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Èñòîðè÷åñêà êîíôåðåíöèÿ
“140 ãîäèíè îò Îñâîáîæäåíèåòî”

Докладчици: (от дясно на ляво): проф. Пламен Митев (СУ “Кл. Охридски”), Дора Чаушева (директор на НМ “Васил Левски” - Карлово), доц. д-р Елена Рацеева (Молдова), Татяна Ковтун Гайдаржи (Украйна), д-р Милен Врабевски (председател на Фондация “Българска памет”), проф. Пламен Павлов (ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий), проф. Калчо Калчев (ВТУ “Св. Св. Кирил
Фото: Дияна БОЕВА
и Методий”), ученикът от с. Пандаклий (Украйна) Константин Иванов, Росица Шалтева (секретар на форума), Маруся Костова (директор на форума).

Âòîðèÿò äåí íà Ôîðóìà “Áúëãàðñêî íàñëåäñòâî” ïðèêëþ÷è êàòî ñâîåîáðàçåí
ïðàçíèê è ïîêàçâàíå íà âçàèìíîñò ìåæäó äâà íàðîäà: áúëãàðñêèÿ è ðóìúíñêèÿ

Ансамбъл “Цара Вранчей” от гр. Фокшани, Р. Румъния с худ. р-л Мария Мургочи, изнесе великолепен концерт - поздрав за участниците в четвъртото издание на Международния форум
“Българско наследство” - Балчик, Р. България. На техния фестивал (юли, 2018 г.) им гостува Сдружение “Българско наследство” и самодейци от с. Гурково.
Фото: Цанка КОЛЕВА
Българите честваха 140 го- ските ценности, бит, култура, ното нагоре. Ансамблите Каравелов; за големия бъл- на Св.Св.Кирил и Методий; ни на Балчишка околия; за
дини от Освобождението си, опазване на националното поднесоха цветя пред клю- гарски актьор Константин за плочата на трима българ- Паметника на падналите във
а румънците танцуваха и пя- богатство и паметници. Аси- чови паметници в града и Кисимов, роден във В.Тър- ски опълченци, поставена на войните, пред който на плоха по повод 100-годишнина- стентът от катедрата по ис- усетиха топлината и госто- ново, но загинал при авто- стената на Ентографската къ- щад „21 септември” над 800
та от Обединението на кня- тория на СУ „Св. Климент Ох- приемството наоколо. Ня- мобилна катастрофа в Бал- ща; за Паметната плоча на участници във форума се пожествата си, което се е със- ридски“ д-р Петър Добрев кои от гостите научиха за чик; за талантливия и наде- откараните в робство и заги- клониха, поставиха венци и
тояло именно в град Фокша- представи своето научно съ- първи път: за скулптора от жден скулптор Венцислав нали в концентрационните цветя, фотографираха се за
ни, откъдето идва първият общение на тема: „Натруп- Балчик Борис Караджа, ав- Марков, автор на новоотк- лагери на Молдова през Пър- спомен на идните поколения.
състав, изнесъл концерт. ване на земя в Добруджа“, тор на паметника на Любен рития на 24 май Паметник вата световна война граждаДияна БОЕВА
Фолклорният ансамбъл „Та- говорейки за т.нар „аграрен
ра Вранча“ с ръководител преврат“ след ОсвобождениМария Мургочи вдигна на ето. Примерът, който даде
крака публиката с изпълне- асистентът е с фамилията Хонията и танците си от някол- левич от Каварна, които са
ко различни области.
имали 12 000 дка, а двадесет
Преди концерта на съста- години след Освобождениева от Фокшани в НЧ „Паисий то земите им са се увеличиХилендарски – 1870“ бяха ли четири пъти.
приветствията на българите
Жителите и гостите на Беот Молдова и Украйна, кои- лия град можаха да разгледат в
то подариха на Форума и не- ТИЦ „Мелницата“ изложбата
йния председател Маруся на двамата фотографи: АлекКостова, икона на св. Георги сандър Барон (Украйна) и
Победоносец.
Асен Великов (България), коПо-рано през първия фо- ито представят етнографски
румен ден /24 август/ се про- носии, използвайки модели и
веде и конференция в ТИЦ съвършено уловени моменти.
„Мелницата“ на тема „Етно- Фотосите ще могат да бъдат
логията на българите“ с во- закупувани до края на меседещ доц. д-р Елена Рацеева, ца, докогато е и изложбата.
преподавател в ТараклийсШествието на фолклоркия български университет, ните а нсамбли премина
в Кишиневския и Приднест- през главната улица на Бал- Самостоятелен концерт на Ансамбъл “Синове на Добруджа” от гр. Констанца, Р. Румъния, с диригент проф. Елена Йонеску Коджукару,
ровския. Темите бяха разно- чик, успоредна на морето четирикратни участници в Международния форум “Българско наследство” - Балчик, Р. България. Във всички издания Ансамбълът
образни, свързани с българ- и криволичеща по стръм- “Синове на Добруджа” е получавал призови места, Гран При, а проф. Коджукару - плакета на форума. Фото: Ерсин ИСМАИЛОВ

