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ГОСТУВА НИ ВЕСТНИКЪТ НА БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ В МОЛДОВА “СВЕТЛИНА”, С ГЛ. РЕДАКТОР ДИМИТЪР БОРИМЕЧКОВ
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Притурката «СВЕТЛИНА» е подготвена от ДИмИТър  БорИмЕчкоВ

  От 28 август и включително 30 август 2019 година в мор-
ския град Балчик, перлата на Черно море, се проведе Пети 
международен форум «БЪЛГАРСКО НАСЛЕДСТВО», който 
бе открит от директорката на форума и редактор на в.
«БАЛЧИШКИ ТЕЛЕГРАФ» МАРУСЯ КОСТОВА.
  В културното събитие на годината взеха участие учени 
и писатели, самодейни артисти на вокални групи и танцо-
ви формации, индивидуални изпълнители, а също журна-

БАЛЧИК: ФОРУМ  «БЪЛГАРСКО НАСЛЕДСТВО»

     УВАЖАЕМИ БЕСАРАБСКИ СЪНАРОДНИЦИ (ОТ Р МОЛДОВА И  УКРАЙНА)
   България като член на Европейския съюз е пример на мултиетническо общество с на-
личието на три етнически общности и множество етнически групи и подгрупови деления. 
С нуждата на адап- тиране и интеграция образователната система у нас претърпя редица 
промени и реформи. В този период педагозите насочиха своите търсения както в теоре-
тичен, така и в емпиричен план в посока - нови форми на педагогическо взаимодействие 
с подрастващите в образователното пространство. Последните законодателни актове на-
ложиха усилване и на взаимодействието с родителите и тяхното участие в учебно-възпи-
тателния процес. Днес, ситуацията в българското образование се отличава с определена 
преходност, адекватна на ситуацията в цялото общество. В практиката се прилагат про-
грамни системи за социализация на децата и учениците в мултиетническата реалност на 
българския социум. Тези програми обаче твърде рядко са диференцирани по отношение 
различния етнически произход на младото поколение. В тази връзка, преподавателски 
екип от Факултета по обществени науки на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”-Бургас 
с различна специализация издигна идеята за проучване и систематизация на практиката 
и опита в съседните ни страни. За основополагаща и актуална приехме хипотезата за из-
ключителната роля на народната(етно-) педагогика и семейното възпитание, социалното 
образование в съхраняване на ценностите на българщината, които са ни крепили през ве-
ковете и са ни съхранили като нация, като народ. Като положителен пример на съхранява-
не на историческия произход и националното съзнание в мултиетническа среда, въпреки 
натиска отвън и отвътре решихме да потърсим Вашата помощ и мнение в обосноваване 
на идеята с отговор на следните въпроси:

АНКЕТА
1) Каква роля и влияние за формирането и съхраняването на националната култура и 
само-съзнанието на поколенията имат национално-историческата памет, семейството и 
него- вите ценности, езикът, фолклорът  и традициите?   
Изключително  __          Основно  __             Неголямо __                         Не знам __
Друго .....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2) Считате ли родолюбието като значим социокултурен фактор и механизъм за раз-
витие и укрепване на националната идентичност в условията на съжителство с различни 
етноси?
                                 Да  __                   Не __                              Не знам __
Друго .....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3) Намирате ли идеята за опазване на семейно-родовата памет и етнокултурна 
идентичност на българската общност за актуална и полезна през ХХІ век?
                            Да   __                   Не__                              Не знам __
Друго .....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4)      Съществуват ли ценности и трайни духовно-нравствени стойности, които поколени-
ата българи в Молдова пренасят през времето и които поддържат жизнена общността и 
нейното единство?      
                             Да   __                   Не __                              Не знам __
              Друго .....................................................................................................................................
5)     Кое е онова, което българите в Молдова считат за свое най-ценно достояние?
                               Семейно-родова памет                                   __    
                                Език  и култура                                                __                              
                                Вяра                                                                 __
                                Фолклор, традиции и обичаи                        __
               Друго ..............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

6)  Какво българите в Молдова искат да предпазят от забрава и желаят да съхранят 
и предадат на идните поколенията?       
                             Семейно-родова памет                                       __       
                             Език  и култура                                                   __                          
                             Вяра                                                                     __

                             Фолклор, традиции и обичаи                           __
Друго .............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
7)     Как – чрез какви образи, представи, символи и пр. – те изразяват своята българ-
ска   същност?
                            Семейно-родова памет                                      __      
                             Език  и култура                                                   __                         
                             Вяра                                                                     __
                             Фолклор, традиции и обичаи                           __
   Друго ..............................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.................
8) Кои са механизмите, формите и начините за поддържане на спомен за миналото 
на своите 
               предци и за авторитетни личности-образци?
                             Език                                                                     __
                             Литература                                                         __
                             Фолклор                                                              __
                             Семейна среда                                                  __
                               Друго ..............................................................................................................................
......................................................................................................................................................
................
     
  9)     Кои са „носителите на паметта“ за българското в днешно време?
                             Семейна среда                                                  __
                             Език                                                                     __
                             Литература и медии                                          __
                             Фолклор                                                               __
                             Историко-културни институции                        __
                             Социално-образователна среда                     __
                              Друго.........................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
10)     Как се изграждат, променят и съхраняват архиви на общността и „места на памет“ 
днес?
                             Семейна среда                                                  __
                             Език                                                                     __
                             Фолклор                                                              __
                             Литература и медии                                           __
                             Социокултурна дейност                                    __
                             Образователна   система                                 __
 Друго....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
  С БЛАГОДАРНОСТ ЗА ПОЗИТИВНОТО ОТНОШЕНИЕ И ИЗРАЗЕНОТО МНЕНИЕ!
За пълнота и качество на статистическата обработка на резултатите от допитването 
въпреки анонимния  му характер са необходими следните данни, които Ви молим да попъ-
лните:
  Пол :                            Жена__                                               Мъж  __
  Възраст:    .................. години;                                     Професия:  ................................
  Образование:              Средно  __                                Висше   __
  Местоживеене             Град    __                                   Село        __
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА УСПЕХ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ПРИЕМЕТЕ ОЩЕ ВЕДНЪЖ БЛАГОДАРНО-
СТИ ЗА УЧАСТИЕТО СИ В АНКЕТАТА!

ДИЧО и ЕЛЕНА ДИЧЕВИ, БУРГАС
Изпращайте своите анкети на ел.адрес: sturmnavy@abv.bg (Дичо и Елена Дичеви)

листи, родолюбци, общественици от България, Румъния, 
Молдова и Украйна.
  Форумът се проведе под патронажа на д-р Румяна Малче-
ва АНГЕЛОВА, носител на званието «Общественик на 2013 
година», гр. Балчик.
  В първия ден на Форума домакините включиха в програма-
та конференции за живота и творчеството на Любен КАРА-
ВЕЛОВ и за етнологията на българите, които бяха водени 
от Маруся КОСТОВА и университетски преподавател доц. 
д-р Елена РАЦЕЕВА. Мястото по разискваните въпроси бе
туристическо-информационния център «МЕЛНИЦАТА».
От този център започна форумно шествие на участниците 
му, които положиха венци и цветя пред паметниците на Лю-
бен Каравелов, Константин Кисимов и братята равноапо-
столи Кирил и Методий, като почетоха паметта им.
  Празникът на науката, литературата и културата продъ-
лжи в НЧ «ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ-1870» с водосвет и 
официално откриване на V Международен форум «Българ-
ско наследство».
  На следващия ден централното място на ФОРУМА бе чи-
талището, където от сутринта и да вечерта бе проведен 
фолклорен конкурс, в който взеха участие колективи и ин-
дивидуални изпълнители от България, Румъния, Молдова 
и Украйна. Молдова бе представена от селата Кортен, Кир-
сово, Казаклия, Валя-Пержей и гр. Тараклия.
   В заседателната зала на община Балчик Маруся Костова 

представи списание «ФОРУМ» и бяха прочетени доклади и 
съобщения по темата «етнология на българите» с модера-
тор доц. д-р Елена Рацеева, преподавател в Тараклийския 
държавен университет «Григорий Цамблак».
   Научен доклад на конференцията изнесе писателят д-р 
Николай КУРТЕВ.
   На 30 август 2019 година се състоя Гала концерт и на-
граждаване на участниците във Форума «Българско наслед-
ство».
    По време на Празника бяха представени филателна из-
ложба и изложба «ДРУГОТО ЛИЦЕ НА ВОИНИТЕ» - 100 години 
от Първата световна война 1915 – 1918 г., с автори: Ирена 
ДАНАИЛОВА и Георги ГЕНЧЕВ.

ДИМИТЪР БОРИМЕЧКОВ


