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Излезе брой 6 на списание „Форум” - първото 
списание в историята на Балчик 

 Представяне сп.“Форум“ на специална пресконференция в КИЦ „Мелницата“ Балчик, в рамките на МФ 
„Българско наследство“. На снимката: отляво надясно: краеведът и общественик от град Добрич г-н Атанас 
Пеев, г-жа Маруся Костова, директор на МФ „Българско наследство“ Балчик, България и г-н инж. Иван 
Петров, общественик от гр.Добрич.                                                                            Фото: Павлина ВАСИЛЕВА

Списание за всички –
това е поантата под за-
главието на списание 
„Форум”. Списание, кое-
то има вече шести брой. 
То е осъществена идея 
на г-жа Маруся Косто-
ва , литератор, педагог, 
гл.редактор на вестник 
„Балчишки телеграф” и 
директор на Междуна-
родния форум „Българ-
ско наследство” Балчик, 
чиито прояви са отра-
зени в съдържанието на 
списанието. 
Какво съдържа 
сп.”Форум” в бр.6? – 
Статии на известни уче-
ни, на популярни писа-
тели и поети, живеещи 
в България и на тези от  
български селища в чуж-
бина. 
Бр.6/2021 г. на списа-
нието ни запознава със 
седмото издание на 
Международния форум 
„Българско наследство” 
в Балчик /отбелязано с 
изразителното и толкова 
популярно вече лого на 
пееща птичка, създаде-
но  от художника Георги 
Горчев/. 
 Форум „Българско на-
следство” бе свързан със 
Събора на преселение-
то „Балчик-Дъбовик”, 
проведен през август 
2021 г. Той бе посветен 
на 80-годишнината от 
преселването на севе-
родобруджанци през 
1940 г. Организирани 
бяха фолклорен конкурс 
и галаконцерт; излож-
би за образованието 
в Добруджа,с куратор 
доц.д-р Румяна Лебедова 
от Силистра; филателна 
изложба „80 г. от възвръ-
щането на Южна Добру-
джа”, с куратор инж.Ди-
митър Чернев от Добрич; 
фотоизложба на Джемал 
Мехмедов „Красотите на 
Северното Черноморие”, 
с куратор Айтен Муста-
фова;  представени бяха 

11 нови книги и брошу-
ри: 20-я юбилеен алма-
нах „Родолюбец”, „Една 
родова легенда Кара Та-
нас” от Женя Андреева; 
д-р Йордан Касабов от 
Силистра ни изненада 
със своите нови изслед-
вания, обобщени в  кни-
гата „Скритият Бог или 
древната българска същ-
ност”; Брошурата „Съ-
бор на преселението”с 
материали на екипа Сто-
янка Първева, Маруся 
Костова и Маринка Ян-
кова; „Смехът и сълзите 
на Твардица” от бесараб-
ския българин Дмитрий 
Балтажи бе представена 
от Росица Шалтева, се-
кретар на МФ „Българ-
ско наследство”; Атанас 
Димитров говори за 
творчеството на най-
известния в началото 
на миналия век добру-
джански журналист Яни 
Калиакренски и подари 
на присъстващите пре-
издадената книга на Яни 
Калиакренски  „Суша”; 
книгата „Добруджанци” 
от Яни Калиакренски, с 
предговор от акад. Иван 
Радев, бе дар на учас-
тниците във Форума от 
проф.-р Пенка Радева;  
„Легенда за Калиакра” 
от Яни Калиакренски, на 
издателство „Матадор” 
Добрич, издателят Ата-
нас Стоянов подари на 
10 присъстващи на ли-
тературно-етнографска-
та  дискусия, посветена 
на 80 г. от Крайовската 
спогодба. Подарени бяха 
книги на проф.Налбан-
това от ВТУ, издадени от 
Петър Бабата от Украй-
на, защото това е пръв 
голям научен труд – из-
следване на бесарабската 
и таврийската литерату-
ра /книгите бяха донесе-
ни героично в това пан-
демийно време от Татяна 
Ковтун, координатор на 
МФ „Българско наслед-

ство” Балчик, България 
за Украйна/; Анастасия 
Якова от Тутракан пред-
стави краеведската си 
книга „Полет”. По тра-
диция от 7 години на-
сам най-голям интерес 
предизвикват излезлите 
поредни броеве на го-
дишното списание „Фо-
рум”, конференциите  
по история: „ За етноло-
гията на българите”, во-
дени от проф.д-р Елена 
Рацеева и тазгодишната 
конференция, посветена 
на 145 г. от смъртта на 
Христо Ботев, както и 
литературните дискусии 
за представяните книги. 
Благодарим на историка 
Боян Ботйов, председа-
тел на Фондация „Хрис-
то Ботйов”за специално-
то участие във Форума и 
щедрите дарове от кни-
ги, плакати и брошури за 
видния ни възрожденски 
поет, писател, журналист 
и революционер Христо 
Ботев.
Списание „Форум” 
бр.6/2021 г. публикува 
статии на популярни 
български и молдовски 
учени по повод българ-
ската история, както и 
запознаване с живота 
и дейността на видни 
българи с национална 
и международна из-
вестност и значимост 
като Георги Стойков 
Раковски. Изтъква се 
ролята на Г.С.Раковски 
като будител на нация-
та, като първостроител 
на българската армия, 
както и приносът му в 
българската наука, за-
слугите му към Бъл-
гарското национално 
възраждане. Никола 
Караиванов проследява 
епистоларното наслед-
ство и кореспонденцията 
на Г.С.Раковски. Въл-
нуващо, с нови факти и 
доказателства Никола 
Караиванов пише за пре-

селението на българи в 
Крим, Русия през 1861 
г като се базира на бро-
шурата на Г.С.Раковски „ 
Преселение в Русия или 
руската убийствена по-
литика за българите”.
С изключително прекло-
нение към възрождене-
ца, със статии за човека 
Раковски,  за българина 
Раковски, са авторите 
, писали за него: проф.
дин К.Калчев, проф.
дин П.Павлов, проф.
дин Н.Червенков, полк.
проф.д-р Емил Енев, д-р 
Йордан Касабов, поетът 
Адриан Василев, Иван 
Тренев и  Румен Москов.  
В списанието най-на-
пред е поместено интер-
вю на Маруся Костова, 
директор на МФ „Бъл-
гарско наследство” Бал-
чик, България, с акад. 
Георги Марков, почетен 
гражданин на Балчик, 
който с гордост заявява: 
„Ние сме първо българи, 
после европейци!”, отго-
варяйки на въпросите за 
Добруджа в геополити-
чески план, за появата на 
Добруджанския въпрос, 
за акад.Богдан Филов и 
Крайовската спогодба, за 
по-добрата дипломация 
на румънците, за Доб-
руджа като фактор във 
външната и вътрешната 
политика на България. 
Иновативна и строго 
научна  е статията на 
доц.д-р Румяна Лебе-
дова: „Историята като 
свещен текст”, където 
се акцентира върху ико-
ничния образ на Добру-
джа, върху изграждане 
на мита „Златна Добру-
джа”, който след 1944 г. 
затихва и се разгражда. 
„Златна Добруджа”пак 
е образ, използван от 
литературата, но това е 
само метафора, която се 
клишира и дори звучи 
банално, защото вече е 
несъотносимас копнежа 

Поръчайте си го на тел. +359 899 655 249  /от 14.00-18.00 ч./
по изгубената хармония, 
както и с идеята за на-
ционална консолидация 
и духовно оцеляване на 
общността българи а 
само характеристика на 
природата, конотираща 
представите за щедрост 
и красота.” 
Проф.Калчо Калчев от-
белязва 200-годишнина-
та от рождението на го-
лемия наш възрожденец 
Г.С.Раковски и се опитва 
да разкрие генезиса на 
фамилията му. 
Д-р Петър Добрев, пре-
подавател в Историче-
ския факултет на СУ, 
изследващ различни 
аспекти на социалната 
история на Балканите, 
представя позицията си 
за Добруджа през 1940 г. 
– между освобождението 
и преселването 
Росица Шалтева, секре-
тар на МФ „Българско 
наследство” Балчик раз-
съждава в статията си по 
„Историческата правда 
или по спиралата на тра-
гичния Добруджански 
въпрос”. Разкривайки 
подробно Добруджан-
ската епопея, събитията 
около Добруджанския 
въпрос, освободената 
Добруджа, като ни убеж-
дава, че истината и спра-
ведливостта възтържест-
вуват.
Д-р Надие Карагьозова 
– Нади представи кни-
гата си „Знанието е пре-
венция”. Тя ни разказа 
подробно за алианската 
общност, сред която жи-
вее и добре познава, за 
дружния живот на мю-
сюлмани и християни и 
тяхната позитивна мул-
тикултурна следа.
За междуетническите и 
културни взаимоотно-
шения на българите с 
други етноси в Бесара-
бия, за различни аспе-
кти от всекидневния им 
живот пише и д-р Галин 
Георгиев, популярен с 
научните си етнографски 
интереси към семейната 
обредност, към култура-
та на българите от Ук-
райна и Молдова. 
Впечатляваща е статията 
на Йежи Хатлас за гагау-
зите в България, където е 
фокусирано вниманието 
на учения върху статис-
тическите данни за гага-

узките селища и броя на 
населението им.
Д-р Атанас Орачев е 
написал изследване на 
римската инвазия по За-
падното Черноморие и  
за древния римски поет 
и философ Овидий.
Кфн Илко Илиев, роден 
в Балчик, завършил Бал-
чишката гимназия, набор 
1942 г., представя малко 
познати факти за про-
гимназията в Балчик, за 
създаването ѝ през 1891 
г., както и за преподава-
телите ѝ.  
Женя Андреев, филолог, 
разказва за преселване-
то в Русия, до Одеса, на 
българи от ямболското 
село Голям Буялък, което 
съществува със същото 
име и днес, макар жите-
лите му да са се пресе-
лили. 
Историкът Георги Ва-
силев, в статията а си 
„Мъченици на Добру-
джа” пресъздава отново 
спомена за откараните в 
робство българи и тра-
гичната им съдба в кон-
центрационните лагери 
в Молдова през Първата 
световна война.
За своето родно добру-
джанско село Брестак, 
чиито жители са го на-
пуснали отдавна, разказ-
ва дфн Тодора Георгиева 
от Силистренския фили-
ал на Русенския универ-
ситет „Ангел Кънчев”.
„Некомкан Филип” е раз-
каз на Дмитрий Балтажи 
от Твардица, Молдова, 
чийто сюжет касае на-
шия Балчишки край и 
изгубените християнски 
духовни ценности.
„Като звездите в небе-
то” – така е  и с хората на 
Земята. Това твърди кра-
еведът Анастасия Якова 
от Тутракан  в книгата си 
„Полет”.
„Разкази от Добруджан-
ските полета” са произ-
ведения на учителката 
Стоянка Павлова, автор-
ка на 4 книги. В тях, с 
майсторство тя оживява 
хората на Добруджан-
ското село Черна, от-
сам Дунава, с тяхното 
трудолюбие, скромност 
и доброта, пренесени 
от село Черна оттатък 
Дунава. Селото на бъл-
гарския поет Панайот 
Черна, автор на текста на 

румънския химн. Бълга-
рин е написал химна на 
румънците и те го знаят. 
Друг е въпросът дали го 
признават. 
Д-р Силви Басева, ху-
дожник с 25 самостоя-
телни изложби, разкри-
ва образа на художника 
Иван Кънев, който про-
дължава да твори и след 
85-годишния си юбилей.  
Списание „Форум” 
бр.6/2021 г. завършва със 
статията на Хаджи Геор-
ги Йовчев – „Радостни , 
ръзвълнувани пред Па-
нагюрското съкровище”. 
С искрено вълнение Ге-
орги Йовчев, популярен 
журналист в Балчик, 
съвременен поет и инте-
ресна личност, разказва 
за Панагюрското златно 
съкровище, експонирано 
в Каменната зала на ДКИ 
КЦ „Двореца” през цяло-
то лято на 2021 г.
Съкровището , състоящо 
се от 9 златни съда, целе-
годишно пътува по света, 
популяризирайки богата-
та култура, на която сме 
наследници. Херакъл, 
Хера, Артемида, Апо-
лон, Нике, Парис, Атина, 
Афродита, Дионис, Ари-
опс- са изобразени на 
тези златни съдове. 
Много са варианти за 
произхода на съкро-
вището. Може би е на 
Александър Македонски 
и след смъртта му попа-
да в Лизимах , управител 
на Тракия. Каквато и да 
е историята на съкрови-
щето, то е намерено край 
Панагюрище и е гордост 
за нашата държава. 
 „Форум” бр.6/2021 – 
Списание за всички – за 
учени историци и фило-
лози, писатели и поети, 
за творци на изкуството, 
за спомени на обикнове-
ните хора.
„Форум” – не пропуска 
и в  6 бр. да ни въведе в 
обществения живот на 
нашия град, както и да 
изрази отношение към 
личности, които ни въз-
хищават и вълнуват със 
своето творчество. Това 
е първото списание на 
Балчик, с ценността на 
съкровище на българ-
ския дух и култура, до-
несени от Северна Доб-
руджа в Балчик.

Мария АНДРЕЕВА


