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На вниманието на приятели и колеги — радетели на 
българското слово, култура, изкуство, на духовността!

29 октомври - Ден на бесарабските българи. Община Балчик поддържа най-активни връзки с бесарабските, 
таврийски, запорожки и кримски българи чрез Сдружение “Българско наследство” Балчик и от 7 години 
подпомага морално и материално провеждането на Международния форум “Българско наследство” Балчик, 
България, където приоритетно участва българската диаспора от Молдова, Украйна и Румъния. 

                                                 Откриване на третото издание на МФ „Българско наследство“ Балчик, 
България. 

                                                 Българският народен хор от гр.Твардица, Молдова, с худ.р-л Галина 
Желяпова. 

                                                 Дългогодишните ни приятели от с.Казаклия, АТО Гагаузия, Р.Молдова, 
с координатор Зинаида Боева-Головчук.

                                                 Слово на молдовския проф.дин Николай Червенков, председател на 
Българисткото дружество, пред участниците в конференцията по ис-
тория за етнологията на българите, водена от доц.д-р Елена Рацеева. 

Фото: БТ  

На вниманието на 
приятели и колеги 
— радетели на бъл-
гарското слово, кул-
тура, изкуство, на ду-
ховността!

Във връзка с 29 ок-
томври — Деня на 
бесарабските българи 
— се провеждат раз-
лични мероприятия. 
В центъра на българ-
ската общност в Мол-
дова — град Тараклия 
под различна форма 
ще има представле-

ния на самодейни и 
професионални ко-
лективи — на сцените 
на Българския театър 
«Смешен петък», в 
Общинския дворец 
на културата, Дома за 
детско творчество, в 
училищата, в Музея за 
културно наследство и 
т. н.  В помощ на кул-
турни дейци, учители 
и ученици, актьори 
и артисти, поети и 
писатели, на всички 
родолюбци, предла-
гам заглавия, откъси 
и прочее за изложби, 
литературни срещи, 
театрални, музикални 
и др. представления.

29  ОКТОМВРИ  —  
ДЕН  НА  БЕСАРАБ-
СКИТЕ  БЪЛГАРИ
             
За  големия  празник  
на  българския  дух

Празникът  е  свър-
зан  с  освещаването  
на  катедралния  храм 
«Свето  Преобра-
жение  Господне»  в  
Болград,  Южна  Ру-
сия, понастоящем  в  
Украйна. През  1938  
г.  в  България  тър-
жествено  е  отбеляза-
на  100-годишнината  
на  този  величествен  
рам.  Именно  тога-
ва  се  ражда иници-
ативата  29  октомври  
(16  по  стар  стил)  да  

бъде  Ден  на бесараб-
ските  българи. Вто-
рата  световна  вой-
на  осуетява  нещата. 
Честванията  се  въз-
обновяват  в  края  на  
90-те  години  на  ХХ  
век по  инициатива  на  
Културно-просветно-
то  дружество за  връз-
ки  с бесарабските  и  
таврийски  българи  
«Родолюбец»,  Со-
фия,  с тогавашния  му  
председател  —  поет-
ът,  преводач  и  об-
щественик Алексан-
дър  Миланов  (1933  
—  2006).  
 

Ф О Т О И З Л О Ж Б А  
« Б Ъ Л ГА Р С К И Я Т  
ДУХ  В  ТАРАКЛИЯ»
 
Национален  музей  
«ЗЕМЯТА  И  ХОРА-
ТА»
                 (26. 10.  —  
02.11.2006  г.)
Събитието  бе  вклю-
чено  в  програмата 
на Третия  събор  на 
българската  книга  и  
в  Дните  на  българ-
ската  бесарабска  

култура. Димитър  
БОРИМЕЧКОВ  —  
журналист,  поет  и  
фотограф, представи  
по  случай  празника  
фотоизложба  «БЪЛ-
ГАРСКИЯТ ДУХ  В  

ТАРАКЛИЯ». 
На  27  октомври 2006  
г.  в голямата  зала  на  
музея  «ЗЕМЯТА  И 
ХОРАТА»  се  състоя  
творческа  среща  с  
Димитър  БОРИМЕ-
ЧКОВ, който  описа  
идеята  на  фотоиз-
ложбата и  разказа  за  
българската история  
и  сложната  съдба  на  
бесарабските  бъл-
гари.  Прочете свои  
стихове,  посветени  
на  Буджака,  на  роди-
телите си  и  на прия-
телите  от  България. 
 
/Държавна   агенция  

за  българите  в  чуж-
бина,  списание  «ЕК»,  
2006  г. /
 
«БЕСАРАБИЯ  —  
ТОВА  СВИДНО  
ИМЕ»
 
На  3  септември  в  
Националната  биб-
лиотека  «Св.  Св.  
Кирил  и  Методий»  
— София,  се  откри-
ва  експозиция  от  
фотоматериали,  чий-

то  автор  е  Димитър 
Боримечков.  Темата  
на  изложбата  е  «БЕ-
САРАБИЯ  —  ТОВА  
СВИДНО  ИМЕ». 
В  средата  на  сеп-
тември  експозицията  

ще  бъде  прехвърлена  
в  музейната зала  на  
АЕК  «ЕТЪРА». 
Димитър  Боримечков  
отрича  да  се  е  борил  
с  мечка, нито  отгова-
ря  по  ръст и  тегло  на  
фамилното  си  име,  
но  много  държи  на  
него.  Говори  и  чете 
български  почти  без  
акцент  и  не  беше  за-
труднен, когато  тряб-
ваше  да  каже
нещо  за  този  край.  
И  всичко  запечатва  
във  фотоси.  В  се-
рия  снимки  от  света, 
който  е  обиколил,  са  
представени  и  дет-
ски  образи,  и  приро-
дата  на  Буджашкия 
край,  традициите  и  
обичаите  на  българи-
те в  Молдова.
 
/В.  «100  ВЕСТИ»  —  
30  август  1993 г., Ру-
мяна  БОЙЧЕВА / 
 
«УЧЕБНИК  ПО  РО-
ДОЛЮБИЕ»
 
Поезия  българска  
бесарабска  (XIX  —  
XX  в.)  —  Антоло-
гия. Съставител  и  
редактор  —  Нико  
СТОЯНОВ. Департа-
мент  за  национални  
отношения  и  функ-
циониране на  ези-
ците в  Република  
Молдова. Кишинев,  
2001  г. Из  словото-
предговор  «И  НЕЩО  
ВСЕ  ЩЕ  МИ  НА-
ШЕПВА» на  Кирилка  
ДЕМИРЕВА: «Няма  
съмнение, че  насто-
ящата  АНТОЛОГИЯ  
НА  БЪЛГАРСКАТА 
БЕСАРАБСКА  ПО-
ЕЗИЯ  непременно 

ще  пресемантизира  
духовните; ценнос-
ти.  Съставителят  на  
ПЪРВАТА  ЦЯЛОСТ-
НА  АНТОЛОГИЯ на 
българската  бесараб-
ска  поезия  —  Нико  

Стоянов,  тръгва  от  
прабългарските ко-
рени  на езика,  при-
помня  болката  и  гне-
ва  на  Паисий, сбира  
в  едно  заветите  на  
възрожденците към  
потомците  и  думи-
те-въздишки  за  бъл-
гарските  съдбини…  
Гласът  на  българска-
та  история вика  от  
всеки  стих  на  поети-
те  от   Бесарабия.  От  
всяка  страница  тръг-
ват  въпроси. Отгово-
рите  ще  открие  сам  
читателят,  търсейки  
ги във  всяка  поети-
ческа  строфа,  сбрала  
«цялата  болка»  на  
Бесарабия- България. 
Съществена  част  от  
Антологията  са  би-
ографичните  бележ-
ки,  написани от  Нико  
Стоянов  за  авторите.  
Към всяка  от  тях  е 
посочена  мисъл  или 
стих,  емблематични  
за поета,  за  лично-
стната  му позиция. 

Антологията  има  ам-
бицията  да  предста-
ви  автори  от  различ-
ни  поколения. В  този 
смисъл  тя дава  храна  
на  бъдещия  изследо-
вател. Опитах  се  да  

представя  тази  кни-
га  като  вълнуваща. 
Субективността  на 
намеренията  ми  е оп-
равдана  и  мотивира-
на  от  оня  вътрешен  
глас,  който ми  нашеп-
ва,  че  аз,  българката  
от  България,  от  200  
години  си  живея  с
болките  на  Бесара-
бия.  
 «ЦЯЛАТА  БОЛКА  
НА  БЕСАРАБИЯ»
     (Стихове  от  бъл-
гарски  поети)
Редактор  и  състави-
тел:  Петър  ЛОЗА-
НОВ.
Технически  редак-
тор  и  издател:  Желяз  
КОНДЕВ.
Предпечатна  подго-
товка  и  печат:  Изда-
телска  къща
«ЖАЖДА»,  Сливен,  
България. 

В  предговора  «СПО-
МЕН  ЗА  ЗЕМЯТА  И  
БАЛКАНА» поетът и  
събирач  на  поетични 

творби от  Бесарабия 
(Молдова  и  Украйна)  
Петър  Лозанов  пише,  
че  в сборника  е  
включил  «седем  по-
ети  и  една  поетеса. 
Спомен  за  земята  и  

Балкана.  Съхранена  
родова памет…  Лю-
бовта  към  степта  и  
болката  по  изгубения 
роден  край».
Това  са  поетите:  
Петър  БУРЛАК-
ВЪЛКАНОВ,  Нико 
СТОЯНОВ,  Михаил  
БЪЧВАРОВ, Георги  
БАРБАРОВ, Влади-
мир  КАЛОЯНОВ,  
Тодор  СТОЯНОВ,  
Димитър ПЕЙЧЕВ  и  
поетесата  Таня ТА-
НАСОВА.
«През 1967 година  
излиза  първата  сти-
хосбирка  на Петър  
Б у р л а к - В ъ л к а н о в  
«МОЯТА  ЮЖНА  
РАВНИНА». И  бъл-
гарските  поети  от  
Бесарабия  и  Таврия  
се възраждат  за нов  
живот  и  творчество. 
Спомен  за  земята  
и  Балкана.  Земята  
—  това  е степта  БУ-
ДЖАК.  Буджакът  е  
продължение  на  Доб-

руджа,  дели  ги  само  
Дунава. Само  един  
поглед. Само  една  
протегната  ръка. 

Петър  ЛОЗАНОВ


