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ГОСТУВА НИ ВЕСТНИКЪТ НА БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ В МОЛДОВА “СВЕТЛИНА”, С ГЛ. РЕДАКТОР ДИМИТЪР БОРИМЕЧКОВ

328. 03. 2019 г.

Притурката «СВЕТЛИНА» е подготвена от ДИМИТЪР  БОРИМЕЧКОВ

    В онези далечни времена 
христианската вяра бе же-
стоко  преследвана, а тези, 
които следваха Иисус Хри-
стос, биваха убити.
   Сред тях се оказаха и 40-те 
севастийски свети мъчени-
ци,  за които бе литургията, 
а протойерей на черквата ни  
Александър Дериволков каза, 
че всички трябва да вземаме 
пример от тях и да пазим вя-
рата в Христа. 
   В този ден се раздават пога-
чи и хората се черпят с вино. 
В народа 22 март свързват  
мъчениците със събуждането 
на природата и всичко живо 
на земята. 

  Неотдавна излезе от печат поредната кни-
га на Генчо ЗЛАТЕВ със стихове и красивото 
заглавие «РЪКАТА ТИ ЦЕЛУВАМ, БЕСАРА-
БИЙО».
   Генчо Златев е издал 13 сборника с по-
езия - лирика и сатира. Творчеството му е 
заредено с голяма любов към добруджан-
ската равнина и хората, които се трудят в 
нея.  Критичният му портрет може да завъ-
рши с онова, което трябва да е характерна 
черта на всеки човек. И, най-вече човека 
на словото: «Има нещо, което не може/ с 
нищо да се замени./ Подкрепи ме, о, моля 
те, Боже/ да го имам през всичките дни…/ 
Да не слагам резе на вратата,/ на душата и 
свойто сърце,/ на мостовете на доброта-
та/ двете мои човешки ръце.» Генчо Златев 
е член на Съюза на българските писатели.

БОТЕВ В ИЗМАИЛ

Аз коленича със нозе превити.
И леко ми е, сякаш съм перце.
Каква е тая влага във очите,
защо си се разхълцало, сърце?!
Венци, букети до пиедестала.
Високо Химнът български ечи.
Събрал ни е като в просторна зала
Войводата със огнени очи.
Все същия, със поглед неугасващ.
Перчема сресал – хубавец и млад.
На време, на години неподвластен.
Със ръста си изпълнил този град.
Напуснал свойта майчица България.
Със стих оплакал нейната съдба.

  В Кишинев отбелязаха 25 г. 
от създаването на Научното 
дружество на българистите 
в Република Молдова.
   По този повод в Дома на 
националностите се състоя 
среща, на която главната за-
дача бе запознаването мол-
довските държавни и обще-
ствени институции, както и 
българската общност в репу-
бликата, с дейността на ор-
ганизацията за този период, 
съобщава сайтът ndb.md.
  Председателят на Научното 
дружество на българистите 
в Република Молдова проф. 
Николай ЧЕРВЕНКОВ в своето 
изказване подробно се спря 
на мотивите и дейността от 
създаването й, както и на ос-
новните форми и насоки на 
работата й, определи място-
то и приноса на Дружество-
то в развитието на българ-
щината в републиката и 
укрепването на молдовско-
българското сътрудничество.  
Поздравително слово пред 
участниците на конференци-
ята изнесе проф.
   Олег БАБЕНКО – предсе-
дател на Агенцията за меж-
дуетнически отношения в 
Република Молдова. Той по-
сочи мястото на Научното 
дружество на българистите 
в укрепването на междует-
ническото сътрудничество в 
републиката, неговото уча-
стие в общорепубликански 
научни и културни прояви.
   За активното участие в 
съхраняване на междуетни-

НАУЧНОТО ДРУЖЕСТВО 
НА БЪЛГАРИСТИТЕ - НА 25 ГОДИНИ

ческите отношения, както и 
в изследванията в областите 
на културата, езика, тради-
циите на етническите бълга-
ри в Молдова и във връзка с 
25-годишнината на Научното
дружество на българистите 
в Република Молдова бяха 
връчени дипломи на група 
членове на Дружестовото.
   Председателят му Николай 
Червенков връчи дипломи 
на тези, които подпомагаха 
дейността на Дружество-
то и за личния им принос за 
съхраняването на национал-
ния дух сред българската 
общност в Молдова.
   Връчвайки наградите от 
името на Българското посол-
ство в Кишинев съветникът 
по културата Георги ЙОВКОВ 
подчерта, че        Научното 
дружество в републиката 
ни е известно както в Мол-
дова, така и в България, с 
целенасочената и активна 
дейност, а неговите про-
яви носят стабилност сред 
българската общност в ре-

публиката. С приветствие 
към ръководството и чле-
новете на Дружеството се 
обърнаха г-н Емил ЖАКОТЕ 
– преставител на Министер-
ството на външните работи и 
интеграцията на Република 
Молдова, доц. Иван ЗАБУНОВ 
– председател на друже-
ство «Възраждане», депутат 
в молдовския парламент, Та-
тяна ПАПУРОВА – директор в 
Школата по изкуствата в гр. 
Твардица, Анжела ОЛАРЕСКУ 
– директор в Българската би-
блиотека «Христо Ботев» в гр.
Кишинев.
  На конференцията, посве-
тена на 25-та годишнина 
на Научното дружество на 
българистите в Република 
Молдова, във втората й част 
бяха изнесени доклади и 
съобщения за дейността на 
Дружеството в най-различни 
насоки.

ИРИНА БОГОЕВА, БТА
Снимка
ndb.md: 

               В  ПАМЕТ  НА  40-ТЕ  МЪЧЕНИЦИ 
       В  ХРАМА  "СВЕТИ  ГЕОРГИ»  В  ТАРАКЛИЯ

БЕ ПРОВЕДЕНА  ТЪРЖЕСТВЕНА ЛИТУРГИЯ НА 22 МАРТ. 

ГЕНЧО ЗЛАТЕВ; 
«РЪКАТА ТИ ЦЕЛУВАМ, БЕСАРАБИЙО»

Камбана школска бил във Бесарабия.
Зовял за бунт със лира и с тръба.
Пред нас е Ботев, мята тъмна грива.
И музика гърми с тържествен звук.
А във очите влагата прелива.
От гордост плача. Той е жив и тук!
3 март 2010 г.

Генчо ЗЛАТЕВ
В. «БАЛЧИШКИ ТЕЛЕГРАФ»,

бр. 8, 7 – 13 март 2019 г.

    КНИГА  ЗА  ИСТОРИЯТА  
НА  ТАВРИЙСКИТЕ  БЪЛГАРИ

    Книгата "ИСТОРИЯ  НА  ТАВРИЙСКИТЕ  
БЪЛГАРИ  ПРЕЗ ОБЕКТИВА  НА  ФОТОКА-
МЕРА  (ХХ в.)" на д-р Наталия КРАСКО ще 

бъде представена в краеведския музей 

на гр. Мелитопол, Запорожка област, 

Украйна, на 17 април т. г. 

  Организаторите канят всички инте-

ресуващи се от историята, бита и кул-

турата на приазовските българи да 

посетят това  културно събитие в укра-

инския град Мелитопол.
   По-нататък книгата-албум на д-р На-
талия Краско ще бъде  представена в 

НАКРАТКО                                     НАКРАТКО
  Доц. д-р Елена РАЦЕЕВА - преподавател в Тараклийския 

държавен университет «Григорий Цамблак» - бе наградена 

на конференцията на Научното дружество на българистите 

в Република Молдова с отличие «ЗЛАТНА ЛАВРОВА КЛОНКА». 

Г-жа Рацеева споделя: «Благодаря на Министерството на 

външните работи на Република България за толкова висока 

оценка на моята работа в българистиката. Щастлива съм».

     В Болград, Украйна, в 
компанията на скъпи го-
сти – тележурналиста 
Иван КАВАЛОВ, водещия на 
предаването «НА БУДЖАК-
СКА ВЪЛНА», и бележития 
български фолклорист и 
музиковед академик Ни-
колай КАУФМАН, голям 
приятел на бесарабските 
българи – преди много го-
дини, когато бях предсе-
дател на Дружеството на 
бесарабските българи «СВ. 
Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ».

НИКОЛА БЕСАРАБ

  Доц. д-р Иван ЗАБУНОВ: «В Българската библиотека «ХРИ-

СТО БОТЕВ» в Кишинев Научното дружество на българи-

стите в Република Молдова и Българското дружество 

«ВЪЗРАЖДАНЕ» проведоха научно-практическа конферен-

ция «БЪЛГАРСКИ ЛИЧНОСТИ И ПАМЕТНИ МЕСТА В РЕПУБЛИКА 

МОЛДОВА» (19 март 2019 г.).

Др. БОРИМЕЧКОВ,
    Много Ви благодаря за стаиите и снимките. Много ме радват хубавите неща. Вие правите чудесни 
снимки. Не  само документални, но и художествени. Бихте могли да участвате в изложби по художе-
ствена фотография у нас. Документирането на върховите моменти от живота и всекидневието на хо-
рата се запазва завинаги. Като гледам хубавите снимки, искам фотодейността Ви да не бъде случайна…
Желая Ви всичко най-добро.

                                                                                                                          ПЕТЪР ГЕРМАНОВ,
     1988 г.

Сливен - побратимения град на Ме-
литопол, а също в София, столицата 
на България.

    СКЪПИ АКТЬОРИ И АКТРИСИ НА БЕСАРАБСКИЯ БЪЛГАРСКИ ТЕАТЪР «СМЕШЕН 

ПЕТЪК», ГР. ТАРАКЛИЯ, МОЛДОВА, 

ЧЕСТИТИМ ВИ ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА МЕЛПОМЕНАТА. 

   ЖЕЛАЕМ ВИ ДОБРО ЗДРАВЕ И УСПЕХИ НА СЦЕНАТА И В ЖИВОТА.
«СВЕТЛИНА»

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

28
МАРТ
2019 г.
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