
                                                       БЪЛГАРСКО НАСЛЕДСТВО                 12 - 18 октомври 2017 г.                          3

Хор „Севда“ с диригент Пенка Чобан, три пъти е лауреат на Международния форум 
„Българско наследство“ в град Балчик през 2015, 2016 и 2017 г. Фото: Теньо ЖЕЛЯЗКОВ

29 ОКТОМВРИ – ДЕН НА 
БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ

ство” в Балчик до-
стойно се представя-
ха гагаузките от хор 

На всички досегаш-
ни издания на МФ 
„Българско наслед-

„Севда”с диригент 
Пенка Чобан и ор-
кестърът за народна 

музика „Дуйгун” от 
с.Казаклия, с р-л Гри-
горий Данаджи.

Широко извест-
ният български 
публицист, поет, 
автор на българския 
вестник „Свет“ в 
град Тараклия - Ди-
митър Боримечков, 
бе специален гост и 
участник във Вто-
рия международен 
форум „Българско 
наследство“ в Бал-
чик през 2016 г. 

Фото: Людмила 
ПЕТРОВА

Виктория Войто-
вич - Първо място 
на Първия фолкло-
рен конкурс на МФ 
„Българско наслед-
ство“ в Балчик през 
2015 г. Виктория е 
специалист по обра-
зованието в Община 
Тараклия и органи-
затор на фестивала 
„Облаче ле бяло“, 
който ще се проведе 
на 28 октомври 2017 
г. в град Тараклия.

 Фото: Маруся
 КОСТОВА

Научна конференция „180 г. от рождението на Васил Левски“. До-
клади от Дружеството на българистите в Молдова:проф.Н.Червенков, 
доц.д-р Е.Рацеева, доц.д-р В.Кондов.

Оркестър за народна музика „Дуйгун“ с р-л Григорий Данаджи и хор „Севда“ с диригент 
Пенка Чобан, на сцената на НЧ „Паисий Хилендарски 1870“ Балчик по време на галакон-
церта на наградените участници в Третия международен форум „Българско наследство“ 
Балчик, 27 август 2017 г. Фото: Павлина ВАСИЛЕВА

Проф.дин Николай Червенков на Първия международен форум „Българско наследство“ в 
Балчик през 2015 г.

Левски”, „За бесараб-
ската поезия и лите-
ратура”, взеха участие 
български, украински, 
румънски и молдовски 
учени и краеведи. 

Сред тях изпъкнаха 

В научния форум, с 
участие в исторически-
те конференции „За ет-
нологията на българи-
те”, „100 г. от Първата 
световна война”, „180 г. 
от рождението на Васил 

членовете на Бълга-
ристкото дружество от 
Кишинев: проф.Нико-
лай Червенков, проф.
Олга Радова – Каранас-
тас, доц.д-р Васил Кур-
тев, доц. Елена Рацеева, 

Ана Малешкова, д-р 
Иван Думиника, об-
ществениците Димитър 
Боримечков, Надежда 
Танова /Кординатор на 
форума за Молдова/, 
Николай Кирнев.

Д о ц . д - р 
Елена Раце-
ева вече три 
години води 
н а у ч н а т а 
конференция 
„За етно-
логията на 
българите“, 
в рамките на 
Международ-
ния форум 
„ Б ъ л г а р с ко 
наследство“ 
2015-2017 г.

 Фото: 
Маруся 

КОСТОВА

Сн.4448    Участник 
в III МФ „Българско 
наследство“ Балчик 
2017 г. 

Младият общественик от Молдова - Ни-
колай Кирнев с широко дискутиран във ФБ 
доклад за днешния език на бесарабските 
българи в родната му Твърдица, в Тараклия 
и в Кишинев. 

                            Фото: Маруся КОСТОВА

Своите статии, доклади и 
научни съобщения учените 
и краеведите публикуваха 
във вестник „Балчишки 
телеграф” и в специално-
то издание на Сдружение 
„Българско наследство” – 
списание „Форум”.
Новинарският портал “ 
Гагауз инфо”, украинският 
вестник  “Топор” и район-
ния вестник “ Свет” напи-
саха доста материали за 
форума „Българско наслед-
ство”, за което им благода-
рим. Готови сме да дадем 
интервю на журналисти-
те от Тараклия, Твърдица, 
Кишинев и на предаването 
„На Буджакска вълна”. 


