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Проф. д-р Николай Червенков, доц. д-р Елена Рацеева и Росица Шалтева по време на научната конференция “За
етнологията на българите”, проведена на 29 август 2015 г. от 14 часа в конферентната зала на Община Балчик
Фото: Теньо ЖЕЛЯЗКОВ

Проф. д-р Калчо Калчев и акад. Георги Марков по време на научната конференция
“75 години от възвръщането на Южна Добруджа към България”, проведена на 29
август 2015 г. от 09:00 часа в конферентната зала на Община Балчик, като преди това
бе открита спциална изложба за предстоящата годишнина от РИМ Добрич

Æåëàÿ íîâè ïàòðèîòè÷íè
ïðîÿâè!

Уважаема госпожо Костова, много благодаря за възможността да
участвам във форум „Българско наследство” с доклада си „Проучвания на
български родове в Република Молдова”.

      Мисля, че двете конференции минаха на високо научно-
организационно равнище, и най-главното  с полза.
Кратко ще представя участието си в сайта на дружеството www.ndb.md

                                           С признателност  проф. д-р Николай ЧЕРВЕНКОВ

Óâàæàåìè îðãàíèçàòîðè íà ôîðóìà
“Áúëãàðñêî íàñëåäñòâî”!

Благодаря ви, че моят доклад е бил прочетен на конференцията „За етнологията на българите” в
рамките на форума “Българско наследство”.

Присъстващият на мероприятието проф. Николай Червенков ми съобщи, че докладът е бил прочетен
от Татяна Ненкова от Балчик, на много професионално ниво и че присъстващите много внимателно са
го изслушали. Интересно ми е също участието във форума на кмета и бившия директор на училището
в село Паскалево, за чийто основател съм писал и изследвал. Предайте им моя имейл адрес за връзка.

Благодаря Ви още един път за поканата да участвам индиректно във форума.
Имам само един въпрос, дали можете да ми изпратите програмата, за да видя и другите участници.

Искам да се запозная с темите, които са били представени на конференцията.
Рад съм, че и фолклорният колектив от родната ми Твърдица добре се е представил на сцената.
                                                                                                                                  С уважение: Иван Думиника
                                                                                        Доктор по история, Молдовска академия на науките

Ïîçäðàâ îò Òàðàêëèÿ, Ìîëäîâà
Много съм трогнат.

Развълнуван съм от до-
брите думи по мой ад-
рес, казани на форума
„Българско наследство”,
по време на литератур-
ната дискусия с участие
на поети, писатели и
краеведи от България,
Молдова, Румъния и
Гагаузия.

От сърце желая на ор-
ганизаторите на Фору-
ма, на участниците му,
щастливи и приятни
мигове, нови запознан-
ства и незабравими
срещи.

От мое име поздраве-
те Росица Шалтева и Ен-
чо Димитров за предс-
тавянето на бесарабска-
та българска поезия и

неговите талантливи
поети, както и всички,
с които установихме
приятелски отношения,
които, дай Боже, да тра-
ят дълги години.

Душевни вълнения,
размисли, емоции, до-
ри и съжаление, изпит-
вам тези дни, далеч от
Балчик, от близките ми
приятели, от моята
единствена и винаги в
сърцето ми България.

Маруся, желая на
теб, на семейството ти,
на твоите близки и при-
ятели добро здраве, ми-
рен и спокоен живот,
творчески постижения
и сбъднати мечти.

Бъдете и пребъдвай-
те. Мислено съм с вас.

Дай, Боже, някой ден
да се видим и, както се
казва, дружбата, прия-
телството  ръжда не
хващат.

И нека празникът, кой-
то организирахте и успя-
хте да реализирате, мис-
ловната енергия в кон-
церти, срещи, в поети-
чен рецитал, да остане в
сърцата ви, както и в
сърцата на стотиците
участници във форума
“Българско наследство”.

Да го пазим това нас-
ледство и да го предава-
ме на следващите поко-
ления.

Димитър
БОРИМЕЧКОВ

 бесарабския поет и
журналист

Âïå÷àòëåíà ñúì îò Áàë÷èê
Непосредствено преди

да тръгна за Балчик, за
форума „Българско нас-
ледство”,общувах с едно
момиче от Твърдишкия
фолклорен състав, учас-
твало в концертите в Бал-
чик и българската Твър-
дица - абсолютно щаст-
ливо от пътуването.

Браво на вас!!! С радост
и аз ще се включа в двете
научни конференции и
литературната дискусия

на форума.
26 август 2015г. 01:45

Уважаеми стари и нови
приятели от Балчик, пи-
ша да кажа, че вече сме
у дома. Пътувахме нор-
мално, само дълго ча-
кахме по границите.

Иначе всичко е добре,
препълнени сме от по-
ложителни емоции и
искрено Ви благодарим
за всичко.

Според мене, фору-

мът мина много добре
и си напълно постигна
целите. Желая здраве и
много творчески и вся-
какви успехи.

31 август 2015 г.
Впечатлени сме от ду-

ховността и ентусиазма
на целия ви екип! Позд-
рави и най-добри поже-
лания на всички!

Проф.Елена Рацеева
Български университет

в Тараклия, Молдова

Част от присъстващите активни граждани на Балчик по време на научната конференция “За етнологията на
българите”, водена от доц. д-р Елена Рацеева

Присъстващите на научната конференция “75 години от въвръщането на Добруджа към България” бяха впечатлени
от високия научен стил и същевременно от емоционалността, с която се обсъждаше Добруджанския въпрос.

Хорът към НЧ “Стефан Караджа” - с. Стражица с диригент Стефка Великова
получи грамота за активно участие във форума “Българско наследство”, а
читалищният секретар Димитричка Ганчева - плакет
                                                                                            Фото: Теньо ЖЕЛЯЗКОВ


