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   Във фолклорния кон-
курс  на четвъртия между-
народен форум „Българ-
ско наследство“Балчик, 
България, активно учас-
тие взеха много самодей-
ни колективи от Молдова 
и Украйна. Някои от тях 
вече представихме в пре-
дишните броеве на „Свет-
лина“. В днешния брой 
представяме танцовия 
ансамбъл „СЛЪНЧЕВА  
УСМИВКА“ с ръководи-
тел Татяна КАЙРЯК към 

кръг „Изворче“ към
Теоретичния лицей „Паи-
сий Хилендарски“, с ръ-
ководители Светлана Та-
укчи ДЕРМЕНЖИ и 
Валентина МАНАФ - вто-
ро място в категория „Тан-
цово изкуство“. Добре се 
представи и 
ансамбълът „БЪЛГАР-
СКИ  СЪРЦА“, покорил 
също балчишката публи-
ка. 

По материали на в. 
„БАЛЧИШКИ  

ТЕЛЕГРАФ“ с главен 
редактор Маруся 

КОСТОВА, 
директор на  Междуна-

родния форум 
„БЪЛГАРСКО  

НАСЛЕДСТВО“ - 
Балчик, България.  

Фолклорен  конкурс  
“Българско наследство” 2018 читалище „Олимпий Па-

нов“, гр. Тараклия, който 
се класира на първо място 
в категория „РИТУАЛИ“ 
и получи купа и диплом за 
доброто си представяне. 
   На ниво бяха и съставите 
и индивидуалните изпъл-
нители, представили гр. 
Твърдица: танцовият със-
тав „ТВЪРДИШКА  МЛА-
ДОСТ“, с ръководител 
Ирина ДОЛОМАНЖИ, 
класирал се на първо мяс-
то, а танцовата формация 
„ТВАРДИШКИ  ИЗВОР“ 
- на трето място, в катего-
рия „Танцово изкуство“. 
А 8-годишните момичета 
Ала ПАСКАЛОВА („Зас-
пала Ружка“) и Дария 
ПАСКАЛОВА („Месе-
чинка“) заеха две втори 
места в първа възрастова 
група, категория „Инди-
видуално изкуство“. 
   Село Кортен на форума 
в Балчик представи клуб 
„ИЗВОР“, фолклорен 
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  НАУЧНО  ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРИСТИТЕ  В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА
АСОЦИАЦИЯ НА УЧИТЕЛИ БЪЛГАРИСТИ В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С
                                                        ДО Г-Н НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ, 

КМЕТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК 

Многоуважаеми  г-н Ангелов!
Ето, че завърши работата си поредният, станал вече традиционен, Четвърти международен 
форум „Българско наследство”. Град Балчик, сърдечно посрещнал делегации от български-
те общности на Молдова,Украйна и Румъния, за няколко дена се превърна в център за науч-
ни, културни, публицистични прояви, обединени с общата идея за единството на българско-
то многообразие, посветени на 140-годишнината от Руско-турската освободителна война.
Ние, членовете на Научното дружество на българистите в Република Молдова и на Асоциа-
цията на учителите българисти - участници в  работата на Форума, изказваме възхищението 
си от високото ниво на организацията и на Форума като цяло, както и на всяко мероприятие 
в рамките му – поотделно.
Интересните доклади, обсъждани в рамките на историческата и литературната конферен-
ции, ярките творчески изяви на българските фолклорни колективи от 4-те държави, магията 
от споделените открития в историята на своите села и своите родове по време на между-
народната конференция „За етнология на българите” – всичко това стана едно прекрасно 
тържество на българския дух, един невероятен синтез и хармония на мисли, багри, ритми 
и музика.
Поздравяваме от сърце организаторите – Сдружението „Българско наследство”, начело с 
председателя г-жа Маруся Костова, Общинския съвет на град Балчик и лично Вас, г-н Ни-
колай Ангелов, кмет на община Балчик, с този грандиозен по замисъл и блестящ по изпъл-
нение Форум „Българско наследство”, заради богатата и съдържателна програма, заради 
енергетиката на родолюбие и добросъседство.
Пожелаваме на Форума и занапред да бъде една хубава традиция, а на всичките организа-
тори и на Вас лично - много здраве и много успехи в толкова благородното и достойно дело 
– обединението на българския дух. 

Членове на Управителния съвет на ОА Научно дружество на българистите в Република 
Молдова: доц.д-р Елена Рацеева и д-р Иван Думиника.  
 Председател на НДБ РМ, професор, д.и.н.  Николай Червенков
Членове на АБУРМ –  учители от с. Кортен, Тараклийски район, Република Молдова:  
Светлана Дерменжи и Валентина Манаф 
Председател на АБУРМ, доц.д-р Елена Рацеева

Дмитрий Боримечков


