
                                                                                                        ОБЩЕСТВО                                     3- 9 септември 2020 г.         2

За шести път Балчик събира учени, писатели и краеведи 
за обсъждане на важни теми от българската история 

От стр. 1
Шестата среща беше 
посветена предимно на 
конференциите. Първата 
беше тематично свърза-
на с 80-годишнината от  
преселването  на  севе-
родобруджанци. Основни 
докладчици тук бяха из-
вестните на бесарабската 
българска общност из-
следователи проф. д.и.н. 
Калчо К. Калчев и гл. 
асистент Никола Кара-
иванов, които подробно 
определиха мястото на 
Добруджа в българска-
та история и разкриха 
сложния процес на пре-
селването  през 1940 г. 
на българите от Северна 
Добруджа в България. С 
интересни проучвания се 
изказаха потомци на тези 
преселници, сред коите 
беше и Маруся Костова.  
Бяха представени семей-
ни спомени и материали. 
Към тези изказвания се 
присъедини и д.и.н. Ни-
колай Червенков, който 
говори за връзките меж-
ду бесарабските и добру-
джанските българи.
   Интересни дискусии се 
проведоха  в историче-
ската секция, посветена 
на известния български 
възрожденски патриот 
Георги Раковски. Голя-
мо внимание предизви-
ка докладът на Калчо К. 
Калчев, който подробно 
разкри историята на фор-
мирането на фамилията. 
Същевременно Никола 
Караиванов се спря на 
решителното отрицател-

но отношение на револю-
ционера към преселване-
то на българите в Русия 
през 1861-1862 г. Голяма 
дискусия се разгърна 
върху доклада на младия 
учен от София Иван Тре-
нев, който изложи тезата 
си, че Георгий Раковски, 
както и други български 
революционери, включи-
телно и Васил Левски, са 
били участници в масон-
ски организации. В тази 
секция Николай Червен-
ков представи доклад на 
тема „Георги Раковски за 
бъдещото държавно ус-
тройство на България“. 
Същевременно той съоб-
щи, че в Киприяновския 
манастир предстои тър-
жествено откриване на 
мемориална плоча, пос-
ветена за пребиваването в 
него на Георги  Раковски 
и Христо Ботев.
         Последното засе-
дание на срещата беше 
посветено на литература-
та, като бяха представени 
книжни издания. Тук с 
интерес беше изслушано 
емоционалното изказване 
на дългогодишната пре-
подавателка от България в 
Теоретичен лицей „Васил 
Левски“ в гр. Кишинев  
Кирилка Демирева, която 
представи новата, четвър-
та поред, поетическа кни-
га на известния художник 
и поет от Кишинев Дими-
тър Пейчев. Сред пред-
ставените трудове беше 
поредното издание на 
списание „Форум“, което 
включва материалите от 

        Художничката г-жа Флора Начева подари на проф.дин Нико-
лай Червенков от Кишиневския университет своя картина, 
г-жа Маруся Костова го награди с купа за многократното 
му участие във форума и високите му научни постижения, а 
г-жа Росица Шалтева му връчи специалната  форумна папка 
с материали, сред които и бр.5 на сп.“Форум“с негови ста-
тии.                                                  Фото: Павлина ВАСИЛЕВА  

         На проф.дин Калчо Калчев от ВТУ художникът г-н Вален-
тин Шалтев /член на орг.комитет на Форума/ поднесе своя 
картина с балчишки сюжет, г-жа Маруся Костова /дирек-
тор на Форума/ го награди с купа за научните му пости-
жения и 70-годишния му юбилей/, г-жа Росица Шалтева /се-
кретар на Форума/ му връчи специалната  форумна папка 
с материали, сред които и бр.5 на сп.“Форум“с негови ста-
тии.                                                  Фото: Павлина ВАСИЛЕВА 

предишния, пети форум 
на „Българско наслед-
ство“. В него се включени 
доста статии от бесараб-
ски българи, както и с бе-
сарабска тематика. Сред 
тях  се статии на доц. На-
дежда Кара „Образите на 
брат и сестра  в песенния  
фолклор  на българите от 
Молдова и Украйна“, доц. 
д-р Васил Кондов „190 
години  от началото на 
изселването на българи 
към пусто пладне – Беса-
рабия, Русия“, от гл. ас. 
д-р Владимир Калоянов 
„Завръщане в прароди-
ната: злополучния опит 
на таврийските българи 
(1942-1945 г.)».
         В рамките на форума 
се състоя десетата фила-
телна изложба „О, Добру-
джански край, ти наш си 
земен рай…”. Поетесата 
Тоня Борисова предста-
ви поетически спектакъл 
по свои стихове. Интерес 
предизвика изложбата 
на български носии от 
частна колекция. Всич-
ки доклатчици получиха 
плакет, а на учените Кал-
чо К. Калчев и Николай 
Червенков бяха връчени 
почетни купи и подаре-
ни картини като знак на 
благодарност от страна на 
организаторите за прино-
са им в провеждането на 
форумите „Българско на-
следство”.

Прес-служба 
на Научното дружество 

на българистите 
в Република Молдова

        
СЪОБЩЕНИЕ

След кратката лятна вакан-
ция общинските съветници 
са поканени на  сесия на ОбС 
в ТИЦ „Мелницата” от 9.00 

ч. на 10 септември 2020 г. при 
спазване на всички антие-

пидемични мерки.

На 26 август, започна 
своето представяне поред-
ното 6 издание на Меж-
дународния форум “Бъл-
гарско наследство” в гр. 

Поздравяваме Ви,  приятели! Пожелаваме ползотворна работа на 
конференциите по история, литература и етнология на българите!

Балчик, България.
 Във връзка с разразила-
та се световна пандемия 
COVID-19 нито една гру-
па от Украйна за учас-
тие в мероприятието не 
тръгна. Въпреки всичко 
мислите и сърцата на оне-
зи, които вече успяха да 
посетят това прекрасно 
градче, да пеят и танцу-
ват на балчишката сцена, 
да запознаят аудиторията 
с интересните си доклади 
и изложби, Балчик е жив! 
Жив е с приветливите си 
стопани на Форума Мару-
ся Костова, Росица Шал-

тева, с учтивите хотели-
ери, с тихите си утринни 
улички, с ласкавото мор-
ско крайбрежие. Все пак в 
душите си топлим светла 
надежда за нови срещи с 
Балчик -- Белия град на 
Черно море!
Поздрави от Нови Троян, 
Чийший, Кубей, Бълга-
рийката, Чушмелий, Сели-
оло, Одеса. С най-искрени 
пожелания за благоприят-
на работа на форума!

Татяна КОВТУН
Координатор на МФ 

„Българско наследство” 
за Украйна

От стр. 1
В следобедните часове 
започна конференция по 
история, посветена на 
80-годишнината от пре-
селването на северодоб-
руджанците. 
Първият ден на форума 
завърши със спектакъл на 
Тоня Борисова, актриса 
и писателка. Театрално-
то и много художестве-
но изпълнение на нейни 
поетични творби зареди 
емоционално атмосфе-
рата и публиката изрази 
благодарността си към 
изпълнителката с много 
аплодисменти и след това 
с колективни снимки и за-
купуване на книгите ѝ. 
Вторият ден на форума 
„Българско наследство” 
бе посветен на живота и 
личността на Г. С. Раков-
ски. Бяха прочетени инте-
ресни доклади от профе-
сор Калчо Калчев, проф. 
Н. Червенков, както и от 
много други участници.
Доц.  д-р Румяна Лебе-
дова прочете своя исто-
рически материал за по-
срещането на българската 
армия в Добруджа през 
1940 година. 
Ас.д-р Петър Захариев 
цитира откъси от редак-
ционна статия на вестник 
„Зора” от 8 септември 
1940 г.за възвръщането 
на Южна Добруджа, а в 
цял доклад проф.Калчев 
зададе въпроса и даде от-
говора „А защо не цяла 
Добруджа”.
„Празнуваме сбъдната на-
дежда… България прибра 
под топло майчино кри-
ло откъснатата рожба… 
Но и рожбата бе достой-
на за майка си – какво 
не дадоха добруджанци 
през робските си дни – и 

имот, и чест, и живот, но 
майка си никога не забра-
виха…”/Уводна статия на 
в.”Зора”, 8.09.1940 г./
 Доц.д-р Лебедова цитира 
класическия български 
писател Ангел Каралий-
чев, който е сред българ-

ските творци, тръгнали с 
войската. 
Георги Константинов в 
своите „Писма от Добру-
джа” разказва покърти-
телни мигове – девойки 
от село Карапелит, забра-
дени в черно, скъсват чер-
ните ръченици и обсипват 
с цветя и житни класове 
войниците, даряват ги с 
ризи и кърпи от чеиза си.
По емоционален начин 
отразява тази атмосфе-

ра в своя разказ „Нощ и 
ден над Добруджа” бъл-
гарският писател класик 
Димитър Талев. „Зора 
светлей над Тутракан и 
Добрич, над тъжна Си-
листра. Камбани бият по 
всички църкви, чуват се 

радостни възгласи и плач 
от радост… Бавно прис-
тъпва стар свещеник, до 
него върви девойка със 
златни плитки и с две 
ръце държи върху скъп 
дар хляб и сол… Добру-
джа ликува. Грее светъл 
ден над скъпата българ-
ска земя от морето да ве-
ликата река…”
В заключение на трога-
телния, изпълнен с чисти 
чувства и незабравими 

преживявания, разказ за 
възвръщането на Добру-
джа, доц.д-р Р. Лебедова 
акцентира върху полити-
ческия смисъл на една 
сбъдната мечта за духов-
ния смисъл на възвръща-
нето на Южна Добруджа 

към Отечество България. 
Разказът покорява с ре-
алистичното отразяване 
на чистите чувства, на 
дълбоките преживява-
ния и нескритата радост 
на освободения народ. 
Безспорно и с таланта на 
доц.д-р Лебедова да ни 
направи съпричастни на 
тези вълнения.

Мария АНДРЕЕВА

        В годишника на Държавния Тараклий-
ски университет в Молдова е включена  
краеведската статия „За първи път 
в Буджака“, с автор Маруся Костова. 
Организатор  на изданието  е  доц. д-р 
Васил Кондов, известен с  прецизната 
си  редакторска работа, дългогодишен 
студентски преподавател, бивш рек-
тор на ТДУ „Григорий Цамблак” Мол-
дова.


