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Дарения за библиотеките на Балчик

От 1995 г. до сега еки-
път на в.”Балчишки 
телеграф” издаде 6 
специални броя, пос-
ветени на знаменател-
ното събитие - Въз-
връщането на Южна 
Добруджа към Бълга-
рия, но и за трагедията 
на насила преселените 
северодобруджанци 
от родните им места, 
поради нескопосаната 
българска диплома-
ция, неуспяла да за-
щити интересите им и 
подписала Крайовска-
та спогодба на 7сеп-
тември 1940 г. Тези 
броеве са на специал-
но съхранение в двете 
библиотеки на Балчик 
и се предоставят на 
всички интересува-
щи се от историята на 
преселниците.
Два специални броя 
/2010 и 2020 г./, пос-
ветени на генезиса на 
Добруджанския въ-
прос, издаде още еки-
път на в.”Балчишки 
телеграф” и ги дари 
на всички библиотеки 
в общинските чита-
лища. Препоръчваме 
изданията  на всички 
добруджанци, които 
не знаят историята 
на Добруджа, защо-
то Добруджанският 
въпрос винаги е от-
стъпвал пред Маке-
донския и Тракийския 
въпрос за национално 
разглеждане, поради 
липса на лоби в пар-
ламента и висшите во-
енни, както и поради 
кривото разбиране за 

добри междусъседски 
отношения с Румъния.
80-годишнината от 
Крайовския договор 
бе отбелязана с мно-
жество събития в Си-
листренска област, 
която има регистрира-
на голяма Добруджан-
ска история, памет и 
признателност на по-
коленията. В това се 
убеди и Сдружение 
“Българско наслед-
ство” от Балчик, ко-
гато негови членове 
посетиха през октом-
ври 2020 г. Черногор, 
Антимово, Търновци, 
Тутракан, Шуменци и 
Силистра, приютили 
много северодобру-
джански преселници в 
лютата зима на 1940 г., 
когато насилствено са 
били изселени от род-
ните си места. 

Много ценен брой е, 
издаденият  от му-
зеите на Тутракан и 

Добрич, посветен на 
100-годишнината от 
освобождението на 
Добруджа. Поради 
ограничения тираж, 
следва да се направи 
ново издание. В този 
специален брой при-
съства и специалното 
участие на акад. Ге-
орги Марков, почетен 
гражданин на  Балчик 
от 28.07.2006 г.. 
Анастасия Якова е ро-
дена в Тутракан и е ак-
тивна общественичка 
и писателка. Майка ѝ 
е таврийска българка. 
Книгите на А.Якова : 
“Полет”/2012 /; “Тай-
ните на Дунава”/2016/; 
“Наказание без пре-
с т ъ п л е н и е ” / 2 0 1 7 / , 
както и настоящата 

“Гнездо за прелетни 
птици” бяха предста-
вени на три последо-
вателни конференции 
“За етнологията на 
българите” в рамки-
те на МФ “Българско 
наследство” Балчик, 
България. Тя изпрати 
подарък за библиоте-
ките на Балчик книга-

та си за преселниците 
„Гнездо за прелетни 
птици”.

Европейският земе-
делски фонд за раз-
витие на селските 
райони чрез МИГ 
“Балчик-Ген.Тошево” 
финансира инициати-
ва за изграждане на 
местна идентичност 
- “Събор на пресе-
лението” в Балчик и 
с.Дъбовик, общ.Ген.
Тошево, като издаде 
специална брошура и 
я дари на всички биб-
лиотеки в Общината.
В.”Роден край” с 
гл.ред.Дора Костова, 
излиза повече от 25 
години в град Одеса и 
е орган на бесарабски-
те българи в Украйна. 
Последният брой от 
месец април е с ак-
туална тема: 200 г. от 

рождението на вели-
кия Георги Раковски. 
Акцентира се върху 
неговото участие във 
формирането на Болг-
радската гимназия, в 
утвърждаване на най-
ярките символи на бъ-
дещата българска дър-
жавност - ЛЪВЪТ като 
знак на българската 
войска, девизът “СВО-
БОДА ИЛИ СМЪРТ”, 
ЗНАМЕТО, ПЕЧА-

ТЪТ, УНИФОРМИТЕ 
на легионерите; воен-
ната полиция, учре-
деното “ВЪРХОВНО 
НАЧАЛСТВО”; стати-
ите във в.”Дунавски 
лебед” и др. за пресе-
лението в Бесарабия, 
което той не одобря-
ва, защото е смазваща 

външна политика на 
Русия спрямо бълга-
рите. Това е причина 

за Раковски да се мъл-

чи и историческата на-
ука да пренебрегва не-
говите възрожденски 
дела. Вестникът бе по-
дарен на балчишките 
библиотеки, по случай 
11 май – Ден на бъл-
гарските библиотеки. 
Много броеве на вест-
ник „Светлина”, орган 

на бесарабските бъл-
гари в Молдова, изда-
ван в град Тараклия 

/с изцяло българско и 
гагаузко население/, 
подари на Балчик, 
бесарабският писа-
тел, поет, журналист, 
фотограф и редактор 
Димитър Боримечков, 
редовен участник в 
Международния фо-
рум „Българско на-
следство” Балчик. 
Всички броеве на 
вестник „Светлина”, 
до последния от 27 
март 2021 г., вестник 
„Балчишки телеграф” 
преиздава с радост и 
гордост за запазения 
език и български дух в 
Молдова. 

Маруся КОСТОВА
Гл.редактор на 

в.”Балчишки 
телеграф”


