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Скъпи студенти и преподаватели 
на Тараклийския държавен университет 

«Григорий Цамблак»!

136- години ни делят от онзи Трети март, 
когато в  Сан-Стефано се полагат подписите, 
ознаменували края на Руско-турската война и 
раждането на българската свобода.

Трети март е денят, в  който целият българ-
ски народ отдава дължимото пред подвига на 
руските войници, румънските, българските и 
бесарабските опълченци и всички, които със 
своята героична саможертва са допринесли за 
Освобождението на България.

Нека в  този ден заедно се преклоним  пред 
величествения подвиг на героите, извоювали 
българската свобода и да изразим  почитта си 
към  тяхната саможертва!

Освобождението на България е изключител-
но важен момент, след който нашата прародина 
заема достойно своето място в  Европа.

Сега България върви по пътя на демократич-
но развитие и просперитет и се представя като 
достоен и равноправен член в  Европейското 
семейство.

Поздравявам  ви с националния празник на 
България 3 март!

Нека събудим  духа си на родолюбци,  да 
бъдем  горди и достойни за своята принадлеж-
ност към  българския народ.

и.д. ректор на ТДУ  „Григорий Цамблак” 
д-р МАРИЯ ПАСЛАР

Обичам те, българска реч, звук сладък, най-мил в звуковете!
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3 март - Ден на Освобождението от османското потисничество 
и възстановяването на българската държава.

3 март - Национален празник на България
На 3 март отбелязваме Националния празник на 

България. Навършват се 135 години от Освобожде-
нието на страната ни от османско владичество.

На 3 март през 1878 г. е подписан Санстефан-
ският мирен договор между Русия и Османската 
империя, с което се слага краят на Руско-турската 
война от 1877- 1878 г. Датата 3 март слага начало 
на Третата българска държава.

Санстефанският мирен договор е подписан в  
градчето Сан Стефано (дн. Йешилкьой) от граф  Н. 
Игнатиев  и Ал. Нелюдов  от руска страна, и Сафет 
паша и Садулах бей - от турска. Договорът е пред-
варителен и подлежи на одобрението на останали-
те Велики сили. Постановленията за България се 
съдържат в  членовете от 6 до 11 и в  член 19.

Съгласно тях България се учредява като автоном-
на, но васална държава с граници, които обхващат 
с малки изключения почти всички земи в  европей-
ската част на Турция, населени с българи. Общата й 
площ възлиза на повече от 170 хил. кв. км.

Тя има редица права, включително да иска при-
знаване и от други страни извън подписалите 
Санстефанския мирен договор, както и правото на 
международни търговски отношения и на търговски 
представителства; да сключва търговски, финансови 
и административно-правни договори със съгласието 
и одобрението на сюзерена Турция или на попечите-
ля Русия по време на преходния период, както и да 
има собствена войска и полиция.

За първи път Трети март се чества през 1880 
г. - две години след Освобождението - като Ден на 
възшествието на престола на император Александър 
Втори. Две години по-късно - през 1882 г., Държав-
ният съвет приема «Списък на неприсъствените 
дни в  Българското Княжество». В него за първи 
път е записано, че денят 19 февруари се чества като 
ден на «Заключаването на С. Стефанский договор».

Неупоменаването на император Александър Вто-
ри се обяснява с факта, че през 1881 г. той е убит 
и е наследен от неговия син Александър Алексан-
дрович. Съгласно Указ 78 от 31 декември 1887 г. се 
одобрява списък на неприсъствените дни в  Бълга-
рия. В него денят 19 февруари се отбелязва като 
ден на «Освобождението на България».
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През 1911 г. е приет нов  Закон за 
празниците и неделната почивка, но 
и в  него 19 февруари продължава да 
фигурира като ден на «Освобождение-
то на България». Този закон остава до 
октомври 1951 г., когато официално е 
отменен от Кодекса на труда.

С въвеждането на Григорианския 
календар през 1916 г. събитията от 
19-ти и 20-ти век се преизчисляват, 
като към  датата съответно се приба-
вят 12 дни за 19-ти в. и 13 дни - за 
20-ти век. Денят 19 февруари 1878 г. 
стар стил, става 3 март по нов  стил. 
За първи път по новия стил 3 март е 
честван през 1917 година.

Трети март се отбелязва като праз-
ник до 1949 г. През 1950 г. съглас-
но постановление на Министерския 
съвет за определяне на неприсъствените дни през 
календарната 1950 г. 3 март за първи път не е вклю-
чен в  списъка на неприсъствените дни.

Еднократно като официален празник денят е от-
белязан през 1978 г. по повод на 100-годишнината 
от Освобождението. Десет години по-късно по ре-
шение на Юлския пленум  (1987 г.) на ЦК на БКП и 
на Министерския съвет 3 март е възстановен като 
официален празник. С решение на Държавния съвет 
от 27 февруари 1990 г. и на Народното събрание от 
5 март с.г. датата е обявена за национален празник.

 
ЗА УЧАСТИЕТО ВЪВ ВОЙНАТА НА БЪЛГАРИ 

ОТ БЕСАРАБИЯ

На 31 март 1877 година  в  Кишинев  пред воен-
ните подразделения на руската армия е прочетена 
заповед за създаването на Българското опълчение. 
На този ден в  Арменския хан от 300 кадрови во-
йници и офицери от руската армия и 287 български 
доброволци се формират три дружини. Това е исто-
рически акт - положена е основата на Българската 
национална армия. За командир на младото българ-

ско опълчение е назначен генерал Нико-
лай Георгиевич Столетов. Създаването на 
опълчението е най-ярката за времето си 
изява на въоръжена сила на българите за 
освобождението на България от турско 
робство.

   В състава на дружините на Българ-
ското опълчение влизат много бесараб-
ски българи, които по-нататък тръгват да 
се сражават за прогонване на поробителя 
от земите на своите бащи и деди. 

   На 12 април 1877 г. на «Скаково 
поле», в  околностите на Кишинев, е проче-
тен Манифеста за войната с Турция. Обя-
вяването на Руско-турската освободител-
на война било посрещнато с неописуема 
радост от българския и другите народи. 
В заповедта до армията се казва: «Ние 
отиваме не да завоюваме, а да защитим  

поруганите и угнетени наши братя». В същия ден 
е проведен парад на руските войски и българските 
опълченици.

   Карта на Сан-Стефанска България
Жителите от нашия край посрещат с ентусиазъм  

Манифеста за войната с Турция. Българските опъ-
лченци, заедно с руските войници, се сражавали хра-
бро в  боевете при Плевен, Стара Загора, Шейново, 
Шипка и на другите фронтове, дали своя историче-
ски принос за победата в  Освободителната руско-
турска война 1877 -1878 година. 

Не остават настрана от тези военни събития и 
българите от Бесарабия. Огромна е тяхната роля 
в  тези сражения и битки. Голямата част от тях са 
оставили своите кости и своята кръв  на бойните 
полета, но знае се за подвига им  и имената им. Да се 
гордеем  с тях и да не ги забравяме. Ние, тараклий-
ци, например, с гордост носим  в  сърцата си имената 
на Иван Гицеларов, Димитър Карамалак, Иван Ара-
баджи, Олимпий и Павел Панови - видни българи, 
участници в  Българското опълчение.

Димитър Боримечков

25 години – Отдел „Българистика”  в Института за културно наследство и 
20 години – Научно дружество на българистите в Р. Молдова

От 3-ти до 5-ти март в Кишинев ще бъде проведена Международна научна конференция на тема: 
„Българистиката в Република Молдова”, посветена на тези две годишнини. Програмата на конферен-
цията включва 40 доклада на учени от Молдова, България, Русия, Украйна, Полша, които ще бъдат из-
слушани по време на Пленарно заседание (6 доклада), в 1 секция „История и етнология” (25 доклада) 
и във 2 секция „Литературознание и лингвистика” (9 доклада). В програмата на конференцията са 
включени доклади и на наши преподаватели: д.х. Н. Червенков, Н. Караиванов, доц. д-р Е. Рацеева, д-р 
В. Кондов.
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Длъжни сме да из-
ясним. Българската 
държава организира 
възпоменателната це-
ремония за гибелта 
на Васил Левски вся-
ка година, незнайно 
защо, на 19 февруари. 
Обесването на Апо-
стола от османците се 
случва на 6 февруари 

1873 г., време, в което се е датирало по Юлианския ка-
лендар.

През 1916 г. в България е въведен Григорианският 
календар. Така датирането преди неговото въвеждане 
се променя по следния начин: към датите (събитията) 
през XX век (от 1900 до 1916 г.) се прибавят 13 дни, а 
към датите (събитията) през XIX век и назад във вре-
мето се прибавят 12 дни. Следователно датата 6 февру-
ари 1873 г. по Юлианския календар (т.нар. стар стил) се 
трансформира в 18 февруари 1873 г. по Григорианския 
календар.

И така, днес се навършват 141 години от обесването 
на Апостола на свободата. За Левски е изписано много. 
Тук ще обърнем внимание на последните няколко ме-
сеца от живота на най-великия българин.

През лятото и есента на 1872 г. цяла България започ-
нала да живее в предреволюционен подем. Вътрешна-
та революционна организация (ВРО), чийто основен 
организатор, идеолог и водач бил тъкмо Васил Левски, 
обхванала в мрежата си почти цялата страна и насо-
чвала към непосредствена подготовка на общонацио-
налното българско въстание.

Но в условията на този подем се проявили някои 
признаци на разложение. Първият помощник на Апо-
стола - Димитър Общи, започнал да оспорва неговата 
власт, да интригантства, да сее раздори между комите-
тите. Д. Общи успял да настрои срещу Левски някои 
организации. Така единството на ВРО било заплаше-
но. Апостола поискал от БРЦК да отстрани Д. Общи от 
поста пръв пълномощник, но неговите думи не били 
послушани от Букурещ.

В тази обстановка на 22 септември 1872 г., въпреки 
забраната на Васил Левски, Д. Общи организирал обир 
на турската поща в прохода Арабаконак. Османската 
полиция попада в следите на групата и арестува Общи 
и неговите другари. И за да представят пред света сво-
ето дело като политически акт на една революционна 
организация, а не като разбойнически обир, Д. Общи 
и съратниците му започнали да разкриват комитетите 
и дейците, които познавали.

Турското правителство, незнаещо дотогава за 
огромния размах на движението, засилва полицейско-
разузнавателните органи, разкрива много комитети, 
унищожава или неутрализира първокласни револю-
ционни дейци. ВРО, като всяка конспиративна орга-
низация, ударена в центъра, започва да се разпада.

Ударът заварил Левски в Южна България. Той вед-
нага предупредил комитетите за опасността и тръгнал 
за Букурещ, за да обсъди заедно с другите членове на 
БРЦК създалото се положение. В Сливен до него при-
стига писмо от Любен Каравелов, писано на 2 ноември 
1872 г., в което се препоръчва незабавно «повдигане на 
революцията».

«Трябва да се върви на бой, настоявал Каравелов, 
без да губим минутка. На сичките тадявашни юнаци 
са писа и щат да заминат отсреща и надяваме се на по-
мощ от Сърбия и Черна гора.»

Васил Левски обаче отказва да изпълни заповедта 
на БРЦК, защото за него революцията трябвало да до-
веде до освобождението на България, а не до ненужно 
проливане на българска кръв. Разбиранията на Лев-
ски, че не може да се прави въстание, преди да се под-
готви народът за победоносна борба, и че не бива да се 
разчита на чужда помощ, «преди самички да изтъчем 
платното», са споделяни и от много вътрешни дейци и 
комитети.

Далновидността на Апостола в този критичен мо-
мент става още по-очевидна, като се вземе предвид, че 
след разкриването на ВРО посланиците на западните 
държави побързали да предложат на Високата порта 
военна помощ, ако конспиративната българска орга-
низация започне въстание.

Часът е съдбоносен и Левски решава бързо да се 
придвижи до Букурещ, за да защити своите разбира-
ния. На 25 декември 1872 г. на път към Дунава той при-
стигнал в Ловеч, но поради полицейските предохрани-
телни мерки не можал да се срещне с председателя на 
местния комитет поп Кръстю, а се задоволил само да 
прибере архива на комитета, книжата, които, ако по-
паднели в турски ръце, можели да разкрият напълно 
народната организация. През следващата нощ Левски 
останал в село Къкрина, за да пренощува в ханчето на 
доверения комитетски човек Христо Цонев - Латине-
ца.

Но тук, на 27 декември, бил заловен от турската по-
лиция. Тя разполага с негова фотография и с точно 
описание на особените му белези.

Васил Левски е жертва на дълга верига от полицей-
ски разкрития. Съществуват предположения, че при-
чината за неговото залавяне е предателство от съмиш-
леник. Спори се за името на предателя - Поп Кръстю 
или Марин Поплуканов. Според други проучвания 
предателство спрямо Левски не е имало.

До последно османците не знаят кого са заловили 
и Левски е откаран в Търново, за да бъде разпознат. 
Чак там става ясно кой е той. При Къкрина отиват едва 
няколко заптиета, а в случай, че са знаели кого зала-
вят, подобна малочисленост не би била логична. Лев-
ски, който е охраняван само от 20 заптиета по време на 
пътя си от Търново до София, се е надявал напразно 
до последно, че ще бъде освободен от съмишленици.

В София Левски е предаден на съд. Апостола из-
гражда защитата си на основите на правата на хри-
стияните според Хатихумаюна, за да не издаде няко-
го и организацията. Той подчертал няколко пъти, че 
е търсил законни пътища за изменение на живота в 
Османската империя. Левски се разграничава от дей-
ността на Димитър Общи, за да избегне криминални 
обвинения.

Очаквало се Великото везирство да освободи всич-
ки освен обирачите на пощата, защото политически 
процес не е в интерес на Турция и вреди на авторитета 
ѝ пред Европа. Комисията за процеса е: Али Саид паша, 
Шакир бей и Иванчо Хаджипенчович. В инструкции-
те към съдиите е записано да се накажат строго само 
ръководителите.

Смъртната присъда на Апостола е издадена на 14-
ти и е потвърдена на 21 януари 1873 г. Процесът завъ-
ршва, а комисията е иззела функциите на съд, което 
е недопустимо по законите на самата империя. 60 
подсъдими са осъдени на затвор и заточение и двама 
да бъдат обесени - Димитър Общи и Васил Левски.

На 18 февруари 1873 г. присъдата е изпълнена в 
околностите на София.

В последните си мигове Левски се изповядва пред 

141 години от гибелта на Апостола на свободата
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архиерейския наместник на София - отец Тодор Ми-
тов. В изповедта си казва: «Каквото съм правил, в пол-
за народу е. Моли се, отче, не за мене, а за отечеството 
България.»

Свещеник Тодор Митов свидетелства: «След като 
свърших обреда, Левски беше вдигнат върху едно буре 
и окачен на въжето. Преди да бъде избутано бурето 
изпод краката му, той извика: Боже, избави България!»

Така завършва своя живот най-великият син на 
България - гениалният организатор, политик и идео-
лог на българската национална революция.

Левски е останал в българската история преди всич-
ко с безсмъртието на своите прозрения. Когато се из-
гражда неговият образ, традиционно се акцентира 
върху човешките му добродетели. Те безспорно правят 
Левски истински обичан син на народа. Но главното не 
е в това, че той е бил безумно смел, че е държал сметка 
за всеки похарчен лев на организацията, че е бил фа-
натично обречен на делото на революцията. Този сан-
тиментален образ на Левски закрива действителното 
величие на неговото дело.

Преди всичко Апостола е велик народен водач - ор-
ганизатор. Като никой друг в българската история, и 
то в условията на робски страх, униние и тотална дик-
татура, той успява да създаде мощна народна органи-
зация.

Левски е гениален политик на революционна Бълга-
рия. Неговите прозрения за независимост и самостоя-
телност на българското движение, развиващо се сред 
хаоса на Източния въпрос, добре разбрани и осмис-
лени, имат почти непреходно значение в българска-
та история. Дръзкото отхвърляне на политическата 
опека на чуждите сили е изстрадан исторически урок, 
дълбоко анализиран и осмислен в политическата иде-

ология и революционната практика на Васил Левски.
Левски е велик и със своите идеи за бъдещия свят 

- свят на народното равноправие и на човешката сво-
бода. Макар да е заел своите идеи от европейската де-
мократична мисъл, той ги преработва, за да създаде от 
тях платформа и знаме на народната пробуда, на на-
ционалното движение.

Със своята политическа идеология, със своите ка-
чества на гражданин на новия свят, със своята гени-
алност на организатор и политик Левски изпреварва 
българското развитие с цели десетилетия. И може 
би са прави онези познавачи на неговото дело, които 
смятат, че ако беше живял в някоя по-голяма страна и 
ако беше писал на някой по-популярен език, той щеше 
да бъде известен на света като един от най-големите 
мъже на XIX век.

Портрет на Апостола на българската свобода                                 
във фоайето на ТДУ „Григорий Цамблак”на 19.01. 2014 г.

Денят на българските будители в нашия университет
По стара вече традиция в университета бе отбелязан Денят на българските будители. На тържество-

то присъстваха представители на посолството на Република България в Република Молдова, пред-
ставители на културата в гр. Тараклия и на местната  общественост. За съжаление, в залата не бяха 
забелязани представители на местната власт – районния съвет и кметството. 

Слово за тържеството изнесе и.д. ректор на университета д-р Мария Паслар. След тържествената 
част бе изнесена концертна програма, включваща песни и танци, изпълнявани от студенти на универ-
ситета.
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Студентският празник в университета 
 18.11.2013 г. Денят на студентите в университета тоя път беше отбелязан малко по-различно. Някол-

ко студентски отбора, подготвени и ръководени от М. Колар, преподавател в университета, се състеза-
ваха помежду си в интелектуална борба на сцената на университетската аула, отговаряйки на поставе-
ни въпроси. Най-добрият отбор спечели най-високата награда. 

Не липсваха и награди за най-добрите студенти за успехи в учението и в обществения живот на уни-
верситета, връчени от и.д. ректор на учебното заведение д-р М. Паслар. 

След това естествено дойде ред и на концертната програма, подготвена от преподаватели и студенти 
на университета.

Женский коллектив 
Тараклийского  государственного университета    имени Григория Цамблака сердечно по-

здравляет всех мужчин – коллег с Днем защитника отечества!!!

Мы поздравляем Вас тепло,
С Днем Армии и Флота,
Пусть будет радость от того,
Что помнит, чтит и любит кто-то.
И пусть улыбка промелькнет,
И пусть разгладятся морщины,
И пусть весна в душе поет,
Сегодня праздник Ваш, мужчины!

Редакцията на вестник  
„ТУК” поздравява всички 
дами в университета – 

преподаватели, студент-
ки и служители по случай 
женския празник 8 март 

и им пожелава здраве, 
успехи и щастие!
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Работа Сената университета
27 декабря 2013 

года состоялось оче-
редное заседание 
Сената университе-
та. По одному из во-
просов, который был 
рассмотрен на дан-
ном заседании был 
представлен Доклад 
о выполнении реше-
ний Сената универ-

ситета д.п. Марией Пасларь, являющейся председате-
лем Сената. 

Доклад о  выполнении решений Сената универси-
тета

Считаю необходимым проводить анализ и контроль 
над исполнением решений Сената. Секретарь Сената 
должен обеспечивать контроль за исполнением реше-
ний, принятых Сенатом (информируя исполнителя 
поручения, предоставив ему выписку из решения Се-
ната).

Исполнитель готовит ответ на выданное поручение 
и передает секретарю Сената. Документ считается ис-
полненным и снимается с контроля после документи-
рованного подтверждения его исполнения.

Ученый секретарь формирует отчет о состоянии дел 
по исполнению решений Ученого Сената.

Заседание Сената №1 от 27. 09. 2013 г.
Вопрос №4 «Об итогах приемной кампании ТГУ в 

2013 г. и задачах на 2014 г.» 
Решение «4.2. Ректорату разработать план меропри-

ятий по привлечению абитуриентов на 2014 – 2015 уч. 
год.»

Вопрос № 5 «Утверждение состава конкурсной ко-
миссии по избранию на вакантные должности и при-
своению ученых званий преподавательскому составу. 

Решение «Заведующим кафедрами предоставить 
информацию по вакантным педагогическим должно-
стям в конкурсную комиссию для объявления конкур-
са.»

Вопрос № 9 «Об утверждении плана мероприятий 
по написанию книги об истории развития универси-
тета.»

Решение «9.2. Возложить ответственность за соблю-
дение и своевременное исполнение плана мероприя-
тий по написанию книги об истории университета на 
составителей: Пасларь М. Л.  и Червенкова Н. Н.

9.3. Финансовому отделу университета разработать 
и предоставить смету расходов по написанию книги 
об истории развития университета .

Заседание Сената №2  от 31. 10. 2013 г.
Вопрос № 5 «О готовности учебных корпусов и об-

щежития к новому учебному году и подготовке к ото-
пительному сезону.»

Решение «5.2. Ректорату издать приказ об экономии 
электроэнергии, запрете использования электрообо-
гревательных приборов и соблюдении мер противо-
пожарной безопасности сотрудниками и студентами 
университета.»

Вопрос № 9 «О Выделении денежных средств на 
проведение ремонтных работ в краеведческом музее 
университета.» 

Решение «9.1. Выделить денежные средства на про-
ведение ремонтных работ в краеведческом музее уни-
верситета 49 000 лей.»

Заседание Сената №3 от  29. 11. 2013 г.
Вопрос № 2 «О подготовке к зимней экзаменацион-

ной сессии 2013 – 2014 уч. г.»
Решение «2.2. Заведующим кафедрами  обеспечить  

строгое соблюдение профессорско-преподаватель-
ским составом требований Регламента по оцениванию 
учебной деятельности студентов, Регламента по  орга-
низации учебного  процесса на базе Национальной 
системы учебных кредитов  и графика организации 
и проведения зимней экзаменационной сессии 2013 – 
2014 учебного года»

Вопрос № 6 «О ходе развития системы менеджмента 
качества в ТГУ»

Решение «6.2. Продолжить работу по внедрению си-
стемы менеджмента качества в ТГУ.  6.3.Структурным 
подразделениям университета системы менеджмента 
направить свою деятельность на улучшение и разви-
тие качества обучения.»

Вопрос № 7 «Об утверждении пакета документов, 
подаваемых д. п. М. Пасларь и д.ф. В. Кондовым в ВАК 
РМ для получения научного звания доцент.»

Решение «7.2. Ученому секретарю Сената подгото-
вить пакет документов для получения  разрешения 
Министерства Просвещения РМ на получение  науч-
ного – дидактического звания доцента.»

Вопрос №9 «Об утверждении размера дополнитель-
ной оплаты за электроэнергию студентами, прожива-
ющими в общежитии ТГУ.»

Решение «9.1. Установить следующий размер до-
полнительной платы за электроэнергию студентам и 
жильцам, не имеющим электросчетчиков в зависимо-
сти от используемых электроприборов:

•	 Чайник	–	20	лей/	месяц,
•	 холодильник	–	65	лей/	месяц,
•	 телевизор	–	25	лей/	месяц.
9.2. Заключить дополнительные соглашения со сту-

дентами и жильцами, не имеющими счетчики учета 
электроэнергии.

9.3. Проректору по АХЧ, Тулуш С. В. и коменданту 
общежития Кайряк М. М. регулярно проводить рейды 
по проверке наличия у студентов неучтенных электро-
приборов.»

Поставлено на контроль выполнение в этом полу-
годии 30 Решений Сената университета.

Выполнено - 21.
Выполняется - 9
Не выполнено - 0
Заслушав и обсудив доклад  д.п. М. Л. Пасларь, пред-

седателя Сената, «О выполнении решений Сената»,

СЕНАТ РЕШИЛ:
1. 1. Снять с контроля 21 выполненное решение.
1. 2. При подготовке решений Сената университета, 

которые ставятся на контроль исполнения, указывать 
ответственных исполнителей и точную дату исполне-
ния.

1. 3. Председателю Сената осуществлять текущий 
контроль над исполнением решений и докладывать 
о  результатах исполнения решений в установленный 
срок.

1.4.  Руководителям структурных подразделений 
университета своевременно предоставлять информа-
цию ректорату о ходе выполнения решений Сената.

1. 5. Методисту по качеству во время проведения 
внутренних аудитов контролировать структурные 
подразделения ТГУ в части выполнения решений Се-
ната университета.

1. 6. Ректорату разработать план мероприятий по 
привлечению абитуриентов на 2014-2015 учебный год.
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Информация
об итогах зимней экзаменационной сессии 2013-2014 уч. года

Согласно графику учебного процесса зимняя сессия в Тараклийском государственном университете имени Григория 
Цамблака проходила в два этапа:  с 16 по 31 декабря 3013 г. и с 9  по 15 января 2014 г.

Одной из приоритетных задач нашего университета является качественная профессиональная подготовка будущих спе-
циалистов. Процесс профессиональной подготовки, как вы знаете, исключительно сложен и предусматривает усвоение 
базовых и профессиональных знаний и умений студентами; овладение   объемом личностных, квалификационных, психо-
педагогических, менеджерских и других компетенций.

Очень важно, чтобы студент испытывал необходимость в получении  глубоких, а не формальных знаний и умений. 
Общеизвестно, что качественные показатели образовательного процесса складываются  из нескольких составляющих, а 
именно – уровня подготовки студентов (что наглядно  демонстри-
руется их успеваемостью в период сессии), профессионализма пре-
подавательского состава, четкой организации учебного процесса, 
соответствующей методической, информационной, материально-
технической базы.

Сейчас, в начале нового семестра, самое время подвести итоги 
зимней сессии,  обсудить  проблемы, которые она высветила.

За две недели до начала зимней сессии был утвержден график 
проведения, экзаменационный материал и  список студентов , допу-
щенных  к зимней сессии. На заседаниях кафедр с дидактическими 
кадрами обсуждался вопрос по организации  экзаменов и ведению 
документации.

Во время сессии был организован внутренний аудит проведения 
экзаменов проректором по учебной деятельности, методистом по 
качеству и начальником учебного отдела.

Было установлено:
- экзамены проводились согласно Регламенту по организации 

учебного процесса; 
- наличие на экзаменах учебных программ, утвержденного экза-

менационного материала, экзаменационных ведомостей, зачетных 
книжек, журналов академических групп.

По результатам проверки был заполнен журнал контроля, где были отражены: своевременное начало экзамена и его 
продолжительность; соответствие объема и содержания экзаменационного материала аналитической программе дисци-
плины; соблюдение порядка проведения экзамена; психологическая обстановка на экзамене; своевременность и правиль-
ность заполнения преподавателем  экзаменационной ведомости  и зачетных книжек студентов.

Контроль показал, что особых нарушений не было, но у некоторых преподавателей не оказалось аналитических про-
грамм, не были утверждены билеты. Некоторые преподаватели до сих пор вовремя не сдают документацию после экзамена 
на кафедру, хотя это оговаривается каждый раз, и отражено в Регламенте по организации учебного процесса.

Итоговая оценка по каждой учебной дисциплине высчитывается из оценок, полученных на семинарских занятиях, ат-
тестации и экзамене,  в определенном процентном соотношении. Высчитанный средний балл всех учебных дисциплин 
определяет рейтинг студента в группе, соответственно, на кафедре и в университете в целом.

    Численность студентов университета на начало сессии составила 243, из них  в разрезе кафедр:.
Кафедра педагогики - 88 студентов
Кафедра истории и общественных дисциплин – 89 студентов
Кафедра филологии – 65 студентов. 
Анализ результатов зимней сессии по кафедрам отражен в следующей таблице:

Прошедшая сессия показала, что  основными причинами возникновения академической задолженности являются: 
- недопуск к сессии студентов, не сдавших аттестации;
- неудовлетворительные оценки, полученные на экзаменах;
- неявка на экзамены по тем или иным причинам;
- отрицательные оценки по учебным дисциплинам в связи с систематическими пропусками занятий.
По отчетам кафедр не допущено к сессии было:
-  на кафедре филологии – 4 студента 2 курса специальности «Болгарский и румынский язык и литература»  по следую-

щим учебным дисциплинам:
1. Чемерук Александр («Практикум по румынскому языку»; «Болгарская морфология»; «Сравнительная грамматика 
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болгарского и румынского языка»; «Основы научного исследова-
ния по лингвистике»; «История мировой литературы», «Политиче-
ские структуры современной Европы»; Ознакомительная практика; 
«Древняя	румынская	литература	/	Фольклор	и	мифология»).

2. Штырбулов Юрий (Практикум по румынскому языку»; «Срав-
нительная грамматика болгарского и румынского языка»; «Основы 
научного исследования по лингвистике»; «Древняя румынская ли-
тература	/	Фольклор	и	мифология»;		«История,	традиции	и	культу-
ра болгарского народа»).

3.	 Киосе	Александр	 	 («Древняя	 румынская	 литература	 /	Фоль-
клор и мифология»; «Практикум по румынскому языку»; «Срав-
нительная грамматика болгарского и румынского языка»; «Основы 
научного исследования по лингвистике»).

4.	 Мокан	 Екатерина	 («Древняя	 румынская	 литература	 /	 Фоль-
клор и мифология»);

- на кафедре истории и общественных дисциплин – 4 студента:  
 Петрюк Владислав -  студент 1 курса специальности «Бухгалтер-

ский учет», («Статистика», «Основы экономической теории», «Бол-
гарский язык»).  

 Трое студентов 3 курса специальности «Бухгалтерский учет»: 
Вельчева Алена  («Техника и учет банковских операций», «Бухучет в торговле и малом бизнесе», «Финансовый менед-

жмент», и «Бухгалтерский учет в отраслях»).
Разградский Михаил  («Финансовый менеджмент», «Бухучет в отраслях»).
Чемерук Василий  («Анализ хозяйственной деятельности», «Бухучет в торговле и малом бизнесе», «Финансовый менед-

жмент», «Бухучет в отраслях»);
- на кафедре педагогики  все студенты были допущены к экзаменам.
Не сдали сессию те же четверо студентов кафедры филологии по тем же предметам, те же студенты кафедры  истории 

и общественных дисциплин по тем же предметам и  студентка  2 курса специальности «Бухучет» Матеева Светлана  («Фи-
нансовый учет»), студент 2 курса специальности  «История» Тулуш 
Георгий («Интерактивные  методы преподавания истории»).

Студенты		3	курса	(з/о)	«История»:	Дмитриев	Игорь	(«Правоведе-
ние», «Новая история стран Европы и Америки»), Дериволков Иван 
(«Правоведение», «Новая история стран Европы и Америки»),  Орли-
огло Марина («Правоведение», «Новая история стран Европы и Аме-
рики», «Источниковедение», «История Буджака», «История Молдовы 
и  Болгарии (средние века)», «Философия»), Кочев Евгений –  две сес-
сии не сданы.

На кафедре педагогики: студенты специальности «Музыка»:  3 курс 
-Кавлак Василий   («Педагогическая практика»);  2 курс- Дериволкова 
Наталья («Педагогическая практика»); 1 курс – Марков Федор («Исто-
рия музыки», «Сольфеджио и гармония», «Элементарная теория му-
зыки»).

Итого: 17  неуспевающих.
В обозначенный  графиком учебного процесса период ликвидации 

задолженностей ни один из названных выше студентов не явился, 
хотя студенты были дополнительно предупреждены зав. кафедрами.

Радуют результаты тех студентов, которые сдали сессию на  9-10, их 24, и это отражено в данной таблице, но мне хочется 
назвать их по именам: Олойник Альбина – 1 БРФ, Драган Оксана – 2 БРФ, Кирияк Наталья – 2 БРФ, Челарская Наталья – 3 
БРФ, Ангельчев Вадим – 4 БРФ, Карапиря Анна – 3 РАФ, Акбыик Дмитрий -   4 РАФ, Арнаут Ольга – 4 РАФ, Кирова Лина – 4 
РАФ, Герги Наталья – 1 ПНО, Головко Марина – 2 ПНО, Пивоварова Татьяна – 2 ПНО, Сакалы  Ольга – 2 ПНО, Сонгрова 
Валентина - 2 ПНО, Кайпак М. – 2 СЗ, Кочева А – 2 СЗ, Малак Николай – 3 СЗ, Калак Ольга – 1  Бухучет, Арнаут Альбина 
–	3	Бухучет,	Бакаржи	Сергей	–	2	история,	Хуцану	Виталий	–	2	История,	Вельчева	Ольга	–	3	ист	з/о),	Кодряну	Лилия	–	3		ист	
(	З/О),	Юровская	Нина	–	3	ист	(	з/о).

 Важно то, что в период этой сессии, уже не было нарушений в отношении пересдачи. И теперь студенты, сдавшие 
экзамены, претендуют на обоснованную стипендию. Студенты дневной формы обучения – на бюджетной основе - могут 
претендовать на три вида стипендий: государственную академическую, государственную социальную и болгарскую; сту-
денты, обучающиеся на контракте, на два вида стипендий - государственную академическую и болгарскую. 

 По итогам зимней сессии академическую стипендию будут получать  105 студентов, в том числе:
1 категория – 11 студентов
2 категория – 21  студент
3 категория – 73  студента
 Болгарскую стипендию будут получать 214 студентов, из них: 
50 болг. левов – 59 чел
60 болг. левов - 145 человек
70 болг. левов – 10 человек.
В заключение, хочу предложить сотрудникам кафедр, преподавателям   на заседании кафедр обратить внимание, в оче-

редной раз, на ведение документации, своевременное и правильное заполнение журналов, ведомостей, зачетных книжек, 
так как при проверке были обнаружены некоторые нарушения и недочеты. Не все преподаватели заполняют ведомости до 
конца, есть исправления в зачетках, журналах и ведомостях, особенно внимательными должны быть преподаватели при 
заполнении результатов модульного экзамена. Я считаю, что всю документацию должны заполнять и сдавать на кафедры  
только сами преподаватели, чтобы было с кого спрашивать. Итоги зимней сессии должны быть обсуждены  на кураторских 
часах где, будут  выявлены причины неуспеваемости некоторых студентов и определены факторы повышения уровня  и 
качества  учебного процесса.

  Ведь успешно сданный экзамен – это  результат совместных усилий студента, преподавателя и других структур.

И.о. проректора по учебной деятельности                                 М.С. Калчева
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Состояние учебной, научной и воспитательной 
работы 

кафедры «Педагогика»

1. Учебная работа
В течение первого семестра 2013-2014 учебного года ка-

федра «Педагогика» работала, опираясь на принятый план 
кафедры от 09.09.2013 года, на индивидуальные планы пре-
подавателей и на учебные планы следующих специально-
стей:

- Музыка (код специальности 141.11);
- Социальная защита (код специальности 331.1);
- Педагогика начального образования (код специально-

сти 142.03);
Все учебные дисциплины, заложенные в учебные планы, 

охвачены преподава-
нием. Количество ча-
сов по плану по всем 
учебным дисципли-
нам преподавателями 
кафедры отработаны 
на 100 %. Проведено 
запланированное ко-
личество лекции, се-
минарских занятий и 
аттестаций. 

Основные формы 
работы преподавате-
лей кафедры - лекции, 
семинары, практиче-

ские работы. Специфика работы на специальности «Музы-
ка»  предусматривает индивидуальные формы обучения по 
следующим дисциплинам: музыкальный инструмент, во-
кал, дирижирование.

Общее  количество запланированных часов по кафедре 
«Педагогика» на I-й семестр составляет 6510,2 часов группо-
вых  и индивидуальных занятий.  Преподаватели кафедры 
«Педагогика» читают определенные дисциплины и на дру-
гих кафедрах (подробно смотри в таблицах №1,2,3).

Для систематической проверки знаний и умений, при-
обретенных студентами в течение семестра, используются 
следующие виды текущего контроля:

- написание и защита рефератов;
- опрос (индивидуальный, парный и групповой) студен-

тов на учебных занятиях;
- тестирование;
- подготовка сообщений и докладов.
В середине  семестра по всем учебным дисциплинам 

проводились текущие аттестации. В рамках утвержденных 
графиков проводились экзамены и зачеты  зимней сессий, 
материалы которых обсуждались и были утверждены на за-
седании кафедры «Педагогика». 

На кафедре «Педагогика» на начало семестра было 92 сту-
дента, в течение семестра выбыло 5 студентов (2 студента – 1 
СЗ – Зайцев А., Толмач О., 1 студент – 2 СЗ – Колиогло М., 2 
студента – 1 Музыка – Кавлак В., Кайряк В.), на конец семе-
стра  осталось 88 студентов. Все студенты были допущены 
к зимней сессии. По результатам зимней сессии следующие 
задолженности: студент 1 курс специальности «Музыка» – 
Марков Федор по предметам «Сольфеджио и Гармония», 
«История музыки», «Элементарная теория музыки», сту-
дент 2 курс специальности «Музыка» – Дериволкова Н. по 
педагогической практике и студент 3 курса специальности 
«Музыка» – Кавлак В. по педагогической практике.

На кафедре «Педагогика» по окончанию 1 семестра 55 
студентов успевают на 8-10 по среднему баллу, 31 студент  
успевает на 8-10 по всем дисциплинам и 8 студентов успе-
вает на 9-10 по всем дисциплинам (подробно смотри в та-
блице №4).

Кафедра «Педагогика» применяет форму работы кругло-
го стола как интегрированный семинар. В I семестре было 
проведено 7 круглых столов (подробно смотри в таблице 
№5).

По итогам данной формы работы следует сделать вывод: 
она требует тщательной подготовки студентов, их умение 
работать с научной и методической литературой, развивает 
творческое усвоение знаний, умение разрешать проблем-

ные задания.
По учебному плану в первом семестре на специальности 

«Музыка» предусмотрена педагогическая практика в дет-
ском саду на  2 курсе, а  в гимназии - на 3-м курсе. Специфи-
ка прохождения практики -  на протяжении всего семестра 
проводилась практическая работа по решению поставлен-
ных задач практики, 1 раз в неделю.

По итогам практики каждому студенту дана характери-
стика по месту прохождения практики, работа оценена. 
Студенты оформили и сдали соответствующую документа-
цию на кафедру.

Студенты специальности «Педагогика начального обра-
зования» 2 и 3-их курсов в количестве 13 человек проходи-
ли практику по совместному обучению в Великотырновсом  
университете  им  святых Кирилла и Мефодия Республики 
Болгария.

2. Научная работа 
За I семестр профессорско-преподавательский состав  

кафедры  выпустил 1 монографию, подготовил для печати 
1 монографию, участвовал в 4 научных конференциях, и 
защитил 1 мастерскую работу (подробно смотри в таблице 
№6). 

3. Воспитательная работа
Студенты кафедры «Педагогика» активно участвовали во 

всех запланированных мероприятиях университета:
1. Конкурс эссе на тему «За молодыми -  будущее 

Молдовы!», где студентка 1 курса      «Социальная защита» 
Дериволкова Татьяна заняла 2-е место.

2. Посещение Национального Театра оперы и балета 
имени М.Биешу.

3. Проведение кураторских часов, посвященных жиз-
ни современной молодежи.

4. Проведение интеллектуальной игры «Университет-
ские эрудиты», где команда    студентов кафедры «Педагоги-
ка»  заняла 1-е место.

5. Первенство университета   по мини – футболу.
6. Первенство университета   по баскетболу среди де-

вушек 1-х курсов.

4. Задачи кафедры, направленные на повышение 
уровня учебной, научной и воспитательной деятельно-

сти:    
1. 1. Разработка и редактирование аналитиче-

ских программ по учебным дисциплинам.
2. 

Разработка 
л е к ц и о н -
ных курсов, 
п о д г о т о в -
ленных на 
основе соб-
с т в е н н ы х 
исследов а-
ний, а также 
с использо-
ванием ли-
тературы по 
специально-
сти.

3. О р -
г а н и з а ц и я 
деятельно-
сти по изучению опыта работы преподавателей путём взаи-
мопосещений  учебных занятий. 

4. Активное участие в национальных и международ-
ных научных конференциях и публикация научных статей 
в специализированных периодических изданиях и сборни-
ках.

5. Привлечение студентов к участию в конкурсах, сту-
денческих олимпиадах и конференциях.

6. Оказание помощи студентам в написании и публи-
кации научных статей.

7. Работа по подготовке документации кафедры к 
оценке и аккредитации  специальностей «Музыка», «Педа-
гогика начального образования» и «Социальная защита». 

8. Оказание помощи в пополнении библиотечного 
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фонда. 
9. Усиление контроля кураторами академических групп  посещаемости учебных занятий студентами.

Решение:
1. Разработать и отредактировать аналитические программы по учебным дисциплинам.
2. Разработать лекционные курсы на основе собственных исследований, а также с использованием литературы по 

специальности.
3. Организовать деятельность по изучению опыта работы преподавателей путём взаимопосещений  учебных заняти-

ях. 
4. Активнее участвовать в национальных и международных научных конференциях и публиковать научные статьи в 

специализированных периодических изданиях и сборниках.
5. Привлекать студентов к участию в конкурсах, студенческих олимпиадах и конференциях.
6. Оказывать помощь студентам в написании и публикации научных статей.
7. Продолжать работу по подготовке документации кафедры к оценке и аккредитации  специальностей «Музыка», 

«Педагогика начального образования» и «Социальная защита». 
8. Оказать помощь в пополнении библиотечного фонда. 
9. Усилить контроль кураторами академических групп над посещаемостью учебных занятий студентами.

Зав. кафедрой А. Плэтикэ
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Среща с Костантин Курдогло
В началото на декември миналата година в нашия университет 

се състоя среща с един необикновен човек – Константин Кур-
догло. Защо необикновен? Защото е „обикновен” учител по фи-
зическа култура, който освен пряката си работа в училище като 
такъв, се занимава много сериозно и с краеведска, научно-изсле-
дователска работа. Досега е издал няколко изключително инте-
ресни и ценни книги, свързани с историята на родното му село 
Баурчи, като специална книга е посветил на църквата в селото 
(която всъщност е първата му книга), с репресиите и масовите 
депортации жители на родното му село през 1940-1951 г., с глада 
през 1946-1947 г. в гагаузките села в нашия край. Както може да 
се отбеле-

жи: и четирите книги на автора имат една и съща 
връзка – народът, който е преживял и репресии, 
и глад, без да губи вяра в Бога и в щастлив живот.

Любовта му към спорта е била заложена още в 
детските му години. Но детската му мечта е била 
да стане летец…., която, за съжаление, не успя-
ва да се сбъдне. Не му се отдава още при първия 
опит да стане студент и по физическа култура и 
спорт в тогавашния педагогически институт „И. 
Крянга” в Кишинев, след което прави още един 
неудачен опит… По-нататък следват две години 
военна служба в състава на съветските войски 
в Източна Германия (в т.н. тогава ГДР) и завръ-
щане в родния край, Републикански техникум по 
физическа култура и спорт, в който е приет от 2 
курс, след него Институт по физическа култура 
и спорт в гр. Лвов, Украйна и… сериозна профе-
сионална травма…, след която в продължение на четири години не може да упражнява преподавател-
ската си дейност, а трябва да се лекува, да се подложи на редица много сложни операции. Но към 1980 
г. здравето му е нормализирано и той започва да работи като учител по физическа култура в средното 
училище в родното си село, та и до ден днешен…

А що се отнася до началото на краеведската и научно-изследователската работа, с която се занимава, 
самият К. Курдогло казва: „Ещё в школе я был одним из лучших учеников по литературе и истории. 

Видимо, школьные способности выражать свои мысли 
в прозе и искренняя любовь к родному селу за долгие 
годы меня не покинули, а, наоборот, стали началом 
творческой деятельности".

А повод да се захване с тази работа става грешка на 
друг изследовател, открита от него в статия и допус-
ната по отношение на датата, свързана с основаването 
на църквата в родното му село. В резултат на упорита 
работа около изясняване на подробностите, свързани 
с началото на историята на църквата в Баурчи у него се 
заражда идеята да напише книга по тази тема, която в 
края на краищата се появява със заглавието: „История 
Свято-Николаевской церкви с. Баурчи".

А втората му книга - "Репрессии и массовые депор-
тации жителей с. Баурчи, Чадыр-Лунгского района Ре-
спублики Молдова 1940-1951 г.г.",  е свързана с първа-

та… Времето на сталинските репресии е черен период в живота на т.нар. „съветски хора” в бившия 
СССР. Едва ли ще се намери село или град в тази държава, от където да не е имало поне един депорти-
ран човек в Сибир: „Мой дед был репрессирован. К сожалению, я его не видел и не знаю, но, родители 
много о нём рассказывали"- казва Константин Курдогло за човека, снимката на когото е върху облож-
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ката на неговата втора книга. За постигане на целта си, за да напише тази книга, авторът й е използвал 
спомените и размислите на съселяните си, снимки и документи 
от местата, където те са били депортирани. Знае се, че оцелели-
те и завърналите се от местата на заточение в родния си край 
хора не са имали правото да се завърнат в родните си селища, 
в собствените си домове, защото техните къщи веднага след 
депортацията са им били конфискувани, отнети завинаги… И 
те са се заселвали в близки или по-отдалечени от родните им 
гнезда селища. А колко от тях не са се завърнали?! Колко от тях 
са си оставили костите в чуждия край, защото не са могли да 
издържат на неимоверно трудните условия на живот, в които 
са били поставени?! Колко от тях са се лишили от близките си, 
от семействата си… Това е живата и истинска история на хора-
та от родното село на К. Курдогло и на всички останали селища 
в нашия край, която още не е дописана… Не тази, в учебниците 

по история…, особено по история на несъществуващата вече държава с названието-абревиатура – 
СССР… А то да бяха само репресии…

И К. Курдогло създава още две книги: „Страницы истории с. Баурчи”, която всъщност представлява 
сборник от очерци за живота и съдбата на хората от родното му село, преживели тежки периоди, но 
понякога и радости, издигайки и развивайки, подобрявайки условията на живот в родното си село 
или оцелявайки извън и далеч в много случаи от неговите предели…, и покъртителната книга „Голод 
в Гагаузии”, за която той казва: „Мне показалось, что я должен об этом написать. Я обязан. Это наша 
история, наша правда". 

А ето я и изповедта на К. Курдогло като човек, учител и писател: 
"Быть писателем, учителем, мужем и отцом одновременно очень 
сложно. Я не пишу романы. Я пишу историю, поэтому, я очень 
много времени провожу в архивах, езжу по сёлам. Говорю с тыся-
чами людьми. Все рассказы я пишу от руки, затем всё это набираю. 
Мой обычный распорядок дня: утром на занятия, после обеда по 
сёлам в поисках материалов, затем допоздна набираю текст. По-
могать жене, практически, не успеваю. При любой свободной ми-
нуте стараюсь что-то делать по дому, птицу покормить… Устал. 
Очень устал. Но, не могу не написать о голоде. Наш народ заслу-
жил этой книги правды 46-47 годов. 

Я не могу оставить работу в школе, потому что влюблён в свою 
профессию. Школа- важнейшая ступень в жизни любого челове-
ка, а для меня лично- это энергия".

Ето защо и четирите книги на К. Курдогло имат една обща връзка – народът, който е преживял и 
репресии, и глад, без да губи вяра в Бога и в щастлив живот…

В срещата с интересния и необикновен колега взе участие и завеждащата библиотеката на Комрат-
ския държавен университет Вера Петровна Чимпоеш, която е била организатор на подобно меропри-
ятие с К. Курдогло в университета в гр. Комрат. След срещата тя посети библиотеката на нашия уни-
верситет, където оказа определена методическа помощ на своите тукашни колеги.

Сериозно съдействие в организацията на срещата с К. Курдогло оказа нашият преподавател д-р Н. 
Куртев. Помощ и съдействие имахме и от страна на ръководството на университета в лицето на не-
говия ръководител д-р М. Паслар, и от страна на катедрата по история в лицето на ст. пр. Н. Каракаш, 
както и от отделни преподаватели, като колегата С. Хорозов и др.  

В. Кондов

Семинар по български език и в Тараклия 
На 27-ми ноември 

миналата година семи-
нар по български език 
и литература на регио-
нално равнище се про-
веде и в гимназия № 3 
в град Тараклия. Ко-
легите от гимназията 
подготвиха два откри-
ти урока и извънкласно 
мероприятие, посветено на известната българска детска писа-

телка Леда Милева, централно място, в което заемаше театралната постановка на приказка от твор-
чеството на писателката. Уроци изнесоха Л. Кирнева и Н. Гайдаржи. В постановката бяха ангажирани 
талантливи деца от различни класове, които с играта си покориха малобройната публика – своите и 
учителите – участници в семинара от други училища в района. 
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Сердечно поздравляем всех именинников 
ФЕВРАЛЯ

Кряскову Олесю Дмитриевну – 3 февраля
Воинскую Анну Васильевну – 8 февраля
Злобину Анну Николаевну – 14 февраля
Бурлакову Татьяну Дмитриевну – 19 февраля
Пецу Анну Дмитриевну- 23 февраля

МАРТА
Каракаша Николая Николаевича – 1 марта
Пасларь Ивана Николаевича – 5 марта
Тулуш Ульяна Дмитриевича – 6 марта
Стоянова Иван Ивановича – 18 марта
Кайряк Ивана Дмитриевича – 22 марта
Руссева Николая Дмитриевича  25 марта

„Рок-бардовска вечер…” в Тараклия
На 24 януари тази година в Дома на културата в гр. Тараклия се състоя вечер, 

посветена на бардовската песен. Участниците и малкото зрители в малката зала 
на Дома на културата имаха възможност да видят и видео-филм, посветен на ре-
дица изтъкнати съветски изпълнители на авторски песни, такива като Владимир 
Висоцки, в навечерието на рождения ден на когото всъщност се състоя това съби-
тие, на Булат Окуджава и др. 

Разбира се, че всички включени в сценария на 
водещата бардове заслужаваха да бъдат споме-
нати и слушани, но … само в бившия СССР ли е 
съществувал този музикално-поетичен жанр? И 
само на руски език ли? А тук в Молдова няма ли 
бардове? А в нашата прародина България?

А същите Висоцки, Окуджава и др. известни 
бардове, между другото прекрасно звучат и на 
български език… Факт е, също така, между дру-

гото, че тъкмо в България за гастролите 
на Театъра на Таганка в страната, в които 
участва и Владимир Висоцки, беше за пръв 
път издадена голяма плоча с негови интервюта и песни. Нямаше ли да бъде 
по-интересен сценарият, ако информация за това бе включена в него? Ина-
че, само един от участниците в мероприятието се опита да изпълни нещо и 
на български, да, и на Висоцки, и на Окуджава, и на български бардове, но 
в телевизионния репортаж нито дума за това не бе споменато…

И още нещо, според нас, не бе както трябва… Включването в сценария 
на … рок-музика…, изпълнена от много млад, макар и явно талантлив, му-
зикант – ученик. Къде са бардовската песен и рок-музиката като музикални 
жанрове, за да се съжителстват в едно мероприятие?… Тогава в рекламата 
за Вечерта тя точно така трябваше да бъде наречена – рок-бардовска…  

Тъкмо професионалните музиканти и любителите на бардовската песен, поканени да вземат участие в „зло-
щастния” сценарий…, се бяха поотпуснали и можеха да зарадват публиката и себе си с още изпълнения на 
интересна бардовска музика, когато на сцената бе поканен този млад изпълнител 
на рок-музика… И бардовската музика свърши, умря… още след първото „рок-
парче”, като че ли изобщо не бе звучала преди малко в залата… А „рок-парчетата” 
не бяха 1-2, а цели 4!… Как ги изтърпях лично аз, само, разбира се, аз си знам…, 
но как ли ги изтърпяха и доста други зрители и участници във „Вечерта на бар-
довската песен”?..., които, както и аз, едва ли са подозирали, че вечерта, посветена 
уж на бардовски песни може да завърши… с рок-музика, с толкова рок-парчета, 

макар и на толкова млад гений в този музикален 
жанр?... 

А иначе, добре бе, че в сценария се бяха вклю-
чили като изпълнители на бардовски произве-
дения преподавателите по музика и от нашия 
университет Виталий Терзи и Виталий Тодоров 
(който, между другото, единствен изпълни своя песен и като мелодия, и като 
текст), както и ученици, които в момента се учат да свирят на китара и да пеят в 
съпровод на този инструмент, а също така и някои бивши наши студенти.

В. Кондов, участник и зрител
 в „рок-бардовската” вечер 
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25 години - Олимпиада по български език в Молдова

Семинар по български език и литература в Кишинев
На 22-23 ноември миналата година в българското училище в гр. Киши-

нев, ТЛ „Васил Левски”, бе проведен семинар по български език, литература 
и история и традиции на българския народ, в който взеха участие учители 
по тези дисциплини от цялата страна, в това число и командировани от Ре-
публика България колеги, които работят в редица средни учебни заведения 
в страната, при това както от десния, така и от левия бряг на река Днестър. В 
откриването на семинара участваха и представители на посолството на Ре-
публика България в Република Молдова в лицето на посланика на Р. Бълга-
рия г-н Георги Панайотов, зав. отдел „Българистика” от Института за кул-
турно наследство към Молдовската академия на науките доц. д-р Надежда 
Кара, експерта по български език в министерството на образованието на Р. 
Молдова г-жа Надежда Димитрова и др.

От район Тараклия в работата на семинара взеха участие колегите: Васил Кон-
дов  –  консултант по български език към Управлението на образованието и пре-
подавател в нашия университет, Елена Жепан – зав. отдел към УО и учителка по 
български език в ТЛ „Ив. Вазов” (наша бивша студентка), а също така и колегите 
учители от други средни учебни заведения в район Тараклия, като: Н. Артьомина 
– ТЛ „Ив. Вазов”, Е. Дериволкова – гимназия „Ив. Инзов”, А. Стоева – гимназия 
„О. Панов” (също наша бивша студентка),  Л. Желяпова, М. Маринова – ТЛ, гр. 
Твърдица, Л. Попова – гимназия, гр. Твърдица, А. Ковач – гимназия, с. Новосьо-
ловка, Св. Дерменжи – ТЛ „Паисий Хилендарски”, с. Кортен, А. Колчева - ТЛ «Хр. 
Ботев», с. В. Пержей, Т. Чебанова – гимназия, с. Кайраклия. 

Участниците в семинара имаха възможност да наблюдават открити уроци на 
колегите си в ТЛ „Васил Левски”, който е едно сравнително ново училище в сто-
лицата на страната ни с изучаване на български език, литература и история, тра-
диции и култура на българския народ, в което работят и четирима преподаватели 
от Република България. 

Но трябва да се подчертае, че ТЛ „Васил Левски” в гр. Кишинев с право се на-
рича „българско училище”, и това се дължи не само на факта, че по-голямата част на 
ученическия му състав по произход е с български корени, а преди всичко защото в 
сравнение с другите средни учебни заведения в страната с такъв контингент учащи се 
тук на изучаването на българския език, история и култура на нашия народ се обръ-
ща, според нас, сравнително по-голямо внимание; повече са и часовете, заложени в 
учебния план, в съответните дисциплини на учебното заведение, за изучаване на тези 
дисциплини. 

И още нещо относно това учебно заведение с изучаване на българистични пред-
мети. На мен лично винаги ми прави впечатление следният факт -  че докато пре-
подавателите и учениците на това учебно заведение, начело със своя дългогодишен 
директор д-р Васил Стоянов, като цяло много се гордеят с името на училището си, с 
името на Васил Левски, един от най-големите български патриоти, редица училища в 
страната ни с български контингент ученици никак не могат да си изберат за патрон 

име на достоен деец, допринесъл с дейността си за защитата и развитието на българския народ, култура, история и т.н. 
както в пределите на българските земи, така и извън тях, за да бъде той пример и ориентир в тяхната дейност. Докога ще 
продължи тази безименост, този нихилизъм и,вероятно, криво разбран интернационализъм?...

Сигурен съм, че на колегите българисти от другите училища в страната също им е направила впечатление тази атмосфе-
ра на уважение към всичко българско в ТЛ „Васил Левски” и те, тръгвайки си оттук, ще я пренесат, доколкото могат, и ще 
живеят с нея и там, където работят, в името на българщината…

В. Кондов, д-р по филология, преподавател по български език в ТДУ „Гр. Цамблак”
 и консултант по български език към УО в район Тараклия    

Олимпиадата по роден 
език е път 

за  съхраняване
на българската идентич-

ност в Молдова
Дългът на българската общ-

ност в Молдова е да съхрани 
у младото поколение българи 
родният език, традициите и 
културата. А езикът е най-
голямата крепост и богатство, 
което ни пази като българи, 
особено когато се намираме 
извън пределите на  метропо-
лията.

Организирането и провеждането на Републикански 
олимпиади по български език и литература е резултат 
от неимоверен труд на учителите, на българската об-
щественост и на държавните структури за  развитието 
на българския език в образователната дейност.

Традиционно организираните олимпиади по роден 
език и литература в Република Молдова са насочени 
към реализиране на няколко цели: стимулиране на 
повишен интерес у учениците към българския език и 
литература; развитие на интелектуалните способно-
сти  и състезателния дух; създаване на атмосфера за 
общуване между участниците от различни райони на 
Републиката.

Една от формите на откриването на талантливи 
деца в областта на езикознанието и литературознани-
ето е Републиканската олимпиада по роден език.

Олимпиадата предоставя възможност на ученици-
те от различни райони на  Републиката да реализират 
своите знания и творчески способности по роден език 
и укрепва самочувствието и съзнанието им за принад-
лежност към българската общност и духовна култура.

Тази година, 2014 г., се провежда 25-та юбилейна 
Републиканска олимпиада по български език и лите-
ратура. Интересът към олимпиадата се повишава не 
само от  учениците, изучаващи българския език, но и 
от българската общност в Молдова, от нейните изтъ-
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За началото на изучаването на български език 
в гр. Тараклия и за провеждането на първите 

олимпиади по предмета
1987 година, септември месец. 

Започнах да работя в 7 клас като 
учителка по химия. Сложен е пред-
метът, а и класът не беше силен. 
Обяснявах, търсех различни по-
хвати и методи, но работата върве-
ше доста трудно. Забелязах, че 
някои ученици не разбират какво 
изобщо говоря, какво то означава. 
В класа учеха основно българчета, 
затова реших някои понятия да 
давам на български език. И рабо-
тата тръгна… Тогава предложих 
да почнем да изучаваме българ-

ски език. Едно момче, Слави Касандрак, донесе от дома си 
учебника «Български език за чужденци». И започнахме да 
се събираме след часовете, да си говорим на български, а в 

часовете по химия говорехме и на руски, и на български.                                                                            
Вие ще питате защо го пиша това. Така, заедно с тези сед-

мокласници, аз, учителка на 35 години, получих възмож-
ност да говоря и да пиша на литературен български език. В 
Тараклия, както и в другите селища с компактно българско 
население, никога не е секвала живата, макар и архаична, го-
ворима българска реч, която е запазила своето очарование 
и мекота. Но винаги се е усещала липсата на писменото сло-
во. Само единици са имали достъп до книжовния български 
език. 

С тази групичка ученици участвахме в  републиканския  
этнофолклорен фестивал  през пролетта на 1988 година. На-
шите «Пролетни празници и обичаи», показани на сцената 
на Оперния театър в гр. Кишинев, спечелиха втора награда. 
Учениците бяха впечатлени, горди и имаха голямо желание 
да продължим.  

След  една година проведохме училищна олимпиада по 
български език и литература. Разбрахме, че за първи път ще 
се проведе и републиканска олимпиада. Но ние не взехме 
участие в нея, нямахме увереност, че cме за олимпиада.

През цялата следваща година упорито учехме български 

кнати представители, които вече 24 години подкрепят 
и стимулират участниците на олимпиада.

На участниците им се предоставя възможност да 
общуват с известни български учении - българисти, 
писатели, поети, художници, общественици, сред ко-
ито са доц. д-р Надежда Кара, доц. д-р Елена Рацее-
ва, Георги Барбаров, Димитър Пейчев, Иван Вълков, 
проф. Николай Червенков, председател на Научното 
дружество на българистите  в Молдова, който тради-
ционно по време на всички олимпиади връчва награда 
за  оригинален сюжет на представено есе.

Срещата с представителите на българския духовен 
елит стимулира участни-
ците на олимпиадите за 
творческа изява.

 Олимпиадите се про-
веждат в три кръга: учи-
лищен, районен и репу-
бликански. Необходимо 
е да се отбележи висока-
та организация при про-
веждането на републи-
канските състезания по 
роден език от страна на 
Министерството на про-
светата, с главен  консул-
тант д-р Алла Никитчен-
ко и главен специалист 
Надежда Димитрова.

 За участниците се ор-
ганизира конкурс за  из-
разително рецитиране на стихотворения от български 
поети. Важно е да се отбележи авторският подход към 
художествените текстове и изразените патриотични 
чувства в личното творчество на състезателите. Някои 
от участниците рецитират свои авторски стихотворе-
ния.

На  участниците в Републиканската олимпиада се 
предлагат тестови задачи по  български език и лите-
ратура и викторина по история и традиции на българ-
ския народ. Учениците са ориентирани към теорети-
ческата и практическата им подготовка по български 
език, литература, история и традиции на българския 
народ; задълбочено осмисляне на художествения 
текст и към създаването на собствен текст.

Имах честта да бъда председател на комисията на 
републиканската олимпиада  общо  четири години. С 

огромна гордост мога да подчертая, че изискванията 
към участниците на олимпиадата всяка година се ус-
ложняват, а това е добър показател за постигнатите 
високи успехи в процеса на обучението по роден език, 
желание и стремеж да се повиши нивото на владеене 
на книжовния български език и да се прилага в рече-
вата практика по най-добрия начин. 

Няколко републикански олимпиади (XX-2009 г., 
XXI-2010 г., XII-2011г.) бяха проведени в гр. Тараклия 
– център на българската култура, а част от тях се от-
криха в Тараклийския държавен университет «Григо-

рий Цамблак», който подготвя 
специалисти по българска фи-
лология.

Випускниците на универси-
тета вземат участие в дейността 
на комисията в републиканска-
та олимпиада, подготвят свои 
ученици за участие в състеза-
нията, които заемат висока по-
зиция в класирането на участ-
ниците,  те са победители в 
олимпиадата. Сред тях са Елена 
Жепан, Альона Стоева, Альона 
Бръйляну.

Положително е и това, че 
на учениците, получили най-
високата оценка от републи-
канския кръг на олимпиадата, 

им се дава възможност за обучение в български вузове 
по избрани от тях специалности.

Отличените участници в олимпиадата се награжда-
ват от  Министерството на просветата, от Посолство-
то на Република България в лицето на извънредния и 
пълномощен посланик г-н Георги Панайотов, Научно-
то дружество на българистите, Българските общини в 
Република Молдова. Българската общност в Молдова 
отбелязва успехите на учениците по роден език и тех-
ните учители.

Успешното провеждане на републиканската олим-
пиада е рузултат от съвместна дейност на представи-
телите на държавни и обществени институции.

И.д. ректор на ТДУ „Григорий Цамблак”     
 д-р Мария ПАСЛАР  
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Един от първите…
Петър Кирилович Малак 

по специалност е учител по 
история и като такъв, след 
завършването на висшето си 
образование в университета 
в Кишинев (който тогава бе 
единственият университет 
в Р. Молдова), дълги години 
е работил в тараклийско-
то училище № 2, което сега 
е гимназия и отскоро носи 
името на руския генерал 
Иван Инзов. 

Преди повече от четвърт век, през 1986 г., когато най-
сетне, през последните години от съществуването на СССР, 
в тукашните училища бе разрешено изучаването на българ-
ски език, макар и във факултативна форма, той, въпреки че 
не е филолог по образование, става и учител по български 
език в училището, където преподава история. Това е доку-
ментирано и в един от тогавашните броеве на българския 
в. „Новопазарска трибуна” (който любезно ни бе предоста-
вен от журналиста Димитър Боримечков) в статия на Иван 
Дундаров „Българският език в българските селища на Мол-
давска ССР”, където е отбелязано: „Вече половин година 
децата учат български език. Преподавателят по български 
език в град Тараклия, Молдавска ССР, Петър Кирилов Ма-

лак споделя, че „децата възприеха новия предмет с голяма 
радост и интерес. Положително възприеха нововъведение-
то и родителите и повечето колеги”. 

В статията се отбелязва, че изучаването на българския 
език тогава е срещнало редица трудности от обективен и 
субективен характер. От обективните са били преди всичко 
липсата на квалифицирани специалисти - преподаватели по 
български език. Затова в самото начало на организацията на 
изучаването на български език в училищата с български по 
произход контингент ученици Министерството на просве-
тата на МССР организира в Кишинев курсове по български 
език за учители по други предмети, които са изявили жела-
ние да преподават и български език в училищата, в които 
работят като учители. Това е станало през август месец 1986 
г. Курсовете са били 3-седмични. В  статията с основание 
се отбелязва, че едва ли за тези 3 седмици слушателите са 
получили достатъчна подготовка за квалифицирано препо-
даване на български език, но че това е било първата крачка 
с надежда, че ще има добро продължение…

Самият П. Малак в разговор по този въпрос с нас спо-
дели следното: „В началото на преподаването на българ-
ски език тогава тук аз се оказах пръв… Работата е там, 
че още като студент в университета в Кишинев открих 
в града книжарница, в която се продаваше литература 
на български език и започнах да си купувам от там книги. 
Но четейки български книги, открих, че не разбирам добре 
този български език, на който са написани. Впоследствие 

Аз, Карагиоз (Гарановская) Алла участвах в районната и републиканската олим-
пиада по български език. Учителка по български език (като факултатив) и ръково-
дител в подготовката за участие в олимпиадата ми беше Мария Ивановна Тодорова. 
Републиканската олимпиада се състоеше от 2 етапа: писмен и устен. По време на 
устния етап прочетох собствено стихотворение. И бях наградена с диплома. Беше ни 
много интересно на нас, участниците в олимпиадата,  да общуваме помежду си, да 
усещаме духа, който ни обединява. По време на олимпиадата имахме хубава култур-
но-развлекателна програма, а вечер пеехме български песни и играхме хоро.

Мария Ивановна и Иван Боримечков бяха режисьори при постановката на ве-
ликденски традиционни обичаи, които бяха показани от нас по време на районен и 
републикански фестивал на народните обичаи и обреди.    

език, наблегнахме и на българската литература. Засега не си 
спомням имаше ли районен етап на олимпиадата, но точ-
но помня, че спечелилата в училището Алла Гарановская 
беше командирована заедно с мен на републиканска олим-
пиада по български език и литература. Това беше втората 
републиканска олимпиада по български език и литература. 
Когато пристигнахме в Кишинев, видяхме, че има още мно-
го ученици, които учат български и които са напреднали в 
изучаването му. Алла направи едно изследване за Олимпий 
Панов, което представляваше творческа работа за нашия 
земляк, тараклиец, участвал в Освобождението на България 
от турско робство и герой на България. 

Първия ден беше проведено тържествено откриване и 
конкурс на рецитаторите. Сутринта на другия ден беше пис-
меният етап на олимпиадата. Учениците писаха съчинение.  
Най-интересното обаче се случи вечерта. 

В училището-интернат, където бяхме настанени, започ-
нахме да пеем български песни, танцувахме хоро, а имаше 
ученици, които пяха песни, научени от бабите и дядовците 
им. Именно тук лично аз, а може би и Алла усетихме, че не 
cме сами  в Тараклия, че cме много и че cме българи. Усе-
тих българския дух. Обвзе ме гордост, спомних и думите на 
акад. Лихачов: "Не забравяйте, че вие сте най-древната кул-
турна нация от съществуващите днес, и то не само в Европа, 
но и в света. Миналото погълна античността, древния Рим, 
Гърция и т.н., но България остана като жива отломка от ев-
ропейската най-древна култура."  

За първи път видяхме д-р Иван Забунов, председател на 
дружеството «Възраждане», д-р Николай Червенков, Вален-
тин Кунев, които се изказаха, наградиха спечелилите  първи 
места участници и изразиха същата мисъл, че не трябва да 
се забравя миналото и рода. Защото има какво да научим от 

дедите си, за да станем трудолюбиви и весели като тях. Да 
имаме тяхното развито чувство за хумор, да помним тради-
циите, обичаите, песните, танците им.

 През 2014 година републиканската олимпиада в Молдова 
ще отбележи вече 25-годишния си юбилей. Наистина, не за-
бравихме, но и с помощта на майка България не само съхра-
няваме, но и развиваме обичаите, традициите и езика на 
българите. Мога да кажа, че онова равнище, което беше пре-
ди 24 години, никак не можем да го сравним със сегашното. 
Тогава учихме българския език факултативно. В Тараклия 
бяхме само  двама-трима ентусиасти-учители, без учебници 
и книги. Такъв беше и Петър Кирилович Малак, също от 
второто училище. Той започна изучаването на българския 
език от 1986-1987 учебна година и също факултативно.              

Сега това е редовен предмет, има учители-професио-
налисти, завършили българска филология в България и в 
Молдова, преподаватели от Република България, учебници, 
помагала, ученически библиотеки, научна, художествена, 
методическа и друга литература, практики в България. 

Искам да пожелая на участниците в олимпиадите по 
български език творчески успехи, кураж, настойчивост и 
упоритост в изпълнението на мечтите им. Да живем ние, 
българите, тук, в Молдова, в България, навсякъде по света и 
да се гордеем, че има такава народност - българи, които «са 
дали нещо на света, на вси славяни книги да четат»… 

Мария Ивановна Тодорова, учителка по химия
PS. А Алла Гарановская, някогашната участничка в една 

от първите републикански олимпиади по български език и 
литература,  след време завършва Тараклийския държавен 
университет „Григорий Цамблак” по специалността „исто-
рия” и в момента работи като учителка по история и като 
методист в Районното управление на образованието в гр. 
Тараклия.
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Приятни спомени
Олимпиада! Колко емоции в една 

проста дума: щастие, разочарова-
ние, вълнение за себе си и за други, 
за тези, които стават приятели зара-
ди нея. За всеки един от нас тя е дала 
нещо повече отколкото състоянието 
на двудневно напрежение.  Тя ни даде 
това, заради което си струва да живе-
еш - цел,страст.  Сега, замисляйки се 
за това, какво ми даде олимпиадата 
по български език, спокойно мога да 
кажа, чет я ми даде билет за бъдещето. 

Два щастливи и в същото време мъчителни дни продъ-
лжава борбата, за да докажеш себе си, че си най-добрият.  
Но, най-интересното нещо във всичко товае, че участни-
ците продължават да бъдат приятели, да се подкрепят вза-
имно, защото само няколко часа ние сме съперници. Човек 
само да си помисли колко е в състояние да направи за тези 
2 дни: и да участва в конкурси, устни, писмени, и в интервю 
с известни писатели, и да отиде на екскурзии, че оставаш 
изненадана, как всичко това е възможно! За 4 години от 

участието ми в олимпиадите спечелих четири пъти призови 
места: 9,11,12 клас – 1 място, 10 клас- 2 място. В това състе-
зание аз винаги съм харесвала тази комбинация от органи-
зиране на свободното време и труд. 

Мене са ме питали дали конкурсите от този вид са необ-
ходими, какво те дават. Мога да кажа с увереност, че да. Те 
ни помагат да проверим своите сили,да се срещнем с тези, 
които стават за нас приятели, научаваме нещо ново. 

Сега аз, Мария Маслинкова, чувствам малко носталгия, 
че никога вече няма да бъда част от ученическа олимпиа-
да.  Бих искала  да пожелая на всички участници, разбира 
се, победа! Но ако не отговаряте на изискванията за побе-
дители, не се притеснявайте, вие сте всички победители и 
първо пред самите себе си.  Просто знам, че олимпиадата 
не е само завист и разочарование, това е щастие, дори и да 
не сте първата. Желанието за победа вече е огромна стъпка 
напред, не го изпускайте!

Благодаря на организаторите за тази възможност!
                                                                  Мария Маслинкова

възпитаник на гимназия г. Твардица (9 клас)
                           и лицей «М.Губогло» г. Чарър-Лунга (12 клас)

25 –годишна история
По случай на 25-годишния юби-

лей на олимпиадата мога смело да 
споделя, че тя е  един от начините, 
който позволява да се откриват най-
способните ученици по български 
език и литература. Олимпиадите ви-
наги се провеждат на високо ниво. 
Това състезание ни дава възможност 
да се гордеем, че имаме богат нацио-
нален капитал в Репубика Молдова. 
Ако се върнем назад в историята, то 
ще си спомним, че инициаторите за 

основаването на олимпиадата са родолюбиви българи и 
българисти от Бесарабия: Татяна Стоянова, Елена Рацее-
ва, Надежда Кара, Нико Стоянов, Георги Барбаров и други. 
Олимпиадата се провежда от самото си начало в няколко 
тура. На устния тур журито се наслаждава на добрите реци-
тали, по време на които много често е трудно да се определи 
кой от състезалите е най-добър. На писмения тур участ-
ниците показват не само своите знания по предмета, но и 
творчески ги прилагат. Предложените теми за есе винаги са 
интересни и учениците по най-оригинален начин изказват 
своите мисли. Те проявяват висока култура на своята пис-
мена реч и мислене. Председателят и членовете на комисия-
та винаги търсят оптимален начин за оценяване на работи-
те. Системата за оценяване на това национално състезание 
всяка година се усъвършенства. По този начин се постига 
действително справедлив подбор на лауреатите. Останали-

те участници, недостигнали до това високо отличие, остават 
разочаровани от получените сравнително ниски оценки. Но 
всеки, който е класиран за участие в републиканска олим-
пиада, е постигнал вече висок успех на районно ниво. Иска 
ми се да предложа занапред на тези участници да се връчва 
специална грамота…

За нас, проверяващите, най-приятният от всички етапи 
на олимпиадата безспорно е моментът, когато, след като е 
подписан протоколът с точките, започва разсекретяването 
на анонимно оценените тестове и когато разбираме кои и 
какви са отличените лауреати – от кои места - градове, села, 
гимназии, лицеи са, чии са ученици.

Работите  на «олимпийците» особено ярко свидетелстват 
колко са израснали от първата олимпиада досега. Това ни 
дава основание да мислим, че и учителите не стоят на едно 
място. И те усъвършенстват знанията си. 

Културната програма за участниците в олимпиадата ви-
наги е добре обмислена, тъй като включва  срещи с инте-
ресни хора, изиграли голяма роля в развитието на българ-
щината в Молдова, посещение на театри, на паметни места, 
свързани с историята на българите в Бесарабия, екскурзии. 
Всичко това дава възможност на участниците да получат 
един отдих от отминалата ителектуална борба в състезани-
ето.

Обявяването на резултатите е най-вълнуващият миг за 
участниците в олимпиадата. Емоциите не могат да се опи-
шат, трябва да се видят и да се изживеят.

Людмила Попова,
учител по български език  и литература

обаче  в това отношение  ми провървя, тъй като през 1971 
г. бях на практика в музеите на гр. Ленинград (сега Санкт-
Петербург), където си купих учебника „Болгарский язык для 
иностранцев”. След като го прочетох от кора до кора…, 
като се запознах с граматиката и с отделните текстове в 
него, започнах да се ориентирам в българския език много по-
добре… Този учебник дори ми помогна през 1972 г. успешно да  
участвам в конкурс, след който ми бе дадена възможност да 
работя като преводач в системата на Интурист в Киши-
нев. Имах възможността да бъда екскурзовод на две групи 
български туристи от гр. Габрово. Тая работа  ми хареса 
и аз още повече започнах да проявявам интерес към българ-
ския език. Моята работа се хареса и на администрацията 
на Интурист и съответно след завършването на универси-
тета ми беше предложена работа в тази система. Но, аз 
се отказах от нея, тъй като вече бях получил  направление  
за работа по специалността си в училище. Когато започ-
нах педагогическата си дейност в тараклийското средно 
училище № 2 през 1973 г., естествено, си помислих, имайки 
учебник,  да се опитам да организирам изучаване тук и на 
български език, но нещата тук тогава още не бяха узрели за 
такова нещо…

И започнах факултативно да преподавам български език 
на желаещи да изучават езика  ученици едва през 1986 г. 
Предметът „Български език” предизвика голям интерес у 
учениците, тъй като той е роден език за повечето от тях, 
повечето хора в Тараклия са българи. През юни месец 1988 г. 
бях изпратен на курс по български език в София в състава 
на първата група бесарабски българи. След завършването 
на курса  ни бе издаден документ, който ни даваше право 
да преподаваме български език в училище. Но, за съжаление в 
училището, където работех, ми бе отказано да преподавам 
този предмет, тъй като за това е било нужно да има съот-
ветното финансиране…

В момента  имам ученици, които след моя факултатив 
по български език, заминаха да учат в България, завършиха 
там съответните вузове, които живеят и работят там…”    

Въпреки че негови ученици не са участвали в олимпи-
адите по български език, заслугата на такива колеги като 
П. Малак, на първите преподаватели по български език в 
училищата с български състав на ученици тук, в Молдова, 
според нас, е безспорна…      

В. Кондов, преподавател
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Да знаеш добре родния си език е задължение…
Когато в начало-

то на 90-те години в 
програмата на олим-
пиадата беше вклю-
чена учебната дис-
циплина български 
език и литература, 
малко от нас, учите-
лите, вярваха, че ще 
се провежда  на висо-
ко и сериозно ниво. 
Може би затова, че 
ние, учителите, сами 

нямахме сериозна езикова подготовка. При това и от-
ношението на учениците към този предмет беше дори 
пренебрежително:

-Защо ни трябва български език, когато владеем до-
бре руски език? - беше техният аргумент.

Но, постепенно нещата се промениха. Отвориха 
се границите. По-близкото запознаване с живота на 
гражданите на България, с нейната история и култура 
изясниха много неща. Промени се и нашето отноше-
ние към съвременния книжовен български език. За-
щото преди това донякъде изглеждахме смешни, ни-
хилистични в своето отношение към родния си език. 

Ние, учителите, осъзнавахме и своята отговорност 
за състоянието на родния ни език и отношението към 
него.Това ни превърна в ентусиасти и мисионери в де-
лото на националното ни възраждане.

Любов Кириловна Касапова, Галина Ивановна Спа-

сова, Вера Николаевна Бумагина приложиха за това 
огромни усилия. Още през 90-те години нашето учи-
лище стана едно от най-добрите в преподаването на 
български език. Ние се конкурирахме и бяхме сред 
най-добрите в републиката.

Нашите ученици Зинаида Грекова,Татяна Терзи, 
Нина Димитрова, Кристина Узун, Виктория Каламан 
спечелиха първите места на републиканските олимпи-
ади по български език.

Постиженията на нашите ученици станаха призна-
ние на всекидневния  упорит труд на учителите.Те са и 
знак на промененото наше национално самосъзнание 
и самочуствие на българи, които искат да се развиват 
заедно с българите от Прародината ни.

И добре, че има подобни състезания, които ни по-
казват какви промени станаха не само в съзнанието 
ни, но и в отношението към родния ни език и него-
вото съвършенствуване. Добре е, че владеем и руски, 
и румънски, и английски езици.Те ни отварят нови 
хоризонти и дават ни по-големи възможности. Но да 
знаеш добре родния си език е наше задължение и го-
ляма отговорност.

Олимпиадата е такова място, където знания се про-
веряват най-сигурно. И не ни дава илюзии, че всичко е 
направено.Ние, учителите, сме задължени да учим все 
нови и нови поколения български деца тук така, как-
то е заповядал Паисий Хилендарски: «Българино, знай 
своя род и език!».

Тамара Чебанова,
учител по български език и литература, 
гимназия в с. Кайраклия, район Тараклия

Приятен и незабравим спомен
Миналата година имах щасти-

ето да бъда поканена на поред-
ната Републиканска олимпиада 
по български език и литература, 
която беше организирана от На-
дежда Александровна Димитро-
ва, специалист по български език 
в молдовското Министерство на 
образованието съвместно с по-
солството на Република Бълга-
рия в Кишинев. И, разбира се, 

лични благодарности на всички, които много или мал-
ко бяха ангажирани с подготвителните дейности.                                                                                                       

В олимпиадата взеха участие ученици от 9-ти до 12-
ти клас от училища, където се изучава български език 
и литература. Всеки, който представя училището си, 
е подготвил някакъв приятен сюрприз — стихотворе-
ние  или песен на роден език. Всяка дума на присъства-
щите българчета, изразена в песен или в стих, излъчва 
любов към родния език, към българското, приповди-
га българския дух и дава надежда за светли бъднини 
на нашата родина. Толкова се радвах, че все още има 
учители, които обичат работата с децата и които дават 
блестящ пример как се преподава със страст и с ис-
крено вълнение.      

С много настроение, музика и подаръци протече 
тържествената церемония около награждаването на 
победителите в олимпиадата. Талантливите и умни 
деца „внесоха топлина” у всички с постиженията и от-
личните си резултати. Учениците бяха специално по-
здравени от водещи и известни личности в различни 
сфери на обществения живот. Бих искала най-сърдечно 
да благодаря на организаторите на тази олимпиада, на 
всички подкрепили я - с прекрасно подредената про-

грама, според вкуса и разбиранията на участниците. 
Приятен  и незабравим спомен ми остави посещени-
ето на светата обител Киприяна. Местността е много 
красива, а манастирът е хубав, излъчва спокойствие и 
молебен дух.

И главният момент в Републиканската олимпиада 
по български език и литература - това е Победата. Да 
честитим на учителите по български език и литерату-
ра за отличните успехи на учениците им, които за по-
реден път печелят призови места. Според мен децата 
проявиха особено голям интерес към олимпиадата. 
Затова се радвам, че се организира подобна инициати-
ва. Безспорно, трябва да има повече подобни прояви, 
за да може младите хора да бъдат по-мотивирани за 
учебна дейност. 

Друго, което направи приятно впечатление, е това, 
че на всички участници, учители  и поканени гости 
бяха резервирани места в хотела „Заря“, който пред-
лага спокойна атмосфера за почивка.

Мисля, че участниците напуснаха университета, 
въодушевени от топлия прием и с надежда следваща-
та година да се завърнат 
отново. 

Моето най-важно 
послание към всички 
участници е: „Продъ-
лжавайте така! Не се 
уморявайте да задавате 
въпроси, бъдете винаги 
любознателни и не при-
емайте нито един отго-
вор като окончателен и неоспорим“.

Лилия Желяпова, 
учител по български език и литература, ТЛ, Гр. 

Твърдица
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От тези Олимпиади ми останаха най-добри 
спомени

Казвам се Юлия Буюк-
ли, студентка съм от 3 курс в 
Държавния университет в град 
Кишинев, в англо-френския 
факултет.

Учих в Тараклийския лицей 
“О.Панов” и завърших 12 клас 
през 2011. От 9 клас и до 12 
бях участничка в районните и 
републиканските олимпиади 
по български език и литерату-
ра и винаги спечелвах 1,2 и 3 
място. От тези олимпиади ми 
останаха най-добри спомени, 

защото се запознах с мнозина интересни хора от раз-
лична възраст. Дори и сега общуваме по скайпа или 
си пишем по електронната поща. Когато олимпиада-
та се провеждаше в Кишинев, ходихме на екскурзии в 
музеи, на кино, в театър. Интересно беше откриването 
на олимпиадата: танци,песни, рецитал на собствени 
стихове. Като участничка и победителка на олимпиа-
дата три пъти бях в България във Варна на почивка и 

един път в София в президентската резиденция “ Бо-
яна”. В София имахме интересни срещи с министъра 
на образованието на България и с представителите на 
българските университети. Много ме впечатлиха ек-
скурзиите в моята прародина, видях много красиви и 
забележителни места. Останах очарована от красота-
та на българската природа. Благодарна съм на моята 
учителка по БЕЛ Валентина Михайловна Карамалак, 
която ми помогна да достигна тези успехи.

Искам още да кажа, че подготовката и участието в 
олимпиадата по БЕЛ ми помогнаха, когато вече станах 
студентка. Защо? След първи курс през лятото работих 
в българското консулство. Получих от консула грамота 
за добра работа и безплатна годишна виза в Република 
България. А след втори курс, миналото лято, работих 
в България в туристическата фирма “Балкан-Експрес” 
на Слънчев бряг. Бях екскурзовод и диспетчер. Знани-
ята, които придобих в лицея и в олимпиадите ми по-
могнаха в тази работа. 

Разбрах, че тази година се навършват 25 години от-
както се провежда олимпиада по БЕЛ. Пожелавам на 
всички участници, учители, организатори на олимпи-
ада успехи, големи постижения и всичко най-добро.

                                 Юлия Буюкли

Учениците с голямо желание участваха в 
олимпиадата

Вече 25 години изми-
наха от момента, когато 
за пръв път в Р. Молдова 
се проведе олимпиада по 
български език и литера-
тура. И всяка година тя 
ставаше все по-интересна 
и по-творческа за учени-
ците и учителите. Уче-
ниците с голямо желание 
участваха в олимпиадата, 
за да проверят какво зна-
ят и какво още трябва да 
научат и усвоят.  Републи-
канската олимпиада се 

провеждаше в Кишинев и в Тараклия. Когато учени-
ците бяха в Кишинев, много им харесваха екскурзиите 
в музеи, в театри, концертите по време на откриването 
на олимпиадата. Когато си идваха вкъщи, с удовол-
ствие споделяха своите впечатления със съучениците 
си, а призьорите с гордост показваха наградите си. А 
как те се радваха, когато ги освобождаваха от изпита 
по български език! Това беше голям стимул за децата. 
Съжалявам, че сега това е отменено.

Всяка година участвах в работата на комисията в 
Районната олимпиада и понякога - в Републиканската. 
Виждах как учениците се вълнуват, преживяват, с как-
во нетърпение очакват резултатите. Много се радвам, 
че нашите деца обичат своя роден език, стараят се да 
знаят по-добре историята на България, работят твор-
чески, пишат стихове на български език.

Като учител по български език и литература рабо-
тих 23 години. За това време имах много различни 
награди, но най-големите ми награди бяха моите уче-
ници-участници в олимпиадата по български език и 
литература!

Всяка година учениците ми се връщаха от олимпи-
адата с награди и винаги с 1 , 2 или 3 място: Владимир 
Кайряк, Наталия Илиева, Екатерина Чебан, Марина 
Карамалак, Юлия Буюкли и много други. Понякога 
имах по 5 призьори, от 8 места 5 бяха на моите учени-
ци. И аз се гордеех, защото това беше резултат на моята 
работа. Разбира се, че това е голяма подготовка, много 
време отделях на учениците, но това си струваше. За-
бравяше се вълнението, главоболието и т.н, оставаше 
само удовлетворението и гордостта, благодарността 
на учениците. Искам да пожелая на сегашните учени-
ци успехи, на учителите добри ученици-призьори, а на 
организаторите всичко най-добро.

                        С най-добри пожелания Валентина 
Михайлова Карамалак.

Много се радвах на успехите на децата 
заедно с тях

Миналите олимпиади 
бяха добре организирани 
и се провеждаха на висо-
ко ниво. Бяха създадени 
добри условия за участни-
ците. Олимпиадата трае-
ше 3 дни и се състоеше от 
2 тура: устен (конкурс за 
стихове) и писмен. В сво-
бодното време от конкур-
сите се провеждаха различ-

ни развлекателни мероприятия и срещи с българските 
бесарабски поети. От година на година материалът, 
предложен за олимпиадите, все повече се усложнява-

ше. Добавиха се въпроси по история, култура и тра-
дициите на българския народ. Всяка една олимпиада 
дава възможност на децата да си разкрият знанията си 
по предмета. Лично за мене тези 3 дни са препълнени 
с големи преживявания за децата, дали те ще се спра-
вят със задачите. Най-вълнуващите моменти бяха на 
третия ден, когато ние очаквахме обявяването на ре-
зултатите. Много се радвах на успехите на децата за-
едно с тях. Нашите ученици обичат родния си език и с 
удоволствие го изучават. Моите пожелания: в бъдеще 
също да се провеждат олимпиади. Много ученици же-
лаят да участват в тях. И по възможност след олимпиа-
дата да се дават олимпиадните задачи на учителите, за 
да могат да работят върху тях с другите деца.  

Прасковия Калинкова,
учител по български език и литература

ТЛ в гр. Твърдица, район Тараклия
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Легендите за произхода на българската марте-
ница

са повече от една, но всички те са свързани 
с прабългарите и основателя на българската 

държава - хан Аспарух.
Първа легенда

Според едно от преданията хан Аспарух получил дар от 
сестра си под формата на китка, привързана към крака на 
лястовица с бял конец. Червената багра била от кръвта на 
птицата, чийто крак бил наранен от конеца. Предполага се, 

че лястовицата е пристигнала при хан Аспарух точно на 1 
март, откъдето води началото си и традицията на този ден 
всички българи да си даряват червено-бели мартеници за 
здраве, щастие и сполука.

Втора легенда
Владетелят на прабългарите, хан Кубрат, повикал петте 

си сина и им завещал да не се разделят и да бъдат винаги 
заедно. Да бъдат силни и да не могат врагове да ги нападат 
и поробят.

След време хазарите нападнали прабългарите и пленили 
дъщерята на Кубрат – Хуба. Предводителят на хуните пред-

Уважаеми колеги
– преподаватели, студенти, 

служители!
Честита баба Марта!

Бъдете здрави и работливи, 
за да бъдете късметливи и 

щастливи! 

Конкурс за учител на годината
В началото на февруари приключи последният етап от конкурса за учител на годината на районно равнище, 

в който най-активно се бяха включили и няколко учители по български език от различни училища в район Та-
раклия: от ТЛ „Паисий Хилендарски”, с. Кортен – Светлана Дерменжи, гимназия „Иван Инзов”, гр. Тараклия – 

Светлана Пожидаева, гимназия „О. Панов” – Альона Стоева, която преди време 
завърши нашия университет, ТЛ „Ив. Вазов”, 
гр. Тараклия – Наталия Артьомина. Тъкмо те 
и стигнаха до последния етап на конкурса на 
районно равнище.

 А последният етап от конкурса на районно 
равнище представляваше провеждане на от-
крити уроци в гимназия № 3 (между другото 
тя е единственото останало без име в гр. Тара-
клия средно учебно заведение), които се на-
блюдаваха от специална комисия.

След откритите уроци се състоя събеседване 
с кандидатите, които трябваше да отговорят 
и на въпроси, свързани с различни ситуации 
в педагогическата им дейност. 

 Въз основа на резултатите, постигнати по 
време на всички етапи от конкурса за учител 
на годината на районно ниво, за най-добра 
учителка  беше избрана Н. Артьомина, която 
ще продължи участието си в състезанието на 
републиканско равнище в столицата.

Ние, разбира се, й пожелаваме успех!
В. Кондов 

Връх на един труд
Републиканската олимпиада по български език и литература е връх на един труд, към 

който ученикът върви през всичките си училищни години. Интересът към предмета, за-
пален от учителя, се подхранва от интелектуалните му способности, умения, желание да 
знае повече.

Общуването с много връстници, пътуване до нови места – Тараклия, Кишинев и като 
резултат – до България, е мотивация за участие в олимпиадите.

Този интерес се поддържа у нас в Твърдица, започвайки още от първите републикански 
олимпиади. Отначало те бяха са провеждали малко по-различно, отколкото през послед-
ните години. Но, интересът към тях бе все пак на високо равнище. Рядко пъти се е случ-
вало олимпиадата да остане без призьори от Твърдица. И ние, учителите, сме горди, че за 
това има и наш принос.

 Галина Паскова, ТЛ, гр. Твъ рдица,
преподавател по български език и литература,

 заслужил учител
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ложил на братята й да го признаят за техен владетел, да ос-
вободи сестра им и да им остави земите. Канските синове 
били поставени пред трудно изпитание.

Най-големият син, Баян, признал хазарското владиче-
ство и останал при пленената си сестра. Другите тръгнали 
да търсят свободна земя за своите племена. Единият се от-
правил на север, а другите - Аспарух, Кубер и Алцек, поте-
глили на юг.

Преди да се разделят, братята тайно се уговорили с Хуба 
и Баян да останат при хан Ашина, докато намерят свободна 
земя. Уговорили се Аспарух да им изпрати птица, вързана 
със златна нишка на крачето, която ще бъде знак , за да из-
бягат. Братята потеглили и оставили пленената девойка и 
Баян в ръцете на злия Ашина.

След време при Хуба долетял гълъб със златен конец на 
крачето. Както се били разбрали, Хуба и Баян избягали от 
лошия хан и достигнали водите на Дунав. Не знаели какво 
да направят. Само птицата можела да им покаже пътя, а те 
не знаели как да преминат на другия бряг. Баян взел бял ко-
нец, който Хуба вързала на крачето на гълъба. Пуснали пти-
цата да полети, но в този момент се появили преследвачи 
от хунското племе, които започнали да ги обстрелват. Баян 
бил ранен от стрела и началото на конеца, който държал, 
почервенял от кръвта му. В този момент на другия бряг на 
реката се появил Аспарух с неговите войници. Хуните, като 
го видели и побягнали.

Аспарух помогнал на Хуба и Баян да минат реката. Взел 
конеца от Баян и завързал белия му край с червения. За-
кичил всеки един от своите войни с късче от този свещен 
конец. След това застанал пред войската и признал, че той 
и неговите братя не са се вслушали в съвета на баща си и 
така са заплатили с кръвта си своето разединение. Заръчал 
червено-белият конец никога да не се разкъсва, защото тази 
окървавена нишка завинаги ще свързва българите.

От тогава на първи март всички българи се окичват с чер-
вено-бели мартенички, носещи им здраве, радост и успех.

Трета легенда
Имал хан Кубрат петима сина и една чудно хубава дъще-

ря – Хуба. На тях той завещал повелята да не се разделят и 
да пазят България. След смъртта на баща си синовете бързо 
забравили мъдрия бащин съвет и били победени от предво-
дителя на хуните Хан Ашина. Той заграбил владенията им 
и отвел в плен Хуба. Братята тръгнали да търсят нова земя, 
а сестра им зачакала новини от тях. И добрата вест при-
стигнала с разпукването на пролетта, донесена от сокол. В 
писмото Аспарух съобщавал, че е намерил райско кътче на 
юг от река Дунав и ще се заселят там. Хуба избягала, водена 
от сокола, на чието краче завързала бяла копринена нишка. 
Птицата я отвела до новата земя, но точно в този момент 
вражеска стрела я пронизала, а кръвта й обагрила конеца.

След като получил скъпата вест, че сестра му е при него, 
Аспарух започнал да късал конци от бяло-червената нишка, 
връзвал ги на ръцете на войниците си и повтарял: “Нишка-
та, която ни свързва, да не се прекъсва никога. Да сме здра-
ви, да сме весели, да сме щастливи, да сме БЪЛГАРИ… Бил 
ден първи, март, лето 681".

От тогава, бяло-червеният конец е здравата нишка, която 
свързва българите по света в едно – да сме здрави, силни и 
щастливи. Да помним, че сме българи - където и по света да 
се намираме.

"Най-древното изображение на мартеница, известно до-
сега в света, е констатирано по време на първата експеди-
ция за търсене на следи от присъствие на древните българи 
в Иран - обяснява доц. Явор Шопов - 

Добре известно е, че при прабългарите владетелят, то-
ест канът, е едновременно цар и върховен жрец. Те са съче-
тавали светската и духовната власт и се смята, че те са 
представители на бога на земята. Това именно символизи-
рат тези две лентички. На един от тези фризове, който 
представлява сцена на пленяването на император Валери-
ан от Шапур Велики, е първото изображение на мартени-
цата, която е на гърдите на върховния жрец на владетеля 
Шапур Велики”, каза доц. Шопов. Той обясни, че изобразе-
ната мартеница представлява две гофрирани лентички. В 
Иран обаче мартениците са само бял и червен конец, а не 
са с характерни форми, както в България се е развило из-
куството”.

 НАМЕРЕНА Е НАЙ-СТАРАТА МАРТЕНИЦА НА 
ЗЕМЯТА?!

Най-древното изображение на мартеница, известно до-
сега в света, беше открито върху скален барелеф в Иран от 
Първата експедиция за търсене на следи от присъствие на 
древните българи в Иран. Изображението е с 420 години 
по-старо от “Първата българска държава”. То беше кон-
статирано и документирано от директора на Института по 
древни цивилизации- доц. Я. Й. Шопов, на един Сасанидски 
фриз в Накш-е Рустам в Иран, който представлява сцена на 
пленяването на император Валериан от Шапур Велики. На 
този Сасанидски фриз се вижда най-ранното изображение 
на човек с мартеница - върховният жрец на Сасанидския 
император Шапур Велики! На гърдите на върховния жрец 
е изобразена мартеница, която има характерната форма на 
българската мартеница.

Доц. Я. Й. Шопов работи с доктор Хади Азади - иранец, 
който е защитил дисертация по история на Иран и живее 
от много години в България. Доктор Хади Азади твърди, че 
в Иран също имат мартеници и дори обяснява символика-
та на мартениците, която ние сме забравили. По думите му 
според иранците белият конец символизира мир и спокой-
ствие, а червеният конец символизира здраве и щастие. В 
Иран обаче сега мартениците са само бял и червен конец, а 
не са с характерни форми, както в България. 

Фриза на Шапур велики в Накш-е Рустам (260 г. сл. Хр.) 
изобразяващ залавянето на римския император Валериан. 
Върховният жрец на Шапур велики (крайният вдясно) носи 
мартеница (ляво горе). (снимка Я. Й. Шопов)

Има данни, че Сасанидската династия в Иран (към ко-
ято принадлежи и император Шапур Велики), е родствена 
на българския царски род Дуло (Шопов,Цанков, 2007), без, 
самият народ да има някакви роднински връзки с нас.

Първата експедиция за търсене на следи от присъствие 
на древните българи в Иран констатира много релефи, по-
добни на Мадарския конник. В Иран има много подобни са-
санидски фризове. Иконографията на Мадарския конник е 
типично персийска. 
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100 години от рождението на бай 
Петър Кайряк

По случай юбилея на тараклийския родоизсле-
довател П. Кайряк на 30.01 в Дома на култура на 
града се състоя тържество, на което присъстваха 
представители на местната власт и много хора, кои-
то познаваха бай Петър. Изказванията, които бяха 
във вид на поетични посвещения на юбиляря, на 
спомени и т.н., се редуваха с изпълнение на песни. 
Беше прожектиран също така и филм, включващ и 
хроника, запаметила образа и гласа на един от най-
уважаваните тараклийци.

БЕЛЕЖИТИ ДАТИ 2013 г.               януари 
•01.	 125	 г.	 от	 рождението	 на	 Николай	 Райнов,	 български	
поет, литературен критик, изкуствовед, професор (1889 – 
1954);
•02.	175	г.	от	рождението	на		Нешо	Бончев	Бояджиев,	първи-
ят български литературен критик, педагог (1839 – 1878);
•02.	180	г.	от	рождението	на	Тодор	Стоянов	Бурмов,	българ-
ски книжовник, общественик и политик, държавен деец 
(1834 – 1906);
•04.	 205	 г.	 от	 рождението	 на	 Луи	 Брайл,	 френски	 педагог,	
създател на азбуката за слепи (1809 – 1852);
•11.	70	г.	от	рождението	на	Татяна	Янакиева,	български	би-
блиотековед, доцент, дългогодишен ръководител на кате-
драта по библиотекознание, научна информация и културна 
политика към СУ»Св. Климент Охридски» (1944);
•12.	110	г.	от	рождението	на	Георги	Караславов,	български	
писател (1904 – 1980);
•12.	85	г.	от	рождението	на	Коста	Странджев,	български	бе-
летрист и драматург (1929 – 1991);
•18.	135	г.	от	рождението	на	Александър	Михайлов	Балаба-
нов, български литературен критик и историк, преводач, 
публицист, професор (1879 – 1955);
•18.	135	г.	от	рождението	на	Симеон	Трайчев	Радев,	българ-
ски публицист и литературен критик (1879 – 1967);
•19.	 205	 г.	 от	рождението	на	Едгар	Алън	По,	 американски	
поет и писател (1809 – 1849);
•19.	175	г.	от	рождението	на	Пол	Сезан,	френски	живописец,	
импресионист (1839 – 1906);
•21.	10	г.	от	смъртта	на	Йордан	Радичков,	български	писател	
и драматург (1929 – 2004);
•21.	90	г.	от	рождението	на	Катя	Попова,	българска	оперна	
певица (1924 – 1966);
•25.	 160	 г.	 от	 рождението	 на	 Георги	 Николов	 Златарски,	
първият български геолог, член на Българското книжовно 
дружество, член на чуждестранни академии на науките, 
професор (1854 – 1909);
•25.	140	г.	от	рождението	на	Съмърсет	Моъм,	английски	пи-
сател и драматург (1874 – 1965);
•25.	255	г.	от	рождението	на	Робърт	Бърнс,	шотландски	поет	
(1759 – 1796);
•27.	180	г.	от	рождението	на	Дмитрий	Иванович	Менделеев,	
руски химик, съставител на периодичната система на хи-
мичните елементи (1834 – 1907);
•31.	 160	 г.	 от	 рождението	 на	Стефан	Николов	Стамболов,	
български политик и държавник, министър-председател 
(1854 – 1895);
•31.	 160	 г.	 от	 рождението	 на	 Михаил	 Иванов	 Маджаров,	
български политик и общественик, публицист, дипломат, 
член на Българското книжовно дружество (1854 – 1944).

 февруари
145г.  от излизането на бр. 1  на сатирично-хумористичния 
вестник „Тъпан”, на който активно сътрудничи Христо Бо-
тев (1869 – 1870);
•01.	 180	 г.	 от	рождението	на	Кузман	Шапкарев,	 български	
възрожденски  книжовник, фолклорист, член на Българско-
то книжовно дружество (1834 – 1909);
•02.	245	г.	от	рождението	на	Иван	Андреевич	Крилов,	руски	
писател, сатирик и баснописец (1769 – 1844);
•02.	120	г.	от	рождението	на	Георги	/	Жорж	/	Панайотов	Па-
пазов, български художник (1894 – 1972);
•03.	 205	 г.	 от	рождението	на	Феликс	Менделсон	Бартолди,	
немски композитор, диригент и пианист (1809 – 1847);
•05.	 100	 г.	 от	рождението	на	Уилям	Сюард	Бъроуз,	 амери-
кански писател (1914 – 1997);

•08.	165	г.	от	рождението	на	Иван	Евстратиев	Гешов,	българ-
ски политически и държавен деец , икономист (1849 – 1924);
•09.	175	г.	от	рождението	на	Илия	Рашков	Блъсков,	българ-
ски възрожденски писател, публицист и педагог (1839 – 
1913);
•12.	205	г.	от	рождението	на		Чарлз	Дарвин,	английски	есте-
ствоизпитател, основоположник на съвременната биология 
и на учението за еволюционното развитие на видовете (1809 
– 1882);
•14.	 160	 г.	 от	 рождението	 на	Михаил	Константинов	Сара-
фов, български обществен, политически и държавен деец 
(1854 – 1924);
•15.	 175	 г.	 от	 рождението	 на	 Райко	Жинзифов,	 български	
писател, публицист и общественик (1839 – 1877);
•15.	 450	 г.	 от	 рождението	 на	 Галилео	 Галилей,	 италиански	
астроном, физик и механик (1564 – 1642) ;
•22.	115	г.	от	рождението	на	Дечко	Христов	Узунов,	българ-
ски художник (1899 -1986);
•26.	150	г.	от	рождението	на	Антонин	Сова,	чешки	писател	
(1864 – 1928);
•29.	110	г.	от	рождението	на	Васил	Стоилов	Антонов,	българ-
ски живописец (1904 – 1990).

март
•01.	 135	 г.	 от	 рождението	 на	 Александър	 Стамболийски,	
български политик и държавник, министър-председател 
(1879 – 1923);
•01.	115	г.	от	рождението	на	Панчо	Владигеров,	български	
композитор и диригент (1899 – 1978);
•01.	 75	 г.	 от	 рождението	 на	 Цветан	 Тодоров,	 френски	 се-
миотик, лингвист и литературовед от български произход 
(1939);
•02.	190	г.	от	рождението	на	Бедржих	Сметана,	чешки	ком-
позитор (1824 – 1884);
•04.	130	г.	от	рождението	на	Александър	Беляев,	руски	писа-
тел, фантаст (1884 – 1942);
•06.	110	г.	от	рождението	на	Ценко	Цветанов,	български	пи-
сател, литературен критик, библиотековед и преводач (1904 
– 1960);
•07.	90	г.	от	рождението	на	Кобо	Абе,	японски	писател	,	дра-
матург, поет и режисьор (1924 – 1993);
•08.	150	г.	от	излизането	на		бр.	1	на	в.	„Будущност”	в	Буку-
рещ, редактиран от Георги С. Раковски, 1864г.;
•09.	175	г.	от	рождението	на	Модест	Петрович	Мусоргски,	
руски композитор (1839 – 1881);
•10.	170	г.	от	рождението	на	Пабло	де	Сарасате,	испански	ци-
гулар и композитор (1844 – 1908);
•14.	210	г.	от	рождението	на	Йохан	Щраус	–	баща,	австрий-
ски композитор, цигулар и диригент (1804 – 1849);
•14.	135	г.	от	рождението	на	Алберт	Айнщайн,	физик-тео-
ретик, един от създателите на съвременната физика (1879 
– 1955);
•18.	 170	 г.	 от	рождението	на	Николай	Андреевич	Римски-
Корсаков, руски композитор (1844- 1908);
•18.	140	г.	от	рождението	на	Николай	Александрович	Бердя-
ев,  руски философ и публицист (1874 – 1948);
•20.	205	г.	от	рождението	на	Николай	Василиевич	Гогол,	ру-
ски писател и комедиограф (1809 – 1852);
•25.	 80	 г.	 от	 рождението	 на	 Христо	 Константинов	 Фотев,	
български поет (1934 – 2002);
•28.	85	г.	от	излъчването	на	първото	българско	радиопреда-
ване от малка радиостанция в София, 1929 г.;
•28.	 85	 г.	 от	 рождението	 на	 Вера	 Мутафчиева,	 български	
писател и историк, член на Българска академия на науките 
(1929 – 2009);
•30.	170	г.	от	рождението	на	Пол	Верлен,	френски	поет	(1844	
– 1896);
•30.	135	г.	от	рождението	на	Стефан	Лазаров	Костов,	българ-
ски драматург (1879 – 1939).
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Нови книги
Петър Кайряк, Тараклия и 

тараклийци. 
Съставители: Николай 

Червенков и Иван Думи-
ника. 

Тази година в издателството 
на Съюза на българистите на 
Молдова излезе от печат кни-
гата на известния краевед от 
град Тараклия бай Петър Кай-
ряк, подготвена от д.х.и.н. Ни-
колай Червенков младият учен 
Иван Думиника. Книгата е из-
дадена в чест на 100-годишни-
ната от рождението на автора, 

който, за съжаление, отдавна не е сред нас (31.01.1914 
– 30.01.2004). Но остават неговите трудове…

Сборникът се състои от 3 части. Първата част 
включва 43 публицистични статии на автора, публи-
кувани във вестниците „Свет Октября” (Траклия), 
„Свет” (Тараклия), „Родно слово” (Кишинев), „Роден 
край” (Одеса), „Български глас” (Болград – Тараклия) 
и др. В статиите си тараклийският летописец разкри-
ва различни аспекти от историята на родното си мя-
сто – град Тараклия. Изследователят преди всичко го 
интересуват въпросите, свързани с основаването на 
селището. Той се опитва да да открие мястото в Бълга-
рия, откъдето предците на днешните тараклийци са се 
преселили. Занимават го и въпросите на топонимията 
на тараклийското землище, а също така и животът и 
дейността на известните българи от Тараклия. Особен 
е интересът му към биографията и родословието на 
българския патриот, роден в Тараклия, майор Олим-
пий Панов, за когото написва отделна книга. 

Краеведът пише също така и за духовния живот на 
Тараклия, като се спира на въпросите, свързани с хад-
жиите от Тараклия, с ролята на родния език в църков-
ното богослужение. Разказва за учителите, оставили 

дълбока следа в образованието на тараклийци. Изна-
ся интересни сведения и за медиците, които още през 
царско време, са се грижили за здравето на жителите 
на Тараклия. Интересни са материалите му и за тара-
клийските управници и кметове, дали значителен при-
нос за благоустройството на селището. Статиите на П. 
Кайряк са написани въз основа информация, получе-
на от възрастни хора и лични спомени, а също така и 
от архивни източници и от научна литература.  В този 
раздел са включени и неговите писма до филолога д-р 
Васил Кондов.

Втората част от сборника включва две интервюта, в 
които краеведът разкрива собствената си биография, 
говори за изследователската си дейност, за двете си 
книги „Родословните дървета на Тараклия”.

Третата и заключителна част на книгата се състои 
от 32 статии на изследователи и публицисти за Петър 
Кайряк. Тези материали са взети от различни перио-
дични издания. В тях се разкрива мястото и приносът 
на П. Кайряк както в тараклийското краеведение, така 
също и за разкриване на българската история в целия 
Буджак.

Безспорно е, че книгата ще бъде полезна на всички 
родолюбиви българи, ще учи на родолюбие сегашните 
и бъдещите млади поколения тукашни българи. 

Забележка
PS. Ще си позволя да отбележа най-съществения, 

според мене,  недостатък на изданието. Той се отна-
ся преди всичко до текстовете на съставителите. Не 
е никак добре, че в тях са допуснати доста езикови 
грешки. Езиковата култура е част от общата култу-
ра. Те биха могли да бъдат избегнати или съществено 
намалени, ако те  биха били прегледани от редактор и 
коректор. Допуснати са грешки и в текстове на самия 
П. Кайряк, които са били набирани сега, за да бъдат 
включени в това издание. 

Друг е въпросът за допуснатите грешки в тексто-
вете на П. Кайряк от него самия или от хора, които са 
ги  публикували на времето в съответните издания… 

В. Кондов, д-р по филология

Кръгла маса в университета в памет на краеведа бай Петър Кайряк 
На 21 февруари в университета „Григорий Цамблак” в Тараклия 

се състоя кръгла маса, посветена на 100-годишнината от рождение-
то на местния краевед Петър Кайряк. В центъра на мероприятието 
бе представянето на книгата на П. Кайряк „Тараклия и тараклийци”, 
подготвена от д.х. Н. Червенков, бивш ректор на университета и се-
гашен негов преподавател, и от И. Думиника, научен сътрудник в 
Института за културно наследство към АН на Р. Молдова и доктор-
ант във Велико-Търновския университет,  и издадена през тази го-
дина в Кишинев. В работата на кръгла-
та маса взеха участие както самите 
съставители на книгата, така също и 
преподаватели от университета и мест-

ни краеведи, учители, повечето от които добре са познавали известния 
краевед: М. Чухацкая, Н. Каракаш, К. Дар-
манчев, М. Тодорова, Н. Куртев, В. Кондов, Д. 
Боримечков, И. Боримечков, Н. Дериволков, 
П. Малак, Е. Берекеля, М. Червенкова, В. Ди-
митрова, Р. Сребранов и група студенти от 
университета.

В чест на П. Кайряк в университета от журналиста Д. Боримечков бе 
направена фото-изложба, пред която всъщност с кратко слово от автора 
й и започна работата на Кръглата маса. В залата на Сената на университе-
та съставителите на книгата „Тараклия и тараклийци” Н. Червенков и И. 

Думиника представиха този труд, като споделиха с аудиторията подробности около нейната подготов-
ка за печат. Всички участници в кръглата маса, които се изказаха, подчертаха значението на този труд 
за историята на Тараклия, за младите поколения тараклийци, които ще научат много неща за своите 
родове, за историята на своя град. 
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Н. Червенков,
Пе тро-Павлов-

ская церковь села 
Чийшия (Город-
нее), 

Кишинев, 2013, 
с. 240.
Изданието е под-

готвено във връзка с 
200-годишнината от 
основаването на селото 
въз основа на църков-

ния архив и други архивни документи, въз основа на 
спомените на възрастни хора, а също така и въз основа 
на косвени научни разработки.

Както отбелязва авторът на книгата, «…в данной 
книге предпринята попытка представить обобщаю-
щее исследование о Петро-Павловской църкви села 
Чийшия (Городнее). Прежде всего поставлена задача 
раскрыть процесс создания церкви, представить его 
клир, осветить совершение службы, таинств и треб, 
рассмотреть ее место в общественной, образователь-
ной и культурной жизни села на разных этапах его 
истории. При этом автор стремился подтверждать по-
вествование конкретными подробностями и по воз-
можности полнее ссылаться на источники, что, раз-
умеется, не особенно удобно для массового читателя. 
Однако это должно приблизить текст к обьективному 
описанию, без использования неподтвержденных дан-
ных и суждений. Также нужно отметить, что уже рас-
сматриваемые коллегами аспекты религиозной жизни 
чийшийцев здесь не освещаются.»

Книгата има е следната структура: 

- Предисловие
- 1 част -  Образование села и народонаселение
- 2 част – Царский период
- 3 част – Межвоенный период
- 4 част – В годы гонений и подъема
- Заключение
- Библиография
- Приложения. 
PS. За нас е любопитна и информацията, свързана 

с названието на селото. Авторът отбелязва: «Суще-
ствуют различные вариации названий селения», като, 
според нас, погрешно смята, че: «Топоним же Чийшия 
идет от первых поселенцев.»

 До ден днешен обаче не само чийшийци, но и всички 
други българи в Бесарабия в тукашната си българска 
реч за името на това село използват формата Чий-
ший (в мъжки род), а не Чийшия (която форма е в жен-
ски род), както впрочем и други подобни: Чимишлий, 
Кайраклий, Чушмелий, Исерлий, Дивитлий и т.н., а 
също така, разбира се, и Тараклий (като официална-
та формата Тараклия, според нас, е русифицирана). 
Подобни форми, т.е. в мъжки род, са  характерни и за 
българските говори в пределите на българските земи, 
от където са се изселили прадедите ни: тараклийци, 
чийшийци, чушмелийци, исерлийци, башкалийци, исер-
лийци и т.н., и т.н. 
Изводът тук, според нас, е следният: много важен из-
точник за информация безспорно е и езикът на населе-
нието… Всъщност той е най-старият и един от най-
надеждните източници за информация на човешката 
история.  
                                                                           д-р В. Кондов 

Редакционна колегия: д-р Васил Кондов - и.д. главен редактор; д-р Мария Паслар, д.и.н. Нико-
лай Червенков, д-р Румен Сребранов, ст.пр. Валентина Димитрова. Парасковия Барган.
Коректор - д-р Васил Кондов, д-р Румен Сребранов; 
Компютърен дизайн и графика - Андрей Микулский
Адрес на редакцията: Тараклийски Държавен Университет «Григорий Цамблак», за в.“ТУК”
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С п о р т и в н а я 
секция при уни-
верситете, ос-
нованная при 
поддержке и за-
и н т е р е с о в а н -
ности  ректора 
Пасларь М. Л. , в 
которой занима-
ется много сту-
дентов, дает свои 
результаты. 

С  ноября 2013 
года в спортив-
ном зале уни-

верситетского общежития возобновились  тренировки по 
настольному теннису. Планомерно шла подготовка к гряду-
щим футбольным турнирам по мини – футболу, были сы-
граны товарищеские игры с командами «Тракия» г. Гараклия 
и «Колос» с. Копчак.

В начале января 2014 года мини - футбольная команда на-
шего университета участвовала в  Рождественском  регио-
нальном турнире памяти заслуженного тренера РМ по фут-
болу Стоянова Петра Ивановича. Всего в этом престижном 
турнире участвовало 12 команд южного региона Молдовы.  
Наша команда на групповом этапе данного турнира обыгра-
ла такие команды как «Давилант» г. Комрат, «Луч» с. Бала-
баны, «Победа» с. «Александерфельдт» и   сыграла вничью 

с лидером группы «Чемпион»  г. Тараклия. Таким образом, 
мини – футбольная команда ТГУ «Г. Цамблак» заняла второе 
место в своей подгруппе вслед за «Чемпионом» г. Тараклия и 
вышла в финал турнира. В финале участвовали следующие 
команды : ТГУ «Г. Цамблак» г. Тараклия, «Спартак» с. Мо-
сковей Кагульский район, «Колос» с. Копчак АТО Гагаузия 
и «Чемпион» г. Тараклия. Наша команда  в напряженных и  
драматичных матчах с минимальным счетом уступила ко-
мандам «Спартак» с. Московей и «Колос» с. Копчак, хотя по 
ходу встреч с этими сильными командами мы вели в счете, 
но сказалась нехватка опыта и молодость, и сыграла вничью 
с победителем турнира командой «Чемпион» г. Тараклия. 
Команда нашего университета в финале этого турнира заня-
ла четвертое место, сказалась нехватка опыта и молодость, 
но все же из двенадцати команд четвертое итоговое место 
можно считать большим успехом.  В этом турнире среди 
студентов нашего университета можно отметить: Мутафчи 
Владимир, Ризов Петр, Златанов Дмитрий,  Греков Анато-
лий, Греков Николай, Градинар Виталий. 

В настоящее время студенты нашего университета тре-
нируются и готовятся к предстоящему вскоре личному и 
командному чемпионату университета по настольному тен-
нису среди юношей и девушек. Также наша студенческая 
сборная по волейболу продолжает подготовку к престижно-
му региональному турниру по волейболу памяти В. Черно-
гор, проводя товарищеские матчи с Тараклийским лицеем 
им. И. Вазова.

Стоянов Олег Петрович,
преподаватель физвоспитания

Студенческий спорт.
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