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                                                  отяво надясно: г-н Красимир Кирилов,/ обл.у-л на Добрич/, г-н Иван Же-
чев и г-н Красимир Николов /зам.- обл.у-л на Добрич/ 
                                                                              Фото: Хаджи Георги ЙОВЧЕВ

Сбогом на добруджанския родолюбец, 
изследовател и хореограф Иван Жечев 

Иван Жечев Костадинов 
е роден на 1 януари 1939 
г. в село Ръмник, Северна 
Добруджа.. След сключ-
ване на Крайовския до-
говор на 7 септември 
1940 г. родителите му 
се заселват в село Тяне-
во, Добричко. От 1963 
г. до 1974 г. Иван Жечев 
е танцьор в Ансамбъл 
„Добруджа“ в Добрич. 

Има значителен принос 
за развитието на танцо-
вата самодейност в село 
Тянево, Добричка общи-
на. Там той много години 
е танцьор и хореограф на 
любителския танцов със-
тав. Бил е дългогодишен 
председател на Народно 
читалище „Васил Лев-
ски“ в Тянево, както и 
кметски наместник.

Носител е на звания-
та „Заслужил краевед“ 
(2008) и „Заслужил ро-
доизследовател и кра-
евед“ (2010), отличен е 
с грамоти и плакет за 6 
участия в Международ-
ния форум „Българско 
наследство”Балчик, Бъл-
гария, като докладчик в 
ежегодната конференция 
„За етнологията на бъл-

гарите”. 
Иван Жечев е автор на 
ретроспективните фото-
изложби „Памет за на-
шите предци“, „Ваятели 
на добруджанския наро-
ден танц“, „Чешмите на 
Добруджа“. 
На 20 август 2008 г. в ба-
щината му къща в село 
Тянево е открита музей-
ната сбирка „Под бащи-
ната стряха“.
 Автор е на книгите „Мо-
ите житейски пътеки“ 
(2009), „Елате и вижте“ 
(2014), „Дълг към род и 
Родина“ (2019).).
Книгата „Дълг към род 
и Родина” е юбилейна – 
през 2019 година той на-
върши 80 години и отбе-
ляза 65 години творческа 
дейност. В нея са събра-
ни в едно спомени, очер-
ци, публикации, отзиви, 
благодарствени писма 
към автора, тя предста-
вя пред нас един истин-
ски българин, милеещ 
за своята Добруджанска 
родина.

Истински българин, милеещ за 
своята Добруджанска родина

На 5 февруари 2021 г. , на 82- годишна възраст почина заслужилият 
краевед, родоизследовател и хореограф Иван Жечев от Добрич

 В служба на род и родина 
Книга от родолюбивия 

добруджанец Иван Жечев

На 18 юни от 17.30 часа в 
Младежкия дом на гр. До-
брич се състоя интересно 
събитие. Беше отпразну-
ван юбилеят на небезиз-
вестния добруджански 
краевед, родоизследова-
тел и фолклорист Иван 
Жечев, който навършва 80 
години. 
На тържеството присъст-
ваха много официални 
гости. Честването започна 
със задушевен момент – 
беше изпълнена „Овчаро-
ва жалба”, песен, създаде-
на по мотиви на Йовкови 
разкази. След нея и песен-
та „Майчица”, пода¬рък 
за юбиляра Иван Жечев 
от признатия кавалджия 
Данчо Радулов. 
След музикалния увод на 
тържествената вечер ду-
мата бе дадена на юбиля-
ра. Иван Жечев благодари 
за трогателното открива-
не на срещата и започ¬на 
своя разказ за най-важни-
те моменти от живота и 
дейността си. Наскоро бе 
издадена поредната му 
книга „Дълг към род и 
родина”. Тя е юбилейна, 
събрала различни споме-
ни, очерци, публикации, 
отзиви, благодарствени 
писма. В нея авторът с 
обикновени думи, по 
много увлекателен начин, 
разказва за онова, което го 
е вълнувало в живота през 
тези 80 години. От книга-
та научаваме за рода му, 

за родното село Тяне¬во, 
за родната му къща, пре-
вър-ната в музей, за оно-
ва, което го е вълнувало, 
за фолклорните събори, от 
които, според него, струи 
оптимизъм за българщи-
ната, за фотоизложбата 
„Чешмите на Добруджа” и 
гостуването ѝ в различни 
селища, включително и 
в Балчик. Увлекателно е 
разказано и за сбирките в 
клуба на СОСЗР, за благо-
родната дейност на БЧК в 
Добрич, за известни фол-
клористи, за 50-годишни-
ната на улица „Боровина”, 
в която живее. Богатият 
снимков мате¬риал прави 
книгата интересна и тър-
сена. 
След разказа на юбиляра 
последваха поздравления 
и подаръци от гостите. 
„Здраве, дълголетие и 
нови творчески успехи” – 
с тези искрени пожелания 
започваха словата на гос-
тите, както на официални-
те лица, така и от роднини 
и приятели. В поздрави-
телния адрес на кмета г-н 
Йордан Йорданов беше 
изтъкнато, че Иван Жечев 
е верен на родния доб-
руджански край, че той 
съхранява с дейността си 
добруджанската памет, 
че е пример за идните 
поколения. Областният 
управител г-н Красимир 
Кирилов акцентира в поз-
дравлението си на вни-

манието, което заслужава 
юбилярът. „Дръзновение 
и сили са нужни за онова, 
което прави Иван Жечев” 
– заяви той. 
Особено внимание към 
юбиляра прояви журна-
листката Росица Дими-
трова, която поднесе с 
много топли слова голя-
ма добруджанска пита, 
припомняйки колко въл-
нуващи са били първите 
ѝ контакти с него. Още 
много приятели и близ-
ки разказаха споме¬ни, 
свързани с многообраз-
ната дейност на този не-
уморим и обичащ толкова 
силно обществения труд 
човек. Дейност, която 
той продължи до края на 
живота си, независимо от 
физическите трудности и 
здравни проблеми. Възхи-
щението и благодарността 
към него по най-красив и 
поетичен начин са изра-
зили учениците от СОУ 
„Димитър Талев” Добрич: 
„На теб, учителю по родо-
любие, 
на теб, лишения от сре-
бролюбие, 
със безгранично трудолю-
бие ,
ти си наш модел по чове-
колюбие.” 
Модел на обикновен чо-
век, който достойно из-
пълни своя дълг към род 
и родина. 

Мария АНДРЕЕВА

 Краеведът Иван Жечев навърши 
80 години с възрожденски плам и 

самочувствие, но вече не е сред нас

На 18 юни 2019 г. в 
Младежки дом „Захари 
Стоянов” Добрич ав-
торитетно бе отбеляза-
на 80-годишнината на 
добруджан¬ския краев-
ед Иван Жечев, роден в 
с.Тянево, където е пре-
върнал родната си къща в 
етнографски музей. 
Познавам го от 13 май 
2006 г., когато беше ор-
ганизирал в рес¬торант 
„Хелиос” Балчик среща 
на Господиновия род. 
Оказа се, че клонки от 
моето семейство се пре-
сичат с неговото семей-
ство и сме от един и същи 
род. Тол¬кова е хубаво да 
видиш своите сродници, 
да се запознаеш с тях, да 
споделиш намеренията 
си за бъдещето. Изследва-
нето на Господиновия род 
от Иван Жечев, Симеон и 
Антония Гос-подинови, е 
стигнало до 200 г. назад, 
когато са живели в Одрин 
и после мигрират към 
Балкана, Добруджа, Бе-
сарабия. Родо¬словното 
дърво е голямо и мно¬го 
разклонено. Хубаво е 
всички да знаят своя род 

и родина – препоръчва по 
Паисиевски на младото 
поколение Иван Жечев, 
още в заглавието на кни-
гата си „Знай своя род и 
родина”. 
Дълги години Иван Же-
чев е в сърцевината на 
фолклорните ансамбли на 
Добрич, където играе и 
учи с голямо умение дру-
ги запалени тан¬цьори 
на българ¬ските народни 
хора и ръченици. Негова-
та хореографска дейност 

е 65-годишна. Множество 
са медалите, купите и 
грамотите от прегледите 
на художествена¬та само-
дейност. Краката го дър-
жаха здраво до последно, 
макар чда се подпираше 
от време на време на бас-
туна. 
На тържеството в него-
ва чест, бяха споделени 
краеведските му книги, 
изложбите с народ¬но-
творческа тематика, 
по¬стиженията му като 
танцьор и хореограф, 
посещенията му на всич-
ки големи фолклорни 
праз¬ници в Добруджа. 
Специални поздравле-
ния му поднесоха г-н 
Красимир Кирилов /у-л 
на Добричка област/; г-н 
Кра¬симир Николов /
зам.-у-л на Добричка 
област/; инж.Тошко Пе-
тков /кмет на община 
До¬бричка/; д-р Йордан-
ка Стоева / председател 
на ОбС Шабла/; г-н Ма-
риян Жечев /кмет на Об-

щина Шабла/; г-н Добри 
Стефанов /кмет на Об-
щина Крушари/; полк.о.з. 
Кольо Димитров /предсе-
дател на ОбС на СОСЗР 
Добрич/; д-р Артюн Ери-
нозов /директор на Обл.
съвет на БЧК Добрич/; 
г-н Петър Крумов /компо-
зитор от гр.Добрич; г-жа  
Мариела Бончева / жур-
налист от Добрич/, г-н 
Атанас Стоянов /издател 
на всичките му книги в 
„Матадор”/; г-жа Роси¬ца 
Димитрова /обществе-
ник от Добрич/; народна-
та певица г-жа Га¬лина 
Дурмушлийска . Имаше 
и Поздравителни адре-
си от кмета на Добрич 
г-н Йордан Йорданов, от 
Сдружение „Българско 
наслед¬ство” гр.Балчик. 
Този юбилей, на който 
Иван Жечев получи та-
кава признателност, го 
стимулира да мисли за 
други общественополез-
ни изяви. Фотоизлож-
бите и фотоалбумите му 
бяха страст. Искаше да 
направи голяма изложба 
за читалищата от цялата 
област, както беше на-
правил изложбата „Не се 
гаси, туй, що не гасне”за 
Община Добричка. 
Обещаваме му да довър-
шим тази негова идея. 
Обещаваме!
Нека е светъл пътят ти в 
отвъдното, родолюбецо и 
с хороводна стъпка да го 
вървиш в безкрайността, 
със спомена за нас.

Маруся КОСТОВА 
Председател на 

Сдружение „Българско 
наследство” Балчик 

                                                  Г-н Иван Жечев много се гордееше с членството си в Сдружение „Българ-
ско наследство“ Балчик, България.и показваше грамотите и плакети-
те, получени за шесткратните си участия в ежегодните конференции 
„За етнологията на българите“. Фото: Нова добруджанска трибуна 

                                                  Г-н Иван Жечев с членове на Сдружение „Бъл-
гарско наследство“ Балчик, България,пред Па-
метната плоча на Васил Левски в с.Еникьой /
дн.Михаил Кугълничану/ на 25 юли 2019 г. 
                                    Фото: Хаджи Георги ЙОВЧЕВ 


