-
лендара на Министерство-
то на образованието и на-
уката за изява по интереси 
на децата и учениците. Със 
стипендии по програмата 
„Мерки за закрила на да-
ровити деца” се отличават 
заелите от първо до трето 
място ученици в трета въз-
растова група на конкурса. 
ЛК „Касталия” завърши 
с две първи, една втора и 
една поощрителна награда. 
Първата награда в раздел 
„Проза” бе за Маргарита 
Славова. При поетите в 
същата възрастова група 
първи се класира Даниел 
Луканов. Втора награда в 
раздел „Проза” отиде при 
Александър Габровски. По-
ощрителната награда бе за 
Божидара Йотова, която се 
представи във втора въз-
растова група.

Освен многото конкур-
си на литературния клуб 
при ОДК предстои издава-
нето на годишния алманах. 
Той ще бъде представен на 
20 април във Варна. В него 
ще бъдат включени твор-

бите на настоящи и бивши 
възпитаници на клуба. 

Тази година предстои 
издаването и на две са-
мостоятелни стихосбирки. 
Тази на Моника Желязкова 
носи работното заглавие 
„Където морето докосва 
брега”, а Деница Русева все 
още не е избрала как да оза-

глави творбата си.  Пред-
ставянето на самостоятел-
ните книги е планирано за 
м. май.

Литературен клуб и 
младежки медиен център 
„Касталия” е основан през 
1996 г. от Магдалена Мар-
кова.  

НахОДКи

БЪЛГАРИЯ 

Нарисувах я с боички…
Беше с бяла риза,
извезана със алена шевица.
Изправена бе гордо, като истинска царица.
Косите й се стелеха  на житни класове,
короната й – рози и бръшлян.
Разпръскваше красиви светлини
от цъфнали полета, от море и планини.
Нозете бяха боси, изранени,
преминали през робство и беди.
Пристъпваше в хилядолетна жар
като мистичен нестинар.
В ръцете носеше икона
за вяра и надежда в утрешния ден.
С приветлива усмивка на лицето
докосваше на всекиго сърцето.
Това не беше фея или самодива.
Това бе моята родина.
Така поисках да я видят всички,
нарисувана с любов и с моите боички…

Славея МИНЧЕВА, 10 г.
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ИЗКУСТВО И КУЛТУРА

Кино

Стихотворение

ФЕСТИВАЛЪТ ЗА АЗИАТСКА КУЛТУРА „АНИФЕСТ” 
СЕ РАДВА НА ВСЕ ПОВЕЧЕ ФЕНОВЕ

Разказ

ДЕТСТВО

ВЪЗПИТАНИЦИ НА „КАСТАЛИЯ” С ТРИ 
СТИПЕНДИИ ОТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

 СТЕЛИАН ГАНЧЕВ:
ДОРИ С МЪЛЧАНИЕТО СИ ЯЛИЦА 
АПАРИСИО ДАРЯВА ЗРИТЕЛЯ С ЛЮБОВ 

При гостуването си във Варна Барбара Виторелли, 
носителка на титлите „Мис Бразилия 2017“ и „Miss 
Global2017“ получи два от алманасите на Литерату-
рен клуб „Касталия”

Сн. Емилиян ЯЛЪМОВ 

Творби за конкурса 
„Възкресение Христово” 
се приемат до 12 април

До 12 април 2019 г. се приемат 
творби за участие в тазгодишно-
то издание на общинския конкурс 
„Възкресение Христово”. В конкур-
са имат право да участват деца от 
детските градини, предучилищни 
групи и ученици от I до XII клас в 
четири направления: рисувана кар-
тичка, колажирана картичка, велик-
денска украса и великденски писани 
яйца. Подробности за изискванията 
на отделните направления ще наме-
рите на сайта на ЦПЛР - Общински 
детски комплекс, гр. Варна www.
odk-varna.com. Награждаването на 
лауреатите ще се състои на 20 април 
2019 г. в Младежкия дом. Във фоайе-
то ще бъде организиран благотвори-
телен базар.

Волен САВОВ

На клуба предстои издаването на годишен алманах и две самостоя-
телни стихосбирки
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„Реалистиката е един от 
най-търсените стилове при 
татуировките.” Това заяви 
пред  в-к „НахОДКи” та-

туистът Мартин Златанов. 
Момичетата харесвали 
по-малките картинки. Ръ-
цете, врата и глезените са 

местата, където предимно 
се поставят татутата. „При 
по-големи проекти са на-
шумели рози, съчетани 
с  часовници, свещници. 
Също се рисуват женски 
лица”, отбеляза Златанов. 
Останалите стилове били 
по-комерсиални. Обикно-
вено първите татуировки 
си правели младежи и де-
войки, които са навършили 
18 години, но имало случаи 
и на по-малки клиенти. 
При тях обаче татуировки 
се правят, ако имат пълно-
летен придружител. Еднак-
во търсени били и двата 
типа татуировки – цветни 
и черни. По-възрастни-
те клиенти обикновено 

искали да им бъдат изри-
сувани някакви символи 
или инициали. „За да се 
запази по-дълго татуиров-
ката, след баня е хубаво да 
се намаже с крем”, съветва 
татуистът. След 5 – 10 го-
дини клиентите могат да си 
освежат татуировките или 
да нарисуват нещо ново 
върху тях, стана ясно още 
от думите му. 

Мартин Златанов e 
собственик на няколко 
студия във Варна. Роден е 
през 1991г. и от 12 години 
се занимава с татуиране. 

Моника ЖЕЛЯЗКОВА            
Снимка:  

Георги ЯВАШЕВ                                                                                                            

Едно от най-интерес-
ните астрономически яв-
ления на 2019 г. ще бъде 
преминаването на плане-
тата Меркурий по диска 
на Слънцето. Това заяви 
за вестник „НахОДКи” 
Иванка Гецова – Момчева, 
старши учител по астро-
номия в НАОП „Н. Копер-
ник” – Варна. В България 
явлението ще се наблюда-
ва след 14,30 ч. на 11 ноем-
ври. „За целта ще е необ-
ходим телескоп с плътен 
предпазен филтър”, уточ-
нява Момчева.

На нощното небе вина-
ги се случва нещо интерес-
но и понякога неочаквано. 
Затова е добре да сме под-

готвени. На 16-17 юли от 
България ще се наблюдава 
частично лунно затъмне-
ние, при което ще е закрит 
повече от половината лу-
нен диск.

На 10 юни т.г. планетата 
Юпитер е в опозиция със 
Слънцето и ще се наблю-
дава цяла нощ. На 9 юли 
към нея ще се присъедини 
и планетата Сатурн. Мак-
симумът на известния 
метеорен поток Персеиди 
е на 12-13 август, но на 15 
август има пълнолуние, 
което ще попречи на до-
брата видимостта  на „па-
дащите звезди“.

Ивет РАДАНОВА

През тази година абитуриент-
ките залагат при грима на кафе-
никави и топли нюанси с акцент 
– златно , сребърно или розово. 
Това заяви пред в-к „НахОДКи” 
гримьорката Велена Петкова.  
За разлика от сега, през 2018 г. 
най-актуални са били опуше-
ните гримове и стил „Мерилин 
Монро” – черна очна линия и 
класическо червено червило, от-
беляза тя. 

В последните години гримът 
се превръща в особено важна 
част от визията на абитуриент-
ките. Още от януари те запазват 
часове за пробни гримове, чрез 
които всъщност избират офи-
циалния. 

Много от момичетата предва-
рително набелязват какво искат 
в социалните мрежи, но често 
не се съобразяват с чертите и 

подтона на лицето си, казва гри-
мьорката. 

Завършващите избират из-
куствени мигли, пред  поставя-
нето на мигли „косъм по косъм“ 
или „3D мигли“. „Доста по-евти-
ни са и придават доста по-добър 
ефект”, споделя Велена. Мигро-
блейдингът и перманентният 
грим също не са много избира-
ни, повечето момичета предпо-
читат да попълнят веждите си с 
туш, молив или помада. 

Почти всички залагат на 
матовите червила, тъй като са 
по-дълготрайни и не се размаз-
ват лесно.  Любимите цветове на 
абитуриентките са в нюд цвето-
вете, но червеното червило ос-
тава класика и тази година, смя-
та Петкова.

Моника ЖЕЛЯЗКОВА

Нова италианска марка 
бижута е стъпила във Ва-
рна, научи репортер на в-к 
„НахОДКи”. Тя е разпрос-
транена в някои от най-раз-
витите страни в Европа. У 
нас марката е представена 
с композивни гривни, кои-
то вече са хит сред тийней-
джърите, твърдят търговци-
те. Основата на гривната е 
от стомана. Всеки сам може 

да избере какви елементи да 
прибави към нея. Елементи-
те са изработени от сребро, 
жълто или розово злато. 
Присъстват и такива, които 
са инкрустирани с камъни. 
Разнообразието е наистина 
голямо, се вижда от изложе-
ните изделия във витрините 
на магазин, разположен в 
голям търговски център.  

Габриела СТЕФАНОВА
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РАЗВЛЕЧЕНИЕ

Мартин Златанов:

МОМИЧЕТАТА ПРЕДПОЧИТАТ МАЛКИ ТАТУИРОВКИ 2019 Г. ПРЕДЛАГА ИНТЕРЕСНИ 
АСТРОНОМИЧЕСКИ ЯВЛЕНИЯ 

ИТАЛИАНСКИ ГРИВНИ СА ХИТ СРЕД ТИЙНЕЙДЖЪРИТЕ ВЪВ ВАРНА

ВЕЛЕНА ПЕТКОВА:

АБИТУРИЕНТКИТЕ ЗАЛАГАТ НА ТОПЛИ НЮАНСИ В ГРИМА
Много от момичетата предварително набелязват какво искат в социалните мрежи, казва още гримьорката

Сн. Емилиян Ялъмов


