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ЦЕННО
ДАРЕНИЕ

ЗА БАЛЧИК
През 2005 г. фондът на

Историческия музей –
Балчик се обогати  с една
изключително стойностна
колекция. Тя се състои от
2 части, включващи общо
204 броя на 68 различни
вестника, отразяващи в
разнообразни аспекти
паметното историческо
събитие – Възвръщането
на Южна Добруджа.
Сбирката от библиограф-
ски ценности е дарение на
Музея от акад. Георги
Марков.

Интересна е нейната
история. Преди 52 години
акад. Г. Марков, тогава
млад специалист в Ин-
ститута по военна исто-
рия, работи във Военно-
историческата библиоте-
ка към него. Там той ста-
ва свидетел как по нареж-
дане на партийния секре-
тар на института, някой си
полковник, от библиоте-
ката биват изхвърлени
въпросните вестници, с
аргумента, че са фашист-
ки, тъй като в много от
тях са поместени снимки
на цар Борис III, Хитлер
и Мусолини, по онова вре-
ме ръководители на Бъл-
гария, Германия и Ита-
лия. Основание за тази
чистка на библиотечния
фонд е фактът, че липсва
място за партийния офи-
цьоз „Работническо дело”.

Оценявайки значимост-
та на колекцията вестни-
ци, проявявайки чувство
за историзъм, акад.
Марков ги прибира, като
с това ги спасява от си-
гурно унищожение. По
онова време, подобно
пренебрегване и несъоб-
разяване с тогавашните
идеологически предраз-
съдъци, е можело да
коства твърде скъпо на
всеки, дръзнал да игно-
рира съществуващите
идеологически догми. В
този смисъл, за спасява-
нето на една колекция
„фашистки” вестници,
някога се е изисквало не
само чувство за истори-
зъм, но и смелост.

Първата част на колек-
цията се състои от из-
вестни столични еже-
дневници като „Зора”,

„Заря”, „Утро”, „Мир”,
„Слово”, „Днес”, „Днев-
ник”, „Нова вечер”. Не
липсват и специализирани
издания като „Въздушна
и химическа защита”,
„Санитарен глас”, „Бъл-
гарски доброволец”,
„Инвалид”, „Роден страж”,
както и няколко българ-
ски вестника, излизащи на
френски и немски, изда-
ние на Министерството на
външните работи и изпо-
веданията.

Особен интерес пред-
ставлява втората част на
колекцията. Тя включва
46 провинциални издания.
В нея са застъпени вест-
ници, излизащи в големи
административни центро-
ве като Пловдив, Варна,
Русе, Бургас, Габрово,
Видин, Фердинанд (дн.
Монтана), Кърджали,
Враца, Шумен, Стара
Загора, Перник, Ловеч,
Горна Джумая (дн. Бла-
гоевград), Смолян. Впе-
чатление правят и вест-
ниците, излизащи в по-
малки градове като Горна
Оряховица, Берковица,
Елхово, Елена, Килифа-
рево, Оряхово, Карнобат,
Котел, Мездра, Лом,
Асеновград, Поморие,
Омуртаг, Павликени, Сви-
щов, Сухиндол, Панагю-
рище, Ивайловград. Като
цяло колекцията е ценен
исторически извор, съ-
държащ богата инфор-
мация за едно от най-зна-
чимите събития от но-
вата българска история.
Така например от някои
централни издания науча-
ваме кои са били първите
кметове в селищата на
новоосвободената Южна
Добруджа. Други столич-
ни ежедневници съдър-
жат конкретни данни за
мерките, предприети от
българската държава по
изграждане на админи-
стративната структура и
мрежа от здравни заведе-
ния в областта. Така в.
„Днес”, в бр. 126/10.09.
1940 г. съобщава за от-
криването на 7 околийски
полицейски управления, 4
митници, 7 околийски
здравни служби и 40 сел-
ски здравни участъци. В

бр. 5463 на в. „Слово” от
24 септември 1940 г. пък
откриваме сведения за
водоснабдяването на
Балчик, непосредствено
след освобождението му
от румънска окупация.
Узнаваме, че градът се е
захранвал с вода от 14
чешми и 73 кладенеца.
Някои вестници инфор-
мират за румънските гра-
бежи по време на оттег-
лянето на окупационните
власти. Показателна в
тази връзка е една ла-
конична дописка на жур-
налист от в. „Мир”:
„…посетих болницата в
Балчик. Разрушили са
всичко в нея. Извадили са
електрическата инстала-
ция, изкъртили са фаян-
совите плочки, вдигнали
са дюшемето…”. В голя-
ма част от столичните
издания присъстват ко-
ментари за международ-
ния отзвук от историчес-
кото събитие.

Вероятно малко извес-
тен е фактът, че веднага
след възвръщането на
Южна Добруджа към
България е организирана
национална дарителска
акция за възстановяване
на културно-просветното
дело в този изстрадал
български край. От цяла-
та страна тук са изпра-
тени хиляди книги. Едно
от най-големите наши
книгоиздателства под-
печатва дарената от него
художествена литература
със специално изработен
за случая печат, на който
четем: „подарък от книго-
издателство Игнатов за
нашите братя в Златна
Добруджа 1940 г.”. За
някои от количествените
параметри на тази общо-
българска дарителска
кампания информира
централната преса. Вест-
ник „Днес” в броя си от
30 септември 1940 г.
посочва например, че
друго известно наше из-
дателство – ТФ „Чипев”
дарява на добруджанци
5000 книги от български
автори.

Любопитно е да се от-
бележи, че някои вестни-
ци откликват на голямото

историческо събитие,
подготвяйки нарочни
издания. Илюстрация за
това е видинският вест-
ник „Просвета” – орган
на Комитета за култур-
ното повдигане на видин-
ския край, който издава
специален вестник, отпе-
чатан на 7 септември
1940 г., в деня на подпис-
ването на Крайовския
договор, донесъл свобо-
дата на Южна Добруджа.
Аналогичен в това отно-
шение е в. „Добруджан-
ски глас” – специален
брой, посветен на Южна
Добруджа, по случай при-
съединяването  към Оте-
чество България, отпеча-
тан в София през м. ноем-
ври, 1940 г.

Прави впечатление, че
всички, и столични, и
провинциални вестници,
са пропити от искрена
радост, от всенароден
възторг, от спонтанен
патриотичен подем, по-
роден от края на чуждата
окупация и възтържеству-
ването на историческата
правда. В това отноше-
ние, особено емоционални
и вълнуващи са редовете
от репортажа на П. Пеев
(специален пратеник на в.
„Слово”), посетил Балчик
в деня на неговото осво-
бождение – 21 септември,
1940 г. „…Картините, на

които съм свидетел, са
неописуеми. Няма перо,
нито средство, за да се
опишат прояви на народ-
ната радост. Това са не-
забравими исторически
дни …”. В друг брой на
вестник същият журна-
лист описва много трога-
телно настроенията на
балчиклии при посрещане
на освободителите: „… от
всички страни валят въ-
проси: Свободни ли сме ?
Не сънуваме ли ? Всичко
това истина ли е ? Нао-
коло се леят сълзи, един
поток сълзи, събиран 27
години !”.

Определено достой-
нство на колекцията е, че
като цяло вестниците са
запазени и съхранени в
добро състояние. Наред
с текстовата информа-
ция, те съдържат и много
богата снимкова пано-
рама на знаменателното
събитие, включваща
както снимки от тържес-
твеното посрещане на
българските войски в
добруджанските селища,
така и фотоси, запечатали
моменти от всенародното
празнуване в цялата стра-
на. Някои от вестниците
на илюстрирани с рисунки
от известните наши
художници Н. Кожухаров,
Ал. Божинов, Р. Алек-
сиев, направени специал-

но по този повод.
Колекцията, подарена

от акад. Георги Марков
на балчишките музей, е
една от най-богатата у
нас колекция от вестници,
отразяващи в българския
печат възвръщането на
Южна Добруджа към
България. Тази голяма
сбирка редки библио-
графски ценности, който
би правила чест и на
Националния историче-
ски музей, е безспорно,
едно от най-значимите
дарения и постъпления
във фондовете на Исто-
рически музей – Балчик
за неговата история. Тази
колекция може да бъде
обект и на бъдещи проуч-
вания, изследвания, ана-
лиз, тълкувания и публи-
кации и без съмнение е
сериозно основание за
значим научен интерес и
научна интерпретация. В
този смисъл, тя е съ-
ществен принос към фак-
тологическата база за
новата история на Добру-
джанския край и на Бъл-
гария. Освен това, колек-
цията предоставя отлич-
на възможност за най-
широко популяризиране на
знаменателното събитие,
чрез публикации в печат-
ните и ел. информационни
средства, изложби и пр.

Дарин КАНАВРОВ

Роден е в Пловдив на 17 но-
ември 1946 г. в семейството
на военния инженер от
Военновъздушните сили
Георги Марков. Дядо му е
загинал през 1916 г. на 34-
годишна възраст по фрон-
товете на Първата световна
война, което определя по-
нататъшния интерес на
бъдещия учен към военната
история.

През 1970 г. завършва исто-
рия в Софийския държавен
университет. През 1977 г.
защитава дисертация на тема
„ Б ъ л г а р о - г е р м а н с к и
отношения и връзки (май
1934 – август 1939)“ и полу-
чава научната степен кан-
дидат на историческите нау-
ки (днес доктор). През 1981 г.
специализира в Института за
европейска история в
Майнц, ФРГ.

През 1977 г. постъпва на
работа в Института по исто-
рия към БАН. През 1986 г.
става старши научен сътруд-
ник II-ра степен. През 1993 г.
получава научната степен
доктор на историческите
науки с втората си дисер-
тация. От следващата година
е старши научен сътрудник
I-ва степен (днес професор).

В периода от 1993 г. до 2013
г. е директор на Института по
история към БАН. Препода-
вал е в НБУ.

АКАДЕМИК
ГЕОРГИ МАРКОВ

От 1981 г. е секретен
сътрудник на Първо главно
управление на Държавна
сигурност.

През 2008 г. става акаде-
мик, член на Българската
академия на науките.
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Акад. Марков става доктор
хонорис кауза на ВТУ на 31.
10.2013 г., за неговия съ-
ществен и признат принос в
развитието на историята. По-
четен гражданин на Балчик.




