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   Бесарабският българин, 
родом от град Тараклий, и 
представител на фондация 
«БЪЛГАРСКИ ДУХ» Алек-
сандър ГОСУДАРЕВ изка-
чи Елбрус – най- високият 
връх в Европа. Покорява-
нето на планината стана на 
1 септември 2018 година, 
след няколко дни подго-
товка.
   След като покори 5670 
метра височина и се върна 
в изходната точка актив-
ния участник на непра-
вителствената организа-
ция Александър Государев 
сподели ексклузивно пред 
портала «SVETLINA.ONLINE», 
че искаше да покаже – 
пред себе си и пред други-
те: за човек с български дух 
и тараклийски характер 
непреодолими неща няма.
   Предприемачът в сфера-
та на криптоиндустрията 
(Bitcoin.md) А. Государев 
е известен с активната си 
обществена дейност: той 
подпомогна при създава-
нето на информационния 
портал «SVETLINA.ONLINE», 

БесараБски БЪлгарин от тараклий 
изкачи най-високия врЪх в европа     На 24, 25 и 26 август 2018 

г. в черноморския град Бал-
чик за четвърти път се про-
веде Международен форум 
"Българско наследство" с 
директор Маруся КОСТОВА. 
Над 500 бяха участниците 
му от България, Румъния, 
Молдова и Украйна.
   Три чудесни дни с много 
приятни и незабравими ми-
гове - мигове като вечност 
- на науката, литературата, 
народното творчество, из-
куството. Далеч или близко 
от своята родина тук, в бе-
лия град на културата и из-
куството, вече е написано 
немалко за тези диаспори, 
съхранили до ден днешен 
своите традиции и обичаи, 
пишещи научни трудове, 
създаващи своите художе-
ствени и музикални произве-
дения, картини и други
творби.
   Тук, в Балчик, най-
прекрасните представители 
на тези диаспори, показа-
ха пред изисканата публи-
ка своя талант и изразиха за 
пореден път своята голяма 
любов към прародината  си - 
България. 
   Сега, след четвъртия Меж-
дународен форум "Българско  
наследство", смело можем да 
кажем, че белия град Балчик 
е място за изяви и приятел-
ски срещи, за вдъхновение и 
прекрасна почивка. 
   Първата изява на Форума 
бе откриването изложбата на  
художника от гр. Чимишлия, 
Република Молдова, Виктор 
ХРИСТОВ, за чиито художе-

както и направи съществе-
но дарение за издаването 
на литературно-публици-
стичния алманах «БЕСА-
РАБСКИ ГЕРДАН», подготвен 
от родолюбиви българи 
– журналисти, писатели, 
краеведи и активни обще-
ственици.

   Фондация «Български 
дух» е юридическо лице с 
нестопанска цел, учреде-
на от бесарабски българи 
в Република Молдова. Тя е 
независима и доброволна 
организация, която осъ-
ществява своята дейност в 
обществен интерес.

ОЛЕГ КОСЪХ

влюБените  в  БЪлгарското  покориха  Балчик

ствени платна добри думи 
казаха: професорът от Шу-
менския университет Благо-
мир ПАПАЗОВ, художникът 
от Балчик Валентин Шалтев. 
Това първо културно събитие 
стана на  23 август, преди да 
започне официалната част на 
24 август.
   Натоварената програма на 
този ден започна с откри-
ването на изложба на На-
ционалния музей "Шипка" и 
бе посветена на 140-та го-
дишнина от Освобождение-
то на България от турско иго, 
състояла се в Община Бал-
чик. После продължи с кон-
ференция по същата тема, на 
която своите научни доклади 
изнесоха професорите Кал-
чо  КАЛЧЕВ, Пламен ПАВЛОВ, 
Благомир  ПАПАЗОВ и други
участници, в това число от 
Молдова и Украйна.
   Конференцията на тема "За 
етнологията на българите" 
и на този Форум бе водена 
от доц. д-р Елена Рацеева, 
преподавател в Кишинев-
ския педагогически институт 
"Ион КРЯНГА" и Тараклийския 
държавен университет "Гри-

горий ЦАМБЛАК". Тя се състоя 
в ТИЦ "МЕЛНИЦАТА", град 
Балчик. Освен учените и спе-
циалистите в своите области, 
доклади и съобщения на тази 
научна конференция изне-
соха и ученици от средните 
учебни заведения на Украй-
на, предимно от Болградски 
район, Одеска област.
   В същия културно-инфор-
мационен център "Мелни-
цата" се състоя откриването 
на  съвместна фотоизлож-
ба, на която своите фотоси 
представиха фотографите 
Асен ВЕЛИКОВ (България) и 
Александър БАРОН (Украй-
на). Тях ги наричат етнофо-
тографи, тъй като и двамата 
снимат хора и участници на 
ансамбли и индивидуални 
изпълнители в български но-
сии. В техните снимки зри-
телят вижда и вътрешната, и 
външната красота на бълга-
рите и на българките, които 
спазват по такъв начин тра-

дициите на своите баби и дя-
довци.
   През трите дни на фору-
ма "Българско наследство" 
надълго ще се запомни фол-
клорният конкурс с участие-
то на колективи и изпълни-
тели от България, Румъния, 
Молдова и Украйна, сред 
които победители са и на-
шенци от Кишинев (ансамбъл 
"Въгленче" с ръководител 
Анна ПАГУР, от село Горна 
Албота (танцова формация 
"АССОРТИ" начело на семей-
ния дует Нели и Петър  НО-
ВИКОВИ към гимназия "Св. св. 
КИРИЛ  и  МЕТОДИЙ" с дирек-
тор  Лилия САРСАМАН), ин-
дивидуалният изпълнител от 
Тараклий Александър ВОЙ-
ТОВИЧ и неговият приятел от 
Кантемирско Георги ЗАКОН. 
   В неделния ден на 26 ав-
густ в заседателната зала на 
община Балчик се прове-
де сутрешната литературна 
конференция, ръководена 
от Маруся КОСТОВА, РОСИЦА  
ШАЛТЕВА И ЕЛЕНА РАЦЕЕВА. 
На тази последна конферен-
ция на форума "Българско 
наследство" бяха разис-

квани литературни въпроси 
и бе представен брой 3 на 
списание "Форум" - с докла-
ди и съобщения от минало-
годишното издание на "БГ". 
Представи го г-жа Росица 
ШАЛТЕВА, председател на 
Литературен клуб "Йордан  
КРЪЧМАРОВ" към читалище  
"Паисий Хилендарски 1870", 
която е също в екипа на фо-
рума "Българско наследство" 
и прави всичко възможно го-
стите да се чувстват в Балчик  
комфортно и да заминат от 
белия град в своите родини с 
най-хубави впечатления и да 
имат желание отново да се 
върнат тук.
   На същата литератур-
на конференция Димитър 
БОРИМЕЧКОВ изнесе пред 
публиката своя доклад 
"Българската бесарабска пу-
блицистика и периодичните 
издания "Родно слово", Ки-
шинев, "Роден край", Одеса, 
Украйна, "Български глас", 
Тараклия, Молдова".
   На закриването на форума 
"Българско наследство" в НЧ 
"Паисий Хилендарски 1870" 
се състоя Гала концерт на 
лауреатите, станали победи-
тели предишните дни.
   Наред с танцовия състав 
"ИЗВОР" от с. Чийший, Бол-
градски район, с ръководител 
Георги РАДОВ, който грабна 
най-голямата награда - Гран 
При, вокалния ансамбъл "ИС-
КРИЦИ" към българското не-
делно училище "ЧУШМЕЛИЙ", 
който изненада зрителите 
със своите изворни гласчета,
съставите от Кишинев, Мол-
дова, от с. Нови Троян на 
Одесчината, много добре 
се представиха и нашите 
танцьори от формация "АС-
СОРТИ" от с. Горна Албота 
(официално Албота де Сус), а 
малката и скромната  Елена 
САРСАМАН получи голяма-
та за нея и за колектива на-
града - приза на зрителските 
симпатии. Също висока на-
града получи и голямата й 
сестра Цветелина. Заедно с 
тях и с другите от ансамбъ-
ла радостта споделиха и  
майката на двете прекрасни 
дъщерички, директорката на 
училището Лилия САРСАМАН, 
щастливата за свършена-
та работа като ръководител 
Нели НОВИКОВА, организа-
торът и вдъхновителят на 
цялата група на повече от 40 
човека Петър НОВИКОВ, как-
то и родителите, които бяха 
със своите деца на този пре-
красен празник, който ще се 
помни цял живот.
   До нови срещи, Балчик!

  ДИМИТЪР  БОРИМЕЧКОВ

  Много бързо измина отпу-
скарския месец, може би, 
най-хубавият в годината, 
наречен в името на един от 
древните императори – ав-
густ. Последният месец на 
лятото поднесе много при-
ятни мигове и остави неза-
бравими спомени.
   Няма нищо по-хубаво от 
приятелските срещи, които 
ме зареждаха с нови сили 
и енергия, а общуването, 
както е известно, е най-
голямото човешко богат-
ство.
   Така се случи, че най-
много общувах с приятеля 
ми Иван Ризов, интересен 
човек и автор на много кни-
ги. Скъпи читателю, кой-
то желае да прочете поне 
един негов труд, може това 
да направи в районната пу-
блична библиотека, на коя-
то авторът ги е подарил от 
сърце.
    С Иван Василевич ин-
тересно да общуваш на 
най-различни теми, ед-
ната от които е историята 
на България и на нашия 
Буджашки край. Едновре-
менно с хубавите приказки 
правихме и друга работа 
– консервирахме плодове 
и зеленчуци. И тук интере-

редове на редактора след отпуска
сите ни бяха съвместени по 
чисто практически съобра-
жения.
    Отношенията с тара-
клийския поет Петър Ри-
зов бяха в друга плоскост. 
Той обича да му гостуват, 
особено в лични за него 
празнични дни, било имен 
ден или било рожден ден. 
Това лято пак бях и на два-

та му лични празника. На 
2 август, в рождения си 
ден, приятелят ми нагости 
цялата компания, дошла 
даго поздрави по случая. В 
такъв момент той не може 

без вдъхновеното си сло-

во, без поезия: обича да 

чете пред публика своите 

стихотворения. За да ста-

не още по-известен поет, 

другарите му съветват да 

издаде книга. Час по скоро 

да видим такава. Иван Ала-
вацкий почти цялото лято 
бе в България: при сина си 
Алексей и дъщеря си Ан-
тонина. Когато се върна от 
райските кътчета, разказа 
много интересни и неве-
роятни истории: има чо-
векът талант да разказва 

и да описва случилото се. 
Надяваме се, ще прочетем 
неговите истории и случ-
ки, станали през това лято 
в прародината България, с 
която е свързан и духовно, 
и кръвно.
   Идеите и предложения-
та на Иван непрекъснато 
извират. Читателите ги на-
мират в неговия сайт «Та-
раклийски мегдан». Това е 
своего рода лична енци-
клопедия и енциклопедия 
на българската бесарабска 
душевност. А едно от не-
говите предложения е да 
посетим етнофолклорния 
фестивал в Белгород-Дне-
стровский (Аккерман) на 15 
септември тази година.         
  Лично за мен най-
голямото събитие през из-
миналите августовски дни 
бе участието ми в четвъ-
ртия Международен форум 
«Българско наследство», 
който се проведе в черно-
морския град Балчик на 24, 
25 и 26 август. За този неза-
бравим празник на науката, 
културата и изкуствата ще 
разкажем в  следващите ни 
редове.

ДИМИТЪР БОРИМЕЧКОВ      

       Иван Ризов

       Петър  Ризов

       Иван Алавацкий

       

       

Танцова формация "ИЗВОР", с. Чийший,
 Болградски район, с ръководител Г. Радов

Новотроянските славеи


