
                                                  ОБЩЕСТВО                  12 - 18 ноември 2020 г.               3

Представяме ви Анастасия Якова

Красотата на буквите

Виждали ли сте как птиците 
дълго се въртят около място-
то, където ще свият гнездо? 
Разказите в тази книга са ро-
жби от крайдунавското гнез-
до на Анастасия Якова. 
„ГНЕЗДО ЗА ПРЕЛЕТНИ 
ПТИЦИ” Е ЧЕТВЪРТАТА 
КРАЕВЕДСКА КНИГА НА 
ПИСАТЕЛКАТА ОТ ТУТРА-
КАН АНАСТАСИЯ ЯКОВА  
Това е емоционален сбор-
ник с живи разкази, както 
казва авторката, съдържащи 
спомени и родови предания 
за исторически събития, в 
които се вплитат семейните 
легенди и биографиите на 
видни личности от Тутракан 
и околията. 
Богат е и снимковият мате-
риал.
Сърцето бодат автентичните 

народни песни от Дунавска 
Добруджа, разпространя-
вани от Георги Янев /”Бяла 
Станка Добруджанка”/, от 
Атанас Цвятков Стоилов и 
неговите наследници, пе-
сните в с. Сяново, донесени 
от Еленския Балкан, пяти 
от Дони Михайлов, музици-
раната поема на Яне Попов, 
вълнуващата балада на Ата-
нас Стамов от Балчик и сти-
хотворението на Атанаска 
Минчева за избитите бълга-
ри от с. Старо село през 1934 
г. Хвала на организационния 
комитет и кметството на 
Старо село, че на 6 юли 2020 
г. ще открият паметна плоча 
с имената на загиналите ста-
роселци.
Във всеки разказ присъства 
голямо родолюбиво чувство, 

поради което е запазена за-
винаги кръвната връзка, из-
дирвана е, когато е загубена 
за известно време и винаги 
намирана край брега на Ду-
нав, защото кръвта вода не 
става и тази мъдрост еже-
дневно изписват вълните на 
родната река. 
Анастасия Якова с право е 
създала тази книга – не може 
да остане в забвение родова-
та памет, кръвната вендета, 
чувствата, които предизвик-
ват срещите на сродници, 
последиците от миграцията 
на българското население от 
Македония, Гърция и Тур-
ция през Родопите и Балкана 
до Тутраканския Дунав.
Книгата възкресява лично-
сти от именитите тутракан-
ски фамилии Керемидчи-
еви, Бъчварови, Данкови, 
Аспарух Айдемирски, Су-
лай, Кичукови, Говедарски, 
Н.Калинови, К.Петканов, 

отец Д.Петканов, Адриан 
Василев, Методи Стоянов, 
Слободанови, Моневи, Не-
чеви, Д.Маринов, Атанас 
Цвятков Стоилов, Кирови, 
Методиеви, Георги Янев, 
Петко и Пена Неделчеви, 
В.Караджов, Георги Чокоев, 
Дони Михайлов, Младено-
ви, Ангел и Танца Стойкови, 
Сандолови и др.
В тази книга споделих спо-
мени за моя дядо Георги 
Д.Енчев, чийто род насила 
е изселен от с.Саръгьол, Се-
верна Добруджа, като една 
част от роднините заживяват 
в с.Търновци, други в Ан-
тимово, а по-късно родът се 
събира в Балчик. 
Стихотворението на Адриан 
Василев представя симво-
личното сливане на Тутракан 
с Дунав и загатва за сърце-
раздирателната родова съдба 
на Керемидчиеви, с която за-
вършва книгата:

РЕГИОНАЛЕН  ИСТОРИЧЕСКИ  МУЗЕЙ – ДОБРИЧ
9300 Добрич, ул. „Д-р К. Стоилов” 18, тел.: 058/603 256, тел./факс: 
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П РО Г Р АМА
на Събитие за представяне на резултатите

по проект mAPP my Europe
Програма Еразъм+ 2018-2-RO01-KA205-049892

13 ноември 2020
Място:Пред административната сграда на Регионален исторически 

музей-Добрич в
АЕМО „Старият Добрич”

(ул. „Д-р Константин Стоилов” № 18, Добрич, България)

12:00-12:30 Регистрация на участниците 
12:30-14:00 •	 Приветствен адрес и откриване на 

събитието. Представяне на участниците – 
Десислава Христова, РИМ-Добрич

•	 Преглед на проект mAPP my Europe – 
Тодорка Димитрова, АИР-Варна

•	 Представяне на мобилно приложение с 
туристически маршрути – Димитър Атанасов 
и Християн Михов, UnseenPro

•	 Представяне на дигитална книга за 
неформално образование в областта 
на културното наследство – Десислава 
Христова, РИМ-Добрич

14:00-14:30 Дискусия (въпроси и отговори) и закриване на 
събитието

Анастасия Якова живее и твори в крайдунавският град Тутракан.С дългогодишна педагогическа дейност 
като учител, директор и инспектор в града, постига висока степен  в професионалният път. Участва 
в международна и национални форуми  и с поместени доклади в сборници  за педагогическата дейност 
в печата на университети и институти. Едновременно се занимава и с обществена  и дарителска дей-
ност. Преустройството на  обществото на  политически събитията, отражението върху населението  
я вълнуват  и това я подтиква да изразява мнения   в местният печат. Над тридесет години сътрудничи 
на в-к „Тутракански глас”. След пенсионирането си се отдава на изследвания на последиците от исто-
рическите събития на Балканите върху обикновеният човек,  отразява техните тежки преживявания по 
неизвестните пътища, тревоги ,преживявания  и грижата за техните наследници. Това са книгите „ По-
лет” в 1912 г., „Тайните на Дунава” изд. 1916 , „Наказания без престъпления” изд.в 1917 г. В настоящата 
книга продължава темата в разнопространството на преселението на Балканите..

„Градчето”
Притихнало до старата река,
от векове се ражда и умира,
към корабите маха със ръка,
подсвирват те, но толкоз рядко спират…  

Там горе, край Реката е домът,
във който всички идват на земята,
за да завършат своя земен път,
там долу, след завоя на реката. 

А по средата – къщи. Малък свят –
пластил, затворен, обич и омраза
и киното – над шестдесет лета
събирало ни в делник и във празник.

В заключение бих искала да кажа, че такива ценни спомени 
заслужават един много по-класен коректор и редактор, 
но като имам предвид срока за написването на книгата и 
събирането на спомоществователи, оправдавам допуснатите 
слабости.
Поздравявам Анастасия Якова, че е сред тези творци, които 
най-достойно посрещат 80-годишнината от преселването на 
северодобруджанци. Като техен наследник и благодаря от 
сърце.

Маруся КОСТОВА

Национална научна конференция, посветена на 
80-тата годишнина от Крайовския договор

                                  От стр. 1  
Сред участниците бяха из-
вестни познавачи на добру-
джанската тематика като Ра-
дославСимеонов, гл. експерт в 
Министерството на отбраната, 
чийто доклад бе за чествания-
та на Добричката епопея през 
40-те години. Симеонов изтък-
на сериозната политизация, 
белязала честванията на това 
историческо събитие – както 
по царско време, така и в пос-
ледвалия социалистически ре-
жим, а и в наши дни.
Ас. Симеон Кулиш от Шу-
менския университет “Епис-
коп Константин Преславски” 
представи любопитни архивни 
документи от Варненския ар-
хив, показващи отношението 
на варненската общественост 
към връщането на ЮжнаДоб-
руджа в българските граници. 
Като последна спирка на бъл-
гарските войски преди преми-
наването в Добруджа, Варна 
е поле на голям национален 
ентусиазъм през 1940 г., а те-
мата за Добруджа доминира в 
местния печат. Бяха показани 
редица стари фотографии, от 
които се вижда, че целият град 
е  празнично украсен, за да 
изпрати българската войска, 
а народното въодушевление 
взема различни форми – както 

казионнонационалистически, 
така и по-битовотрадиционни.
Един от организаторите на 
конференцията, доц. Д-р Цве-
толин Недков от РИМ-Добрич 
представи нови данни за живо-
та на известния добруджански 
публицист, общественик и чи-
фликчия  Петър Габе. Недков 
акцентира върху ролята на 
Габе като радетел за стопан-
ска модернизация наобластта 
и посочи идейните му тран-
сформации от народничество 
към подкрепа за едрото земев-
ладение. Доц.  Недков продъл-
жава изследванията си за Габе 
и предстои да издаде моногра-
фия по темата.
Гл. ас. д-р Петър Добрев от 
Софийския университет пред-
стави доклад относно Кра-
йовския договор и съдбата на 
българските чифликчии в Доб-
руджа. Добрев направи пара-
лел между ролята и позицията 
на чифликчиите в румънската 
държава до 1940 г. и в Бълга-
рия след това. Сравнението 
недвусмислено показа, че от 
чисто локаленелит в перифер-
ната за Букурещ ЮжнаДобру-
джа, чифликчиите се оказват 
централен стълб за новата бъл-
гарска власт в областта, която 
се опитва да изгради около 
тях местните институции. Чи-

фликчиите получават от дър-
жавата сериозно внимание и 
протекции, макар да трябва да 
се съобразяват с все по-засиле-
ното централно планиране на 
икономиката, което през 40-те 
години се случва по германски 
образец. Смяната на режима 
през 1944 г. обаче носи бърз 
край на тази привилегирована 
позиция на добруджанските 
чифликчии. Изследването на 
д-р Добрев е част от по-голя-
ма негова разработка на тема 
чифликчийството, която също 
предстои да излезе в самосто-
ятелна книга.
Проф. Венцислав Димов от 
Софийския университет също 
предложи интересен доклад, 
свързан с най-ранните теренни 
звукозаписи на добруджански 
фолклор. Те са направени от 
Райна Кацарова през първата 
половина на ХХ век и включ-
ват и записи от събитията през 
1940 г. Проф. Димов разчувст-
ва аудиторията с някои от тези 
записи, най-вече с автентич-
ния запис на радиопредаване-
то на РадиоСофия, което опо-
вестява връщането на Южна 
Добруджа към родината. На 
фона на песента “Любил Сто-
ян Руска”, водещият през съл-
зи заявява: “Плаче Добруджа, 
плаче и цяла България. Добру-

джа е свободна!”
Останалите доклади и научни 
съобщения бяха разнообраз-
ни, покриващи широк спектър 
на историческото познание. 
Една част от представените 
теми бяха с чисто локално из-
мерение, докато други имаха 
за цел да поставят въпроса за 
Добруджа и Крайовската спо-
годба от 1940 г. в по-глобални 
измерения. Бяха представени 
заслужили добруджански дей-
ци като свещеник Василий 
Яков, служил в Каварна през 
40-те. Бе обърнатовнимание на 
арменската общност в Добру-
джа, на руските старообрядци, 
както и на преселниците от 
Нова Камена. 
Организаторите на конферен-
цията заслужават специална 
похвала, че макар и в тази 
трудна и белязана от епидемия 
година, успяха да отбележат с 
един качествен научен форум 
кръглата 80-та годишнина от 
Крайовския договор и връща-
нето на Добруджа в рамките 
на България. Очаква се докла-
дите да излязат в специален 
сборник, така че да станат 
достояние и на широката об-
щественост.

Автори: 
д-р Петър Добрев, 
ас. Симеон Кулиш

Загадката на Константинополския кодекс
Познавам Георги Джилянов  
от 2017 г. когато негови прия-
тели от родното му село Гур-
ково, община Балчик, ми го 
препоръчаха за председател 
на журито на Международния 
форум „Българско наследство” 
в Балчик. Тази година, по слу-
чай празника на Добрич- 25 
септември, Кукленият театър 
представи пиесата му „С „Ко-
рабът на мечтите”.  
Георги Джилянов е роден през 
1959 г. в гр. Балчик. Завършва 
философия в СУ „Св. Климент 
Охридски“ и международни 
икономически отношения в 
УНСС.
Работил е като репортер в 
Младежка редакция на На-
ционалното радио и като сце-
нарист в предаването „Кана-
лето“. Певческата му кариера 
минава през Ансамбъла на 
Българската армия, Камера 
опера - Благоевград, Българ-
ска хорова капела „Светослав 
Обретенов“.
В продължение на десет го-
дини концертира в различни 
страни от Западна Европа. От 
2010 г. е в трупата на Държав-
ния музикален театър „Стефан 
Македонски“.
Автор е на около 200 статии в 
периодичния печат и Нацио-
налното радио, сътрудничи 
с политически анализи и ко-
ментари на централния руски 
печат. Автор е на два сценария 
за документални филми, на че-
тири книги, както и на кукле-
ни пиеси за деца, с които има 
спечелени няколко конкурса 
- Националния конкурс за кук-

лена драматургия „Дора Габе“ 
- Добрич (1990), Националния 
конкурс за куклена драматур-
гия „Михаил Лъкатник“ - Ям-
бол (2007, 2015).
Като автор на музика за деца 
два пъти е печелил Наградата 
на детската публика и веднъж 
Наградата на педагогическото 
жури на Конкурса за детска 
забавна песен „Сладкопойна 
чучулига“ - Бургас. Печелил 
е награди от поетичните кон-
курси „Поколенията за Ботев“, 
„Море от вино“, „Любовта е 
пиянството“ и др.
Има издадени два авторски 
албума с песни за деца: „До-
брина“ и „Ваканция“. Негови 
куклени пиеси се играят у нас 
и в чужбина.
Георги Джилянов е разнопо-
сочна личност. Освен като 
певец в Музикалния театър 
„Ст.Македонски” София, се 
изявява като автор на музи-
ка, на детски пиеси и като 
автор на книги. Само преди 
дни излезе книгата му „Кон-
стантинополският кодекс” на 
изд.”Изкуства”София. 
Първата му книга е краеведска 
за рода Джилянови. През 2017 
г. издава „С фрак и потури”.
Само преди дни излезе кри-
миналният му роман „Кон-
стантинополският кодекс”. 
Събитията, които разисква в 
книгата си, Георги Джилянов 
казва пред Дариккафе, че са от 
късната античност:1-2 век от 
Хр. Към тези далечни истории 
известният певец в Музикал-
ния театър „Ст.Македонски” 
София, се насочва, след като 

преди години му е дадена ро-
лята на Кайафас. За да разучи 
образа на този древна проти-
воречива личност, която стои 
между чука и наковалнята, т.е 
. между официалната римска 
власт и интересите на юдеи-
те, Г.Джилянов научава много 
неща, които застъпва в книгата 
си: откъде е символът на тур-
ското знаме-с луната и звезда-
та; как ще тълкуваме мисти-
чността на „Петък 13”; какъв е 
бил Христос като историческа 
личност, какво е значението на 
Несторианската църква.
„На дъното на Черно море, 
край нос Калиакра, е наме-
рена амфора с документи от 
Късната античност - разказва 
пред Дариккафе нашият доб-
руджанец. Документите при-
надлежат на Несторианската 
църква, предшественик на 
днешната Асирийска източна 
църква. Те мистериозно из-
чезват от Института по архео-
логия към БАН, където се из-
следват и превеждат. Единият 
от изследователите е убит. Кой 
има интерес ценната находка, 
наречена Константинопол-
ски кодекс, да бъде скрита? И 
защо? – коментира Иво Райчев 
от Дарик кафе” 
Книгата е роман с кримина-
лен сюжет. Тя е предшествана 
от пиеса, която Г.Джилянов 
написва преди 3 години. Но 
романът е по-широко пред-
ставяне на философията на 
древността и паралелите със 
съвременността.

Маруся КОСТОВА


