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Êîíôåðåíöèÿ ïî èñòîðèÿ “Çà åòíîëîãèÿòà íà áúëãàðèòå”

Г-н Йордан Касабов (доктор по етнология, вляво), автор на книгата “Шиковското население
в Добруджа”, бе представен от г-н Йордан Георгиев, PR на Областна управа - Силистра.

Доц.д-р Елена Рацеева води
за пета поредна година кон-
ференцията за етнологията.

  Г-жа Снежанка Генчева от
Силистра - автор на значи-
ми изследователски проекти.

  Г-жа Анастасия Якова от
Тутракан - автор на книги
за таврийските българи.

 Доц.д-р Галин Георгиев,
специалист по фолклор в
БАН, София.

 Д-р Николай Куртев - писа-
тел, етнограф, краевед от
село Валя Пержей, Молдова.

Д-р Костадин Костадинов  представи книгата си “Пътеводител на старите български
земи” и коментира картата на местата, където днес живеят българи, а М.Костова -
директор на Форума, подчерта думите на Ал.Теодоров -  Балан, че колкото и малко
българи да стануват в някой край, България трябва да общува с тях духовно, та те да я
познават и тачат като своя майка. (Периодично списание, кн.65, 1903 г., стр.53)

  Д-р Михран Санджакян,
признат за най-дългогоди-
шен лекар в Балчик, носи-
тел на титлата "Обществе-
ник на годината", подари
книги на бесарабските бъл-
гари, участници в Петия
международен форум "Бъл-
гарско наследство" Балчик,
България. Поклон и пред
паметта на покойната му
съпруга Г-жа Бистра Вел-
чева, учителка по немски
език, с която бяха неизмен-
но заедно на всички обще-
ствени мероприятия.

  Доц.д-р Васил Кондов -
преподавател в Тараклий-
ския университет, Молдова.

 Проф. Красимира Колева,
преподавател в Мелитопол-
ския университет.

  Г-н Фьодор Славов - дирек-
тор на Дома на културата в
село Селиогло, Украйна.

  Проф. Ценка Иванова -
декан на Филологическия
факултет на ВТУ.

  Г-н Иван Жечев - краевед,
писател, превърнал къщата
си в с.Тянево в етномузей.

  Г-жа Оксана Разградская-
директор на училището в
с.Кирсово, Молдова.

  Доц.д-р Владимир Калоянов:
за опита на таврийските българи
да се върнат в родината.

  Доц. д-р Надежда Кара -
преподавател в Кишинев-
ския университет, Молдова.

  Йерей Тодор Тодоров (вляво) и свещеноиконом Стратия
Александров отслужиха водосвет за здраве на всички
участници в V Международен форум “Българско нас-
ледство” - Балчик, България 2019 г. на 28 август 2019 г.

Ïúðâèòå ïðèÿòåëè è ÷åòèðè ïúòè ó÷àñòíèöè
â Ìåæäóíàðîäíèÿ ôîðóì “Áúëãàðñêî íàñëåäñòâî”

Áàë÷èê, Áúëãàðèÿ ñà îò ñ.Êàçàêëèÿ, Ìîëäîâà

    Откриване на Петото юбилейно издание на Форума: Григорий Киор, кмет на с. Казаклия, АТО Гагаузия; Мария Така - худ.ръководител на малките
хористи; Пелагия Чобан - диригент на хор “Севда”; Зинаида Головчук - преводач; Маруся Костова - директор на Форум “Българско наследство”.

  Татяна Гайдаржи (Ковтун) - координатор на участващите
във Форума украински групи през 2017, 2018 и 2019 г.


