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Художникът-иконописец Доринел Коман пред нарисувания от него 
портрет -икона “Мама”.                     Фото: Хаджи Георги ЙОВЧЕВ
Доц.д-р  Елена Рацеева от Кишиневския и тараклийски универитет води всички 
конференции и дискусии по време на Събора на преселението в Балчик от 25-28 август 2021 
г., организиран от Сдружение “Българско наследство” Балчик, България, с председател 
г-жа Маруся Костова.                                                                                    Фото: Кольо ГАНЧЕВ

Изложбата „Вълшебен Балчик“

която ще се представи 
между 1 и 9 септември 
2021 г., в Художествена 
галерия  - Балчик е трето, 
поредно издание и съби-
ра 40 румънски худож-
ници, които ще изложат 
произведения, направе-
ни в различни техники и 
оригинални концепции. 
Ще се насладите на про-
изведения, изпълнени с  

маслени бои, акрил, ак-
варел, но също така и на 
икони върху дърво.
 Откриването на из-
ложбата ще се състои 
на 1 септември 2021 г. 
от 16.00 ч. Очакваме с 
нетърпение публиката 
в Балчик, но разбира се 
и румънските туристи 
по красивото българско 
крайбрежие. Благодарим 

на нашите домакини за 
отличното сътрудниче-
ство и приятелство, кои-
то създадохме през годи-
ните. Успех на всички!

Адина Молдова Титреа 
– уредник, Румъния
Превод: Николина 

Похлупкова – уредник 
– екскурзовод – ХГ - 

Балчик

Конференция, посветена 
на 80 г. от преселването на 

северодобруджанци

1. Славян Стоянов «. 
СЪРМАН» Въпро-
си и отговори отно-
сно символа сватика 
и присъствието му в 
българската везбена 
традиция
2. Д-р Йордан Касабов  
Книга «СКРИТИЯТ 
БОГ» Древна българ-
ска същност.  Пред-
ставяне от автора
3. Д- р Елена Водинчар 
«Културната памет на 
една носия от Вайсал»
4.Доц. д-р. Елена Ра-
цеева «Българска 
книжнина, създадена 
в Бесарабия и Таврия  
през ХIХ  ХХI в., като 
дял от целокупната 
история на българска-
та литература (пред-
ставяне на моногра-
фията от проф.Елена 
Налбантова)
5.Росица Шалтева  За 
книгата на Д.Балтажи 
«Смехът и сълзите  на 
Твардица»
6.Иван Станчев. Поет.” 
Ракхива или Господ е 
българин
7. Представяне на 
„Сборник от стари на-
родни песни, пеяни в 
селата на силистрен-
ско“(1898 г.)– 3 гледни 
точки с автори от Си-
листра
- Йордан Геор-
гиев(журналист и кра-
евед, пиар на Областна 
администрация Сили-
стра):„Безценните пес-
ни на българския наро-
ден гений от времето 
на Възраждането от 
сборника на добруд-
жанския певец Йордан 
Николов-Слепия““
- Д-р Йордан Каса-
бов(етнолог): При-
носът на добруджан-
ския народен певец 
Йордан Николов-Сле-
пияза битийността на 
българската душев-

ност през 19-и век“
-  Доц. дин Тодорка 
Георгиева(Филиал Си-
листра на Русенски 
университет „Ангел 
Кънчев“)– „Старинни 
езикови черти в една 
народна песен от Си-
листренско от Сборни-
ка с народни песни на 
Йордан Николов-Сле-
пия от 1898 г.“

Конференция  «Етно-
логия на българите»
1.проф.,др. Антония 
Велкова-Гайдаржи 
(Велико-Търновския 
университет) «За ро-
мана «ПРЕСЕЛНИ-
ЦИ» от Константин 
Петканов
2. проф. Лука Велчов 
(Букурещ, Румъния)  
«Влияние на сили-
стренското образова-
телно дело върху педа-
гогическото училище в 
Букурещ
3. д-р. Петър Добрев 
«Български чифлик-

чии и Крайовската 
спогодба»
4.д-р Галин Георгиев 
, София, Архивните 
материали на Христо 
Вакарелски за Северна 
Добруджа»
5. Алина Воденчар, 
Чийший, Украйна 
«Чийшийският фол-
клор като несекващ 
извор на българщина-
та»
6. Тодорка Георгиева 
от Котленци, Добрич-
ка общ. Съхранената 
традиция на северодо-
бруджанци 
7. Раиса Плачкова,  
Криничное, Украйна,  
«Съдбата на един род»
8. Жанна Андреева 
, Украйна, Музеят в 
село Голица за истори-
ята на карамаринци
9. Петър Бритков «Съ-
хранените български  
традиции в гр. Тварди-
ца»
10. Анна Пагур, Мол-
дова, « За историята на 

«Въгленчче»
Конференция , посве-
тена на 145-годиш-
нината от смъртта на 
Христо Ботев
1. Боян Ботев, пред-
седател на фонда-
ция «Христо Ботев» 
ВЪВЕДЕНИЕ
2. Проф. Калчо Калчев 
, ВТУ, Идеалите на Бо-
тев…..
3. Валентин Петков 
, Силистра,Титанът 
Христо Ботев
4. Анастасия Якова , 
Тутракан, За Венета 
Ботева
5. Инж.Герги Мъндев, 
Инстини/неистини за 
Христо Ботев
6. Проф.Евгений Са-
чев  На Ботев трябва да 
се гледа отдалеко
7. Иван Тренев «Ботев 
отвъд понятното»
8. Проф. дин Николай 
Червенков «Ботев в 
моя живот»
9.Адриан Василев 
«Миниатюри за Ботев»

ДЛАН

Земя, корава като селска длан!
Българийо, ти цяла си ми нужна:
и Мизия, и гордия Балкан,
и Добруджа – и Северна и Южна!
 Земя, предадена без бой и бран,
 ти някому си може би ненужна,
 но скъпи ми са твоят див Балкан
 и Добруджа – и Северна и Южна!...
Гадая дните си като на длан.
На Господа, на дявола ли служа?
Но Добруджа добра е моят блян:
сънувам Северна, живея в Южна.
 Под сянката на тъмния Балкан
 тревогата нестихваща ме люшва,
 че Добруджа е българската длан,
 разсечена на Северна и Южна! 

     Симеон Манолов
 

Симеон Петров Манолов е роден на 7 декември 1940 г. в с. 
Български косуй, което след 1942 г. е с. Генерал Драганово, а 
през 1947 г. с името с. Пожарево, Тутраканска община, Си-
листренска област. Селото се намира на брега на р. Дунав 
на 7 км източно от Тутракан. Манолов завършва СУ „Св. 
Климент Охридски“, специалност българска филология. 
Той е журналист и поет, живее в Силистра, дълги години 
е директор на Регионална библиотека „Партений Павло-
вич“ в Силистра и на Държавния куклен туатър в Сили-
стра. Симеон Манолов е автор на стихосбирките: „Бъди 
ми въздух“(1970), „Кръгове на сърцето“ (1976), „Предска-
зания“ (1984), „Петата посока“ (1990), „Делта“(2000), 
„Преброяване на отлитащите птици“ (2002) „Последен 
сняг“ (2005). Член на Съюза на българските писатели. Но-
сител на орден “Кирил и Методий” - I степен, както и на 
литературните награди „Златен клас” и „Стефан Калев” 
за цялостно творчество (2014). Живее в Силистра.


