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Цветя, венци, знамена и признателност в Балчик за 3 март

Музеите в Тутракан 
и Русе ви канят на 
научна конферен-
ция, посветена на 45 
г. от откриването на 
Музея на Дунавския 
риболов и лодкостро-
ене, както и по повод 
50 г. от началото на 
Фолклорния фести-
вал „Златната гъдул-
ка“, който ще се про-
веде на 7-9 юни 2019 
г. в Тутракан и Русе.

Научната конфе-
ренция е под наслов 
„Стари места - нови 
празници“

В първия ден кон-
ференцията ще се 
проведе в Тутракан, 
а фокусът се поста-
вя върху водните 
басейни като иконо-
мически и социален 
ресурс, традицион-
ните места за ри-
болов у нас – реки, 
езера, язовири, море, 
върху начините за ри-
болов и персонажите, 
обвързани с темата. 
Река Дунав като при-

влекателна туристи-
ческа дестинация с 
атракции, риболовен 
туризъм. Опазване на 
богатия животински 
свят в защитените 
местности и взаимо-
действието с човеш-
ките общности.
 
Във втория ден кон-
ференцията ще се 
проведе в Русе, къ-
дето ще се разиск-
ва темата за новите 
празници, като пре-
дизвикателство за из-
следователите на тра-
диционната култура.
В третия ден започ-
ва 50-и Фолклорен 
фестивал „Златната 
гъдулка“, където из-
следователите могат 
да проведат включе-
но наблюдение.

Предварителна 
програма на 
конференцията

Първи ден
Пристигане, регис-
трация, настаняване 
– 06. Юни 2019, Тут-

ракан
Откриване на конфе-
ренцията – 07. Юни 
2019, петък, Ритуал-
на зала, 10.00 ч.
Заседания, дискусии, 
10.00 – 17.00 ч.
Посещение на Музея 
на Дунавския рибо-
лов и лодкостроене.
 19.00 концерт класи-
ческа музика
20.00 коктейл

Втори ден
Пристигане, регис-
трация, настаняване 
– 08. Юни 2019, съ-
бота, Русе
Втора работна сесия 
– 08. Юни 2019, 10.00 
ч.
Заседания, дискусии, 
10.00-18.00 ч. 
Посещение на Еко-
музей с Аквариум.

Трети ден
09 Юни 2019, неделя, 
09.00 – Начало на 
50-и Фолклорен фес-
тивал „Златната гъ-
дулка“
Място: Парк на мла-
дежта, до Вазата.

По 15 000 екземпляра всяко дос-
тигнаха тиражите на едни от 
най-търсените издания на му-
зея - книжката “Левски в детски-
те очи” на проф. Иван Стоянов, 
алманаха от авторски колектив 
“Национален музей “Васил Лев-
ски” и футляра “Апостола”. Три 
издания за най-широката ни 
публика, които достигат до свои-
те читатели като спомен от музея 
или подарък за близки и прияте-
ли. Особено е удовлетворението 
ни, че имаме с какво да зарад-
ваме най-малките ни посетите-
ли. Немалко българчета, макар 
и далеч от България, също имат 
в ръцете си детската ни книж-
ка благодарение на българските 
училища в чужбина.

Научна конференция 
„Стари места - нови празници“ 


