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На 20 юни т.г. в Не-
себър се открива 8-та 
Международна конфе-
ренция по картография 
и ГИС, организирана 
от Българска карто-
графска асоциация 
– национален пред-
ставител в Междуна-
родната картографска 
асоциация(ICA). Кон-
ференцията в Несебър 
е от значимите про-
фесионални форуми 
в сферата на геопро-
странствените науки и 
тяхното приложение в 
практиката –не само в 
рамките на ЕС.
В подкрепа на конфе-
ренцията и статута на 
красивия черноморски 
град –и неговата ста-
ринна част като Светов-
но културно наследство 
под егидата на Юнеско, 
Националната библи-
отека „Св.Св. Кирил и 
Методий“, Община Не-
себър и Международ-
ния търговски и култу-
рен център – ГЕОПАН 
откриха изложба на 
стари карти от II век до 
наши дни. Те показват 
значението на Несебър 
(Месемврия) като един 
от културните и търгов-
ски центрове на Запад-
ното (Българското) чер-
номорско крайбрежие. 
На старите карти често 

В старите карти Несебър 
(Месемврия) е отбелязан с 

червено мастило

пъти Месемврия е из-
образявана с червено 
мастило, което показва, 
че градът се намира под 
егида на суверен.
Идеята на организато-
рите на изложбата е да 
се продължи и поощри 
събирането на карти и 
архиви за града – Све-
товно културно наслед-
ство, които се намират 
разпръснати по света.
В София са показани 
ценни карти за Несе-
бър от колекции на 
Националната библио-
тека „Св. Св. Кирил и 
Методий“, Британската 
библиотека – Лондон, 
Библиотеката на Руска-
та академия на науки-
те – Санкт Петербург, 
Библиотеката на граж-
данския музей „Корер“ 
– Венеция, Библиоте-
ката Томазо Корсини – 
Флоренция, Държавен 
архив – Венеция, На-
ционалната библиотека 
„Марчиана“ – Венеция, 
Френската национална 
библиотека „Галика“ 
– Париж, Саксонската 
библиотека – Дрезден, 
Военен архив – Виена и 
Държавната библиоте-
ка на Пруското култур-
но наследство – Берлин. 
Представени са и карти 
от частните колекции 
на д-р Симеон Симов, 

Тоскана – Италия, Кли-
мент Атанасов – Бур-
гас, Николай Гичев 
– Стара Загора, Георг 

Кайм, Берлин – Герма-
ния и Анастас Ангелов 
– Варна.
По повод на предсто-
ящата картографска 
конференция в Несе-
бър, организаторите 
на изложбата издадоха 
постер на английски 
език, с който заявяват 
своето намерение да я 
развиват като европей-
ски културен проект от 
значение и за други гра-
дове членове на Орга-
низацията на градовете 
на световно наследство.
Поради големия инте-
рес към изложбата за 
Несебър, Националната 
библиотека в София ще 
представи експозиция-
та на своята страница в 
мрежата. 

Двама тараклийци с почит и признание 
в прародината им България:

170 години от рождението на Олимпий 
Панов и “Златен век” за неговия 
съгражданин Иван Боримечков

Тараклия. Името на този 
български град в Молдова 
знаят мнозина и в Бълга-
рия. Малък е той, но със 
славна история и велики 
герои. Един от тях е Олим-
пий Панов - част от плея-
дата бесарабски българи, 
отдали живота и делото си 
за въздигането на Майка 
България след Освобожде-
нието. 
Иван Боримечков, култу-
рен деятел, основател на 
читалище „Олимпий Па-
нов“ в гр. Тараклия и на 
театър „Смешен петък“ 
е един от съвременните 
наши герои, радетел за 
българщината, за тради-
циите, обичаите и езика на 
сънародниците ни зад гра-
ница, както и за паметта за 
великите личности на своя 
роден край. 
Именно заради това по 
предложение на нашето 
Дружество за връзки с бе-
сарабските и таврийските 
българи „Родолюбец“ - гр. 
София той бе удостоен 
съвсем наскоро с наградата 
„Златен век“ на Министер-
ството на културата, която 
му бе връчена лично от 
зам.-министър Юрий Въл-
ковски вчера.
Послучай годишнината 
от рождението на героя от 

Сръбско-българската вой-
на от 1885 г., както и във 
връзка със своята награ-
да, Иван Боримечков пое 
инициатива да тръгне по 
местата из България, свър-
зани с паметта на Олимпий 
Панов. 
Едно от тях безспорно е 
Сливница.
А в крайграничното ни 
градче ни посрещат хора 
с топли сърца и души, из-
пълнени с родолюбие. Не 
ми стигат словата да оп-
иша гостоприемството и 
съпричастността на г-жа 
Йоланда Младенова - чи-
талищен секретар и на еки-
па около нея, с които те ни 
приеха в Сливница.
Най-напред поднесохме 
цветя пред паметника на 
героите от 1885 г., от оне-
зи събития, познати като 
„войната на капитаните 
срещу генералите“.
След това проведохме сре-
ща в читалище „Съзнание 
- 1907“, на която свои из-
казвания направиха Иван 
Боримечков, проф. Нико-
лай Червенков (историк и 
пръв ректор на Тараклий-
ския държавен универси-
тет, почетен председател 
на Научното дружество на 
българистите в Молдова), 
също така и Никола Ка-

раиванов (историк и дъл-
гогодишен преподавател 
сред българските общно-
сти в Украйна и Молдова), 
както и Кирилка Деми-
рева - главен редактор на 
алманаха на Дружеството 
за връзки с бесарабски-
те и таврийските българи 
„Родолюбец“, литератор, 
дългогодишен препода-
вател по български език в 
Кишинев.
Сред гостите в Сливница 
бяха и други членове на 
Управителния съвет на 
дружеството ни и негови 
изявени дейци, а именно: 
Наталия Петрова, Мария 
Делибалтова, Мария Чер-
венкова и Бойко Карако-
лев. 
Особена благодарност 
дължим на г-н Йордан 
Кръстев от Враца, голям 
приятел на бесарабските 
българи, който бе непо-
средствения домакин и ор-
ганизатор на посещението 
на Иван Боримечков в Со-
фия. 
Най-младият и ентусиази-
ран член на нашата група 
бе племенникът на Иван 
Боримечков - Андрей, сту-
дент по история в Софий-
ския университет.

Д-р Галин ГЕОРГИЕВ
Институт по етнология 

към БАН

Детайл Месемврия (Несебър)от Карта на Средиземно и Черно море 
на Хуан Мартинес, втора половина на XVI век, Национална библио-
тека – Париж с флага на българския владетел Иван Александър.

Постер на изложбата „Несебър в картографски 
архиви и колекции“ II - XXI в., който се издава 
в лимитиран (колекционен) тираж от 100 бр. в 
чест на 8-та Международна конференция по кар-
тография и ГИС. Инициативата е на Приста-
нище Бургас ЕАД с изпълнителен директор Диян 
Димов и Сдружение „Черноморска Странджа“ с 
председател на УС инж. Петър Кънев, партньори 
в организацията на изложбата за Несебър.

Обещано и изпълнено

На 26 май 2022 г., по повод 
завършване на учебната го-
дина, Съюзът на офицерите, 
сержантите от запаса и ре-
зерва /СОСЗР/  Балчик на-
прави подарък на учениците 
от 2 „б” клас при ОУ “Ан-
тим I” Балчик посещение на 
Делфинариума във Варна.
Първо посетихме Дома на 

Областния съвет на СОСЗР. 
Посрещна ни секретарят 
кап. I ранг Попов, който връ-
чи Грамота на учениците за 
изработените материали за 
Първата и Втората световна 
война. Учениците изнесоха 
литературна програма.
С радостни викове и апло-
дисменти посрещнаха из-

пълненията на делфините. 
Последва урок за Космоса и 
планетите от астроном Иван 
Иванов в Астрономическата 
обсерватория. 
Изключително интересно 
бе посещението на Воен-
но-морския музей Варна. 
Още не преминал захласът 
от експонатите и срещу нас 
се зададоха курсанти от 
ВВУ”Васил Левски” Велико 

Търново. Един от курсанти-
те изнесе беседа пред уче-
ниците. Това ги вдъхнови 
за нови успехи в училище. 
Завършихме с Аквариума. 
Уморени, но щастливи се за-
върнахме в Балчик.
Весела ваканция!

Полк./ор/ Иван 
АПОСТОЛОВ

Председател на СОСЗР 
Балчик

Изложбата “Спасена пролет” на художници 
от Украйна гостува в Двореца Балчик

Проектът е на варненската 
Зона “Нира Арт” и арт мени-
джъра Нина Локмаджиева и 
включва специално създаде-
ни за него творби живопис на 
пребиваващи в България про-
фесионални артисти.
Колекцията ще бъде експони-
рана в Галерия “Тунела” на 
Двореца Балчик до 30 юни. 
Вернисажът бе на 21 юни от 
17:00.
След големия интерес, който 
предизвика във Варна, излож-
бата „Спасена пролет“  дойде 
в Балчик, в Галерия “Тунела” 
на Двореца.  Международният 
арт проект на Нина Локмаджи-
ева и варненската Зона „Нира 
Арт“ дава друг поглед към 
пребиваването в България на 
професионални творци от Ук-
райна, настанени във Варна, 
Слънчев бряг, Банско. Те полу-

чават художествени материали 
- платна, четки, бои и рисуват 
своите идеи за пролетта. Про-
ектът е подкрепен с готовност 
от популярната българска ком-
пания производител на арт ма-
териали “Лорка” http://lorkaart.
bg. 
Идеята на Нина Локмаджие-
ва е вместо обичайната бла-
готворителна продажба, този 
проект да даде възможност на 
художници с добра кариера в 
своята страна и в Европа да се 
представят пред българската 
публика и сами да заработват 
средства със своето изкуство. 
Участничките са уважавани в 
творческите общности на Хар-
ков, Одеса, Николаев, имат ре-
дица самостоятелни изложби, 
водят майсторски класове, и не 
спират да рисуват, независимо 
от превратностите на съдбата. 

За тях проектът е шанс да се 
представят пред българската 
публика, а за българските по-
требители на изкуство - въз-
можност да разширят погледа 
си към творческите процеси в 
тяхната страна.
Изложбата е съставена от ра-
боти живопис върху платно, 
рисунки и акварел, приложно 
изкуство. Част от проекта е и 
една ленд арт композиция - с 
минимална артистична намеса 
куп скали на брега в курорта 
“Св. Св. Константин и Еле-
на” са превърнати от Юлия 
Павлова от Одеса в загадъчно 
чудовище. Това морско чудо-
вище присъства на плаката на 
изложбата. Юлия Павлова се 
представя още с абстрактни 
композиции и малки обекти - 
рисувани автентични камъни 
от българския бряг. 


