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Èñòîðè÷åñêà êîíôåðåíöèÿ “100 ãîäèíè îò êðàÿ
íà Ïúðâàòà ñâåòîâíà âîéíà”

Проф. д-р Калчо Калчев изнесе доклад за българо-турските
отношения по време на Първата световна война.

Добруджанският краевед Георги Казанджиев представи
своите книги за Първата световна война.

Бившият морски офицер Димитър Ялъмов от клуб “Родолюбие”
Варна, прочете поздравителен адрес към конференцията.

Конференцията води, по традиция от миналата година, акад. Георги Марков, почетен гражданин на Балчик (вдясно на трите снимки).

Фото: Атанас Димитров

Èñòîðè÷åñêà êîíôåðåíöèÿ “Çà åòíîëîãèÿòà íà áúëãàðèòå”

Виорика Дончу (българка от с. Лунка, Румъния), Иванка Унгуряну (българка от гр. Констанца, Румъния), Маруся
Костова (директор на форума „Българско наследство”) и доц. д-р Елена Рацеева (преподавател в Българския
университет в Тараклия, Молдова), направиха интересни изказвания на конференцията. Фото: А. ДИМИТРОВ

Проф. д-р Олга Радова - Каранастас взе специално участие
в двете исторически конференции, в литературната
дискусия, във фолклорния фестивал и обсъждането
на бр. 1 на сп. “Форум”. Фото: Ат. ДИМИТРОВ

Николай Кирнев, докторант от ВТ У „Св. Св. Кирил и
Методий” – гр. Велико Търнов о, прочете своя доклад за
съхраняването на българския език, дух и фолклор у младежите
в родната му Твардица (Молдова). Фото: А. ДИМИТРОВ

Венци за почит към падналите във войните от Община Балчик
Фото: в. “Балчишки телеграф”

Димитър Боримечков, възрожденец в „Другата България” /Бесарабия, Молдова/ поет, краевед, журналист в единствения български вестник
„Свет” в Молдова, беше специален гост на Втория международен форум „Българско наследство” – Балчик, България. Той разказа спомени за
годините труд, посветени на запазената българска душевност, език, вяра и народно творчество в Буджака /Бесарабска България/.
Д. Боримечков е роден на 1 май 1949 г. в центъра на българската култура в Молдова – град Тараклия. През 1981 г. завършва
журналистика в Кишиневския университет.
Публикува стихове, проза, есета в репортажи и публицистични материали в българските вестници „Родно слово”/Кишинев/, „Роден край”
/Одеса/, „БГ по света” /София/ и др. От 1991 г. е редактор на литературно-публицистичния вестник „Български глас” /гр.Тараклия/.
Автор е на книгите: „Вселена на откровения” /лирична проза за деца/, „Синята далечина” /стихотворения/, „Аз искам утре
да живея пак” /стихотворения, лирични миниатюри, дневник/. Под печат е сборникът с интервюта с известни учени, писатели,
журналисти, културни и религиозни творци „Границите на духа”. Негови стихотворения и миниатюри за деца са включени
в учебниците за 2, 3 и 4 клас в Молдова.
Фото: в. “Балчишки телеграф”

