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Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17
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Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

строителствoремонтпроектиране
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“140 ã. îò Îñâîáîæäåíèåòî”

Áàë÷èê, Áúëãàðèÿ, 23-27 àâãóñò 2018 ã. - ×åòâúðòî èçäàíèå

На 24 август от 9. 30 ч. в
Централното фоайе на
Община Балчик жителите
и гостите на Белия град
присъстваха на открива-
нето на изложба на Наци-
оналния музей Шипка,
посветена на 140 г. от Ос-
вобождението. Историче-
ската експозиция е част от
официалната програма
на IV Международен фо-
рум „Българско наследст-
во“ и бе открита от дирек-
тора на форума г-жа Ма-
руся Костова, зам.-кмета
на Община Балчик г-н
Димитрин Димитров и
директора на Национал-
ния музей „Шипка“ – г-н
Чавдар Ангелов. Специ-
ално с чартърен самолет
от София долетя до Лети-
ще Балчик председателят
на Фондация „Българска
памет“ – д-р Милен Вра-
бевски, благодарение на
когото за втора година ук-
раински деца пристигат за
събитието. На откриване-
то бяха водещите наши
историци: проф.Калчо
Калчев, проф.Пламен
Митев, проф.Пламен Па-
влов, д-р Петър З.Добрев,
Дора Чаушева, Радостина
Енчева, филолозите доц.

д-р Елена Рацеева, Татяна
Ковтун…Българи от Мол-
дова, Украйна и Румъния
изпълниха фоайето на Об-
щина Балчик. Маруся Ко-
стова подчерта, че Балчик
вече се е превърнал във
Фестивален град на Балка-
ните и че се прави връзка
вече и с българската диа-
спора в Гърция, Македо-
ния и Албания.

Българските младежи
от Молдова и Украйна
бяха впечатляващи с ен-
тусиазма си да бъдат в
Балчик, да бъдат част от
този вълнуващ форум.

Д-р Милен Врабевски
сподели, че всичко, кое-
то се случва тези дни в
Балчик е „повод да сме
заедно, и то градивно, с
надежда за народа ни и
утрешния ден“.

В 10.00 ч. започна кон-
ференцията-разговор за
историческата памет,
свободата и идеята да се
наричаме българи. Това
събитие също бе под на-
слов: 140 години от Ос-
вобождението на Бълга-
рия. Участниците: проф.
Пламен Митев, проф.
Пламен Павлов, проф.
Калчо Калчев, Дора Ча-

ушева, Елена Рацеева и
др.  Интересен доклад из-
несе Деканът на Истори-
ческия факултет на СУ
„Св. Климент Охридски“
проф. Пламен Митев:
„Българската цена за Ос-
вобождението ни“, пос-
тавяйки въпроси около
войната, ролята на Ап-
рилското въстание и „до-
мораслите политици и
управници днес“, които
искат да се домогнат до
едно или друго събитие.
Проф. Митев откровено
изтъкна, че романтично-
героичният разказ тряб-
ва да отстъпи заедно с
елементарното патрио-
тарство, пред съзнателно-
то и задълбочено изслед-
ване на фактите, защото
е важно и нашето добли-
жаване до историограф-
ските школи по света.

Константин Иванов бе
най-малкият участник,
ученик от Украйна, роден
в живописното бесарабс-
ко село - Пандаклии. В то-
ва село е роден и Алексан-
дър Малинов (1867–1938),
изтъкнат български поли-
тик, министър-председа-
тел на България.

Имаше нещо мисио-

Откриване изложбата на Национален музей “Шипка” във фоайето на Община Балчик (от дясно на
ляво): г-н Чавдар Ангелов (директор на НМ “Шипка”), г-н Димитрин Димитров (зам.-кмет на Община
Балчик), г-жа Маруся Костова (директор на МФ “Българско наследство”), д-р Милен Врабевски
(председател на Фондация “Българска памет” и спонсор на фестивала), г-н Василий Кристинков
(ДСБР-Букурещ), проф. Благомир Папазов (председател на журито на фолклорния конкурс) и
бесарабски българчета от Украйна и Молдова.                                                           Фото: Дияна БОЕВА

Г-н Афанасий Самунжи -  агробизнесмен от с. Криничное (Чушмелий), депутат в
областния съвет на Болград, Р. Украйна, спонсор на фестивала и г-жа Татяна Ковтун
- Гайдаржи (координатор на Украйна за фестивала) поднасят поздравителен адрес на
Сдружение “Българско наследство” от Асоциацията на българите в Украйна, икона на

Св. Георги и книга за историята на родното им село.            Фото: Цанка КОЛЕВА

нерско и далновидно в об-
ръщението на историци-
те към българите от Мол-
дова, Украйна и Румъния.
С горчивина се говореше,
че този Форум е част от
онова, което трябва да
прави последователно
българската държава. А
именно: приобщаването
на онези наши сънарод-
ници, които по стечение
на обстоятелствата живе-
ят извън днешните преде-
ли на родината.

Дияна БОЕВА

6 септември - 12 септември 2018 г.




