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Влюбените в „Българско наследство” 
покориха Балчик

Танцов колектив от Бесарабия. Снимка на А. Великов

На 24, 25 и 26 август 2018 
г. в черноморския град Бал-
чик за четвърти път се про-
веде Международен форум 
«Българско наследство» с 
директор Маруся КОСТО-
ВА. Над 500 бяха участни-
ците му от България, Румъ-
ния, Молдова и Украйна.
Три чудесни дни с много 
приятни и незабравими ми-
гове -мигове като вечност 
— на науката, литерату-
рата, народното творчест-
во, изкуството. Далеч или 
близко от своята родина 
тук, в Белия град на култу-
рата и изкуството, вече е на-
писано немалко за тези ди-
аспори, съхранили до ден 
днешен своите традиции 
и обичаи, пишещи научни 
трудове, създаващи своите 
художествени и музикални 
произведения, картини и 
други творби.
Тук, в Балчик, най-пре-
красните представители 
на тези диаспори, показаха 
пред изисканата публика 
своя талант и изразиха за 
пореден път своята голяма 
любов към прародината си 
— България.
Сега, след четвъртия Меж-
дународен форум «Бъл-
гарско наследство», смело 
можем да кажем, че Белият 
град Балчик е място за из-
яви и приятелски срещи, за 
вдъхновение и прекрасна 

почивка.
Първата изява на Форума 
бе откриването изложбата 
на художника от гр. Чи-
мишлия, Република Мол-
дова, Виктор ХРИСТОВ, за 
чиито художествени платна 
добри думи казаха: профе-
сорът от Шуменския уни-
верситет Благомир ПАПА-
ЗОВ, художникът от Балчик 
Валентин Шалтев. Това 
първо културно събитие 
стана на 23 август, преди да 
започне официалната част 
на 24 август.
Натоварената програма на 
този ден започна с открива-
нето на изложба на нацио-
налния музей «Шипка» и бе 
посветена на 140-та годиш-
нина от Освобождението 
на България от турско иго, 

Селфи за вспомен в Балчик. Снимката на А.Барон

Изложба на этнофотографите А. Барон и А. Великов с директора Маруся 
Костова помежду им.

Танцова формация «АССОРТИ» начело на семейния дует Нели и Петър Нови-
кови. Снимката на Лилия Сармасан
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Димитър Боримечков изнесе своя доклад «Българ-
ската бесарабска публицистика и периодичните 
издания»и подари на директора Маруся Костова 
алманаха „Бесарабски гердан”.

състояла се в Община Бал-
чик. После продължи с кон-
ференция по същата тема, 
на която своите научни до-
клади изнесоха професори-
те Калчо КАЛЧЕВ, Пламен 
Митев, Пламен ПАВЛОВ, 
доц. д-р Елена Рацеева, 
Дора Чаушева и други учас-
тници, в това число от Мол-
дова и Украйна.
Конференцията на тема 
«За етнологията на бълга-
рите» и на този Форум бе 
водена от доц. д-р Елена 
Рацеева, преподавател в Ки-
шиневския педагогически 
институт «Йон КРЯНГА» 
и Тараклийския държавен 
университет «Григорий 
ЦАМБЛАК». Тя се състоя 
в ТИЦ «МЕЛНИЦАТА», 

град Балчик. Освен учените 
и специалистите в своите 
области, доклади и съобще-
ния на тази научна конфе-
ренция изнесоха и ученици 
от средните учебни заведе-
ния на Украйна, предимно 
от Болградски район, Оде-
ска област. 
В същия информацио-
нен център «Мелницата» 
се състоя откриването на 
съвместна фотоизложба, 
на която своите фотоси 
представиха фотографите 
Асен ВЕЛИКОВ (Бълга-
рия) и Александър БАРОН 
(Украйна). Тях ги наричат 
етнофотографи, тъй като 
и двамата снимат хора и 
участници на ансамбли и 
индивидуални изпълнители 
в български носии. В техни-

те снимки зрителят вижда 
и вътрешната, и външната 
красота на българите и на 
българките, които спазват 
по такъв начин традициите 
на своите баби и дядовци.
През трите дни на форума 
«Българско наследство» 
надълго ще се запомни 
фолклорният конкурс с 
участието на колективи и 
изпълнители от България, 
Румъния, Молдова и Украй-
на, сред които победители 
са и нашенци от Кишинев 
(ансамбъл «Въгленче» с ръ-

ководител Анна ПАГУР, от 
село Горна Албота (танцова 
формация «АССОРТИ» на-
чело на семейния дует Нели 
и Петър НОВИКОВИ към 
гимназия «Св. Св. КИРИЛ 
и МЕТОДИЙ» с директор 
Лилия САРСАМАН), ин-
дивидуалният изпълнител 
от Тараклий Александър 
ВОЙТОВИЧ и неговият 
приятел от Кантемирско Ге-
орги ЗАКОН.
В неделния ден на 26 август 
в заседателната зала на об-
щина Балчик се проведе 
сутрешната литературна 
конференция, ръководе-
на от Маруся КОСТОВА, 

РОСИЦА ШАЛТЕВА И 
ЕЛЕНА РАЦЕЕВА. На тази 
последна конференция на 
форума «Българско на-
следство» бяха разисква-
ни литературни въпроси 
и бе представен брой 3 на 
списание «Форум» — с 
доклади и съобщения от 
миналогодишното издание 
на «Българско наследство». 

Представи го г-жа Роси-
ца ШАЛТЕВА, председа-
тел на Литературен клуб 
«Йордан КРЪЧМАРОВ» 
към читалище «Паисий 
Хилендарски 1870», която 
е също в екипа на форума 
«Българско наследство» и 
прави всичко възможно гос-
тите да се чувстват в Балчик 
комфортно и да заминат от 
Белия град в своите родини 
с най-хубави впечатления и 
да имат желание отново да 
се върнат тук. 
На същата литературна 
конференция Димитър БО-
РИМЕЧКОВ изнесе пред 
публиката своя доклад 
«Българската бесарабска 

публицистика и перио-
дичните издания «Родно 
слово», Кишинев, «Роден 
край», Одеса, Украйна, 
«Български глас», Тара-
клия, Молдова».
На закриването на форума 
«Българско наследство» в 
НЧ «Паисий Хилендарски 
1870» се състоя Гала кон-
церт на лауреатите, стана-
ли победители предишните 
дни.
Наред с танцовия състав 
«ИЗВОР» от с. Чийший, 
Болградски район, с ръково-
дител Георги РАДОВ, който 
грабна най-голямата награ-
да — Гран При, вокалният 
ансамбъл «ИСКРИЦИ» 
към българското неделно 
училище «ЧУШМЕЛИЙ», 
който изненада зрителите 
със своите изворни гласче-
та, съставите от Кишинев, 
Молдова, от с. Нови Троян 
на Одесчината, много добре 
се представиха и нашите 

танцьори от формацията 
«АССОРТИ» от с. Горна 
Албота (официално Албота 
де Сус), а малката и скром-
на Елена САРСАМАН по-
лучи голямата за нея и за 
колектива награда — приза 
на зрителските симпатии. 
Също висока награда полу-
чи и голямата й сестра Цве-
телина. Заедно с тях и с дру-
гите от ансамбъла радостта 
споделиха и майката на две-
те прекрасни дъщерички, 
директорката на училището 
Лилия САРСАМАН, щаст-
лива за свършената работа 
като ръководител Нели НО-
ВИКОВА, организаторът 
и вдъхновителят на цялата 
група на повече от 40 чове-
ка Петър НОВИКОВ, както 
и родителите, които бяха 
със своите деца на този пре-
красен празник, който ще се 
помни цял живот.
До нови срещи, Балчик!
ДИМИТЪР БОРИМЕЧКОВ


