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ЛАФИ
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

Ïëàíèðàíå íà øåñòîòî èçäàíèå íà ÌÔ “Áúëãàðñêî íàñëåäñòâî”
Áàë÷èê, Áúëãàðèÿ, ïîñâåòåíî íà 80-ãîäèøíèíàòà

îò ïðåñåëâàíåòî íà ñåâåðîäîáðóäæàíöè
„Тазгодишното издание на Междуна-

родния форум „Българско наследство”
в Балчик ще бъде посветено на 80-тата
годишнина от подписването на Крайовс-
кия договор и ще напомни за историчес-
ките моменти, свързани с преселението
на северодобруджанци в Родината.” С
тези думи започна интервюто си репор-
терът на ТВ СКАТ Деница Герчева.

На нейните въпроси отговори Ма-
руся Костова, директор на МФ „Бъл-
гарско наследство”:

През първия ден на Форума ще се
проведат 2 конференции по история,
посветени на 80-годишнината: „Г.С. Ра-
ковски  личност и дело” и „За етнологи-
ята на българите”  преселението на се-
веродобруджанци, една тема, която ще
обсъждаме с голяма болка на сърцето,
като наследници на българите, насила
преселени в Южна Добруджа.

Поканени са за докладчици акад. Ге-

орги Марков, акад. Иван Радев, проф.
дин Калчо Калчев, проф. Пламен Ми-
тев, проф. Пламен Павлов, д-р Костадин
Костадинов, д-р Иван Думиника, проф.
дин Николай Червенков, доц.д-р Елена
Рацеева, Дора Чаушева, Татяна Ковтун,
Димитър Боримечков и други приятели,
колеги и краеведи от български и чужде-
странни университети. Традиционно ста-
на участието на ученици от Украйна и
Молдова с доклади на български език.

Изказвам голяма благодарност на
координаторите на Форума: за Румъ-
ния  Иванка Унгуряну; за Украйна  Та-
тяна Ковтун, за АТО Гагаузия  Зинаи-
да Головчук, които доведоха много де-
ца и младежи за участие в конферен-
циите, във фолклорния конкурс, в ли-
тературната дискусия и в Гала кон-
церта. Всички те заявиха своята лю-
бов към нашия бял град Балчик и към
своята Прародина  Майка България.

Деница Герчева обобщи: „Освен с
историческата си насоченост и съдър-
жание, Форумът е предвиден и за уча-
стие на фолклорни състави от българ-
ската диаспора, които са съхранили
традициите.”

Маруся Костова допълни, че пове-
чето от ансамблите са от Бесарабия,
но и от Румъния, защото малко сели-
ща са останали непретопени сред ру-
мънската общност: пеят българския
фолклор и знаят българския език.

Форумът е предвиден за пос-
ледната седмица на месец август
(27-29.08.2020 г.). Дали обаче съ-
битието ще се проведе по план,
зависи от епидемиологичната си-
туация с Ковид-19. С тези думи
завърши интервюто Деница Гер-
чева- ТВ СКАТ.

(Б.Т.)

На 7 май 2020 г. ТВ СКАТ изпрати в Балчик свой екип за интервю с
директора на МФ “Българско наследство” г-жа Маруся Костова, във
връзка с Шестото издание на Форума, посветено на 80-годишнината
от преселването на северодобруджанци в България. Форумът се
планира за 27-29 август 2020 г. и организира 2 конференции по история,
посветени на Г.С. Раковски и етнологията на българите; фолклорен
конкурс, гала концерт, литературна дискусия, пресконференция,
форумно дефиле, 3 изложби и водосвет.         Фото: Георги ЙОВЧЕВ

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=Zv8u9b7nWfY&feature=emb_logo




