
 

Ръководството на 
Културно-просветно 
дружество за връзки 
с бесарабските и 
таврийските българи 
“Родолюбец” – гр. 
София, се обръща към 
Вас с уведомление, че 
през настоящата 2022 
година ще отбележим 
29 октомври – ДЕНЯ 
НА БЕСАРАБСКИТЕ 
БЪЛГАРИ с концерт и с 
форум - традиционната 
ХIV-та Кръгла маса, но 
на по-различен от до сега 
принцип.
С решение на УС на 
Дружеството се обръщаме 
към Вас с предложение да 
се включите във форума 
като най-учтиво Ви молим 
да ни изпратите въпроси 
и казуси, които смятате, че 
трябва да бъдат поставени 
пред управляващите в 
България за реализиране 
на адекватни политики 
спрямо българите 
в чужбина. От своя 
страна ние ще ги 
систематизираме и 
изпратим на тези 
институции под формата 
на традиционното ни 
Обръщение.  
Темите, които 
традиционно се 

обсъждат на кръглите 
маси, организирани от 
Дружество “Родолюбец”, 
имат следните акценти:
1. Българско гражданство 
на основание български 
произход;
2. Политиката на 
България в областта на 
образованието и науката 
сред сънародниците ни 
зад граница;
3. Демографската криза 
в България: стратегии 
за приобщаването на 
българите зад граница 
и опитите за нейното 
овладяване;
4. Културно-
историческото наследство 
и съвременната социално-
икономическа и културна 
ситуация сред българските 
общности в Бесарабия, 
Таврия, Крим, в селищата 
около градовете Одеса, 
Николаев, Кировоград, в 
Русия, Казахстан и пр.
Ще очакваме Вашите 
писма до 18 октомври 2022 
г.
Покана за концерта ще 
изпратим допълнително.

С уважение,
Съпредседатели на 

Дружество “Родолюбец”:
Галин ГЕОРГИЕВ, 

Наталия ДИМИТРОВА

Уважаеми родолюбци! 
Дами и господа!

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е
 Управителният съвет 
на Културно-просветно 
дружество за връзки 
с бесарабските и  
таврийските българи 
„РОДОЛЮБЕЦ”
уведомява своите членове, 
съмишленици и всички, 
които милеят за род 
и родина, че започва 
подготовката за издаване
на
 ТОМ 11 ОТ АЛМАНАХ 
„РОДОЛЮБЕЦ”
Излезлите досега десет 
тома се превърнаха в 
авторитетно, популярно 
и търсено четиво както 
в България, така и извън 
нейните предели.
По традиция и в новото 
издание ще бъдат 
включени художествени 
произведения, 
научни изследвания, 
исторически сведения, 
информационни 
и публицистични 
материали,
насочени към проблемите 
и интересите на нашите 
сънародници от 
Молдова, Украйна, Русия, 
Казахстан, Албания, 
Македония, Румъния 
и другаде по света, със 
специален акцент върху 
историческата съдба и 
съвременните проблеми 
на сънародниците ни 
в Бесарабия, Таврия, 
Олшанка, Николаев, 
Приднестровието и Крим.
 Обръщаме се към 

ДО ВСИЧКИ РОДОЛЮБИВИ 
БЪЛГАРИ ПО СВЕТА

всички, които имат 
възможност и желание 
за сътрудничество, да 
изпратят свои материали 
до 7 страници,
придружени със снимки, 
както своя фотография и 
кратка автобиографична 
справка.
 Със зов за скорошен 
мир, посвещаваме 
предстоящият 11-
ти брой на алманах 
“Родолюбец” на Украйна, 
на българските общности 
и групи там, на тяхното 
преживяване на войната.
 Молим всеки, който 
има възможност, да 
подпомогне с дарителски 
жест предстоящото 
издание на алманаха.
Дарителите получават 
благодарствен адрес от 
дружество „Родолюбец”, а 
техните имена се изписват 
на първите страници на 
алманаха!
 За контакти, въпроси и 
мнения:
Галин Георгиев – тел. +359 
(0)878 05 33 95
Мария Делибалтова – тел. 
+ 373(0)78 89 82 16
 Текстове и писма 
изпращайте на следните 
електронни адреси:
etnologia@mail.bg; delibal-
tovam@mail.ru
 КРАЕН СРОК ЗА 
ИЗПРАЩАНЕ НА 
МАТЕРИАЛИТЕ ЗА 
АЛМАНАХА
М. ДЕКЕМВРИ 2022 г.
Б Л А Г О Д А Р И М  В И!

Гости на Сдружение “Българско наследство” - 
Балчик от град Измаил и с. Нови Троян, 

Болградски район, Одеска област, Украйна

23 септември 2022 г., гости на Сдружение “Българско наследство” - Балчик от град Измаил и с. Нови Троян, 
Болградски район, Одеска област, Украйна. Те бяха посрещнати на обяд във военния клуб Балчик от членове на 
Сдружение “Българско наследство”, с председател г-жа Маруся Костова и Дружеството на военноинвалидите и 
военнопострадалите, с председател г-жа Стойка Георгиева.            Фото: Б.Т.

Изминаха без малко 17 
години ,откакто си замина 
във вечността, признатият 
патриарх на бесарабската 
българска поезия Петър 
БУРЛАК-ВЪЛКАНОВ. 
Той бе за всички нас 
талантлив поет, носещ 
чрез своите стихове здраве 
и реалистична мисъл,  с 
изострено национално 
чувство. 
 Роден е на 18 януари 
1939 година в с. Бабата 
(Островное), Арцизки 
район на Одесчината.
Умира на 3 октомври 
2005 г. в Кишинев. По 
завещание е погребан в 
родното му село. Един 
човешки живот, и само 
няколко въздишки. И 
книги, основно поезия. От 
първият поетичен сборник 
- «Моя южна равнина» 
(1967), до сборника «Стара 
планина» — стихотворения 
и поеми, издаден през 
2004 г., а второто му 
издание, подготвено от 
редакцията на в. «Роден 
край», вижда бял свят  в 
Одеса през 2008 година. 
С Указ на президента 
на България Георги 
Първанов Петър Бурлак-
Вълканов е награден с 
орден «Мадарски конник» 
втора степен — за 
неговата литературна и 
просветителска дейност 
и за особено големия му 

НЕ ЗА НАГРАДА АЗ ЖИВЕЯ, НАГРАДАТА Е МОЯТ СТИХ…
Петър БУРЛАК-ВЪЛКАНОВ

Петър Бурлак - Вълканов

Димитър Боримечков често представя пред бесарабските българи творчеството на 
Петър Бурлак - Вълканов

принос за популяризиране 
на българската култура в 
Молдова и Украйна. 
Радетел на своето СЕЛО 
и на всичко, свързано 
с тази дума, П. Бурлак-
Вълканов до края на 
живота си възпяваше 
силата на селската околия 
и българското вживяване в 
нея. Чрез стиховете си той 
увековечи този монолит.
ПАК  ЗА  РОДНОТО  СИ 
СЕЛО
Аз ще пея,
за земляците си и за своя 
род,
как преборват се те със 
суховея,
как те своя хля бизкарват 
с пот.
…Тук намират селска 
радост, 
Сладък сън.
…Със душа отворена
и с поглед звезден
ще го срещнат
с топъл хляб исол.

ТОЯ  ПРАЗНИК ИДВА ОТ  
ЛОЗЯТА.
Те са още в сън дълбок.
Но през хладина в 
далечината
Бавно стапя се тоз зимен 
срок.
Пък лозата с болка я 
подрязват.
И горещи капят пак сълзи. 
И от тоя зимен хлад пак 
трябва
тя, лозата, да се размрази.
Капят сълзи, капят от 
лозата
и се впиват в сухата земя.
А се ширва звучно в 
необята
песен от далечни времена… 
ВЕЧНОСТ  НЯМА. 
ВСИЧКО  СИ ОТИВА.
Цвят се рони по безкраен 
път.
Забраздявам бащината 
нива.
Сила кипва в младата ми 
гръд.
Лястовица стрелва се край 

мене
на крилата да ме отнесе.
А в какви земи ли мойто 
племе
без родина ще се възнесе?
А пред мене пърха 
пеперуда –
за живот и здраве трепва 
тя.
Има пролет. Има радост 
будна.
Вечност има в тая красота! 
   В живота си ПОЕТЪТ 
всякога носеше «радост 
будна» и навсякъде 
казваше: «Вечност има 
в тая красота!» Нека 
ние, неговите скромни 
ученици, да го следваме 
«по безкраен път» и да 
«забраздяваме бащината 
нива.» А наградата ни е 
да дадем нещо от себе си, 
може би, няколко реда 
в мерената реч… Без 
надежда, че оттам ще ни 
похвали.

Димитър  БОРИМЕЧКОВ
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