
НАЧАЛО КЪМ ЕДНО ДЪЛГО ПЪТЕШЕСТВИЕ
Националният конкурсът  „Гласът на родовата памет“ за есе или презентация на ученици от

горен курс, организиран от фондация „Вигория“ и Регионална библиотека „Дора Габе“, гр. Добрич, с
подкрепата  на  Община  град  Добрич,  приключи.   Този  проект  –  да  се  проведе  конкурс  със
средношколци, които почти не изучават история на Добруджа, беше едно предизвикателство както за
инициаторите,  така  и  за  участниците.  Въпреки  че  важни  исторически  годишнини  за  Добруджа
съвпадаха с неприсъствено в училище обучение и много промени в живота на всички, заради ковид
пандемията, конкурсът завърши успешно, като се има предвид силното представяне на класиралите
се. Този конкурс можем да наречем и начало към едно дълго пътешествие за участниците, но за тези
които не са успели да участват, защото родовата памет по неведоми пътища ще ни връща към това,
което се е случило преди нас. „За да знаем нашето бъдеще, трябва да знаем и нашето минало“ (Иван
Тренев,  журналист,  историк).  Колкото и да си мислим,  че историята не ни е любимата област на
познание, винаги ще остава една празнина в нас, ако не познаваме историята на Родината си, най-вече
историята на родния край и на рода си. Географското разположение на България ни поставя в центъра
на  интересите  на  Великите  сили,  както и  на  последствията  от  исторически събития,  които са  се
случвали по нашите земи. 

Конкурсните работи бяха разгледани от комисия в състав:
– Председател:  Доц. д-р Свобода Бенева – изпълнителен директор в област „Образование“

към фондация „Вигория“.
– Членове:  Проф. Калчо Калчев – историк; Маруся Костова – директор на Международен

форум „Българско наследство“, гр. Балчик; Петра Ташева – филолог, журналист.
Организаторите  и  комисията  благодарят  на  учениците  участвали  в  конкурса,  както  и  на

учителите – научни ръководители.
Ето и класирането:
ПЪРВО МЯСТО – грамота, книги,  80 лв

Костадин  Тодоров  Тараков,  9  клас,  Професионална  гимназия  по  икономика  и  туризъм  (ПГИТ)
„Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Петрич – участие с озвучена презентация „Добруджа – окървавеното
жито в полята на спомена“.

ВТОРО МЯСТО – грамота, книги, 60 лв
Ралица Боянова Николова,  9Б клас, Първа Частна професионална гимназия за  дигитални науки
(ПЧГДН)  „СофтУни Светлина“,  София – участие с презентация „Крайовският договор (1940 г.) и
насилственото преселение на десетки хиляди българи от Северна в Южна Добруджа“  и есе-разказ
„Отвличането на мирно добруджанско население в плен от румънските власти (1916-1918)“.

ТРЕТО МЯСТО – грамота, книги, 40 лв
Кристина Руменова Борисова, 9 клас, Обединено училище (ОбУ) „Д. Войников“, с. Победа, общ.
Добричка, обл. Добрич – участие с историческо есе „Моят дълг и съзнание да пазя родовата памет“.

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА – грамота, книги
Бериван Даил,  10 Б клас, СУ „Христо Ботев“,  гр. Тутракан – участие с презентация „Ньойският
договор (1919)“.

Книгите,  които  ще  получат  наградените,  са  пряко  свързани  с  темата  Родина,  история,
Добруджа: 

– от фондация „Вигория“ – „Песента на България“ (Йонка Христова); „Тайните на Дунава“ и
„Гнездо на  прелетни птици“ (Анастасия Якова);

– от Регионална библиотека „Дора Габе“ –  по пет тома от Ивайло Петров и „Добруджанската
трагедия – 1916 година“ (Никола Димитров).

Организаторите на конкурса пожелават успех на младите хора в пътешествието, което свързва
миналото и бъдещето. 

Невяна Христова, РБ „Дора Габе“, Добрич
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