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Денят на българската просвета и култура и на 
славянската писменост е български официален 
празник, честван на 24 май. На този ден в  България 
се чества българската просвета, култура и създава-
нето на глаголицата от Кирил и Методий, известни 
още и като Солунските братя. Преводите на Би-
блията Кирил и Методий записват на глаголица. 
«Спасявайки делото на св.св. Кирил и Методий, България 
е заслужила признателността и уважението не само на 
славянските народи, но и на света. И това ще бъде така, 
докато човечеството влага истинско съдържание в думи-
те напредък, култура и човечност...» - проф. Роже Бернар

Въздигането на Кирил и Методий като равно-
апостоли и велики християнски учители става в  
България още с идването на техните ученици през 
886 г., а сведения за отбелязване на празника им  на 
11 май има още през XII век. В епохата на осман-
ското владичество българската държава изчезва от 
политическата карта на Европа, но остава „Държа-
вата на духа“, по думите на акад. Дмитрий Лихачов.

Свидетелства за честването на празника са откри-
ти в  арменска летопис от 1813 г., където се спо-
менава за честване на 22 май 1813 г. в  Шумен 
(датата 22 май в  този летопис може да се приеме, 
че е по т.нар. нов  стил – Григориански календар, 
а по действащия в  българското общество в  Ос-
манската империя църковен литургичен календар е 

било денят на св. Кирил и Методий). Има сведения, 
че организатори на това честване през 1813 г. са 
гагаузи от Шумен.

В съвременната историография се смята, че за 
първи път в  епохата на Възраждането на 11 май 
1851 г. в  епархийското училище „Св. св. Кирил и 
Методий“ в  гр. Пловдив, по инициатива на Найден 
Геров  се организира празник на Кирил и Методий 
– създатели на глаголицата. Денят 11 май не е слу-
чайно избран от Найден Геров  – това е общият 
църковен празник на двамата светии. Във  възрож-
денските източници първите известия за празнува-
нето на Кирил и Методий на 11 май се срещат в  
«Христоматия славянского язъка» от 1852 г. на Не-
офит Рилски. Денят на честването на двамата братя 
става най-яркият израз на националната идентич-
ност,  на българското преклонение пред образовани-
ето,  науката и културата.

През 1857 г. празникът е почетен в  българската 
църква «Св. Стефан» в  Цариград, заедно със служ-
ба и за св. Иван Рилски. На следващата 1858 г. този 
ден е отпразнуван и в  Пловдив  с тържествена 
служба в  църквата «Света Богородица», а след това 
учителят Йоаким  Груев  произнася вълнуващо сло-
во за живота и делото на Кирил и Методий. Праз-
никът започва редовно да се отбелязва в  Шумен и 
Лом, от 1860 г. в  Скопие, а от 1862 г. във  Варна. От 
1863 г. 11 май се установява като църковен праз-
ник на светите равноапостоли Кирил и Методий. 
В София празникът е организиран от учителя Сава 
Филаретов.

По време на борбите за църковна независимост 
от началото на 18 век делото на Кирил и Методий 
е стимул за противопоставяне на гръцката Вселен-
ска патриаршия. След 1878 г. празнуването на Ки-
рил и Методий се развива в  2 посоки. В свободна 
България то се ограничава до училищен празник. В 
Македония и Одринско, които са под юрисдикцията 
на Българската екзархия, той запазва функциите си 
и на демонстрация против  османското управление, 
както и против  асимилаторските домогвания на 
сръбската и гръцката пропаганда. Особено значе-
ние празникът на Кирил и Методий придобива след 
Първата световна война.

След въвеждането на Григорианския календар 
през 1916 г. празникът се чества на 24 май по офи-
циалния държавен календар, а по църковния литур-
гичен календар този ден е на 11 май. През 1968 
г. Българската православна църква, вече със статут 
на патриаршия, въвежда като литургичен календар 
т.нар. Новоюлиански календар, чрез който се пре-
махва грешката на стария Юлиански календар. Така 
денят на Кирил и Методий се почита от църквата 
на 11 май по църковния календар. Но поради вече 
установената гражданска традиция светското, граж-
данското и държавно честване остава на (24 май). 

Обичам те, българска реч, звук сладък, най-мил в звуковете!
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За официален празник на Народна република Бълга-
рия 24 май е обявен с решение на деветото Народно 
събрание на 30 март 1990 г., а от 15 ноември 1990 г. 
е официален празник на Република България (кога-
то Народна република България е преименувана на 
Република България).

Поотделно паметта на св. Кирил се отбелязва на 
14 февруари, а на св. Методий – на 6 април (дни-
те на тяхната смърт). Всеруският Синод,  по повод 
празнуването 1000-годишнината на Моравската ми-
сия на Кирил и Методий,  взема следното решение: 
„За спомен на хилядолетието, откакто първоначално 
бе осветен нашият бащин език чрез Евангелието и 
Христовата вяра, да се установи ежегодно, започвай-
ки от тази 1863 г. 11 май като църковен празник на 
преподобните Кирил и Методий!“ След това праз-
никът се чества във  всички православни славяно-
езични страни.

Празникът на Кирил и Методий се отбелязва 
през Възраждането и сред имигрантите в  Румъния 
и Русия, сред българските студенти в  чужбина, сред 
българите, заточени в  Диарбекир.

През 1856 г. Йоаким  Груев  предлага денят на 
Кирил и Методий да бъде отбелязван като празник 
на българските ученици.

За Химн на българската просвета е обявена пе-
сента «Върви, народе възродени» по стихове на Сто-
ян Михайловски и музика – Панайот Пипков.

През вековете Кирил и Методий се превръщат 
в  символ на руската култура и обществени стреме-
жи. Те стават знаме на славянското възраждане и 
национална еманципация в  Чехия и други славян-
ски страни. Под влияние на българския култ те са 
възприети като светци от православната църква и 
извън славянския свят, включително в  съвременна 
Гърция. В края на ХХ в. папа Йоан Павел ІІ обявява 
двамата братя за „покровители на Европа“. Десетки 
народи, предимно в  руското културнополитическо 
пространство през ХХ в.,  възприемат кирилицата 
като писменост на своите национални езици. Сега 
11/24 май се отбелязва в  много държави - Русия, 
Украйна, Беларус, Македония, Сърбия, Черна гора, 
Чехия, Словакия и др.

24 май като празник на братята Кирил и Методий 
днес се отбелязва и в  Русия (светски и църковно), 

Чехия, Република Македония (светски и църковно) 
и други славянски страни. В Русия се чества за 
първи път през 1986 г. (в  тогавашния Съветски 
съюз) по инициатива на мурманския писател Ви-
талий Масло – Мурманск е най-северната точка, 
където има паметник на братята Кирил и Методий.

Като църковен празник денят на Кирил и Методи 
се празнува в  Русия от 1863 г., а за ежегоден праз-
ник на славянската писменост и култура е приет 
от 1991 г. Както първото честване в  СССР, така и 
следващите имат «столица на празника» – град, в  
който са концентрирани тържествата по отбеляз-
ването му, това през различни години са градовете 
Мурманск,  Киев,  Минск и други, а от 2010 г. за 
постоянна столица на празника е избрана Москва.

24 май като празник на славянската писменост 
и на светите братя Кирил и Методий e официален 
празник и в  република Македония, където се от-
белязва подобно на празнуването му в  България 
– с много цветя, песни и тържества на учeници и 
студенти. В центъра на Скопие има новопострое-
ни монументални паметници на св. Кирил и Мето-
дий, както и на техните ученици – свети Климент 
Охридски и свети Наум. Такива монументални па-
метници има и в  Охрид, където се пазят до днес 
мощите на учениците на Кирил и Методий – свети 
Климент Охридски – създателя на Охридската кни-
жовна школа, и свети Наум.

В Чехия денят на Кирил и Методий е официа-
лен празник на 5 юли, когато недалеч от Бърно, на 
мястото на столицата на Великоморавия, от която 
е останал само манастир, се събират хиляди хора 
да отбележат деня на братята. Паметник на Кирил 
и Методий има на Карловия мост в  Прага, а в  ка-
тедралата Свети Вит на Пражкия град на витраж е 
пресъздадено делото на светите братя равноапосто-
ли.

Ежегодно на 24 май българска държавно-църков-
на делегация се покланя пред гроба на св. Кирил 
в  църквата «Св. Климент» (San Clemente) в  Рим, 
където български духовници извършват литургия, и 
е приемана от папата. През 2010 г. тази литургия е 
извършена за пръв  път съвместно от български и 
руски духовници.

3 март отбелязаха и училищата в района. Например в гр. Твърдица. 

Честито, колеги!
Редакцията на в. ТУК най-сърдечно поздравява колегите д-р Мария Паслар и д-р 
Васил Кондов по случай присъденото им от ВАК на Република Молдова звание 
„conferenţiar universitar” (доцент), пожелава им крепко здраве и нови успехи по пътя 
на професионалното усъвършенстване! Също така най-сърдечно поздравяваме и ко-
легата Вероника Гоженко по случай придобиването на докторска титла в гр. Со-

фия. Честито колеги!
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Уважаеми колеги, 
скъпи студенти!

Създаването на сла-
вянската писменост 
от братята Кирил и 
Методий, развитието 
и разцветът на сла-
вянската книжнина са 
най-могъщите и ори-
гинални прояви на 
славянския дух през 
средните векове как-
то в България, така 
и в целия славянски 
свят. Празникът, по-
светен на славянската 

писменост, на св.св. Кирил и Методий, започва да 
се отбелязва масово през Възраждането не само в 
българските земи, но и навсякъде по света, където 
живеят българи. Възторженото честване от всич-
ки българи на делото на светите братя е свидетел-
ство за жаждата на българите за просвета, наука, 
за национално самоопределение. Светите мъже, 
Кирил и Методий, са божии избраници, инстру-
менти в ръцете на Провидението за осъществява-
не на велики и спасителни цели в живота не само 
на българския народ, но и на цялото славянство.

Като мисионери, църковни организатори, фи-
лософи, филолози, книжовници, просветители и 
преводачи солунските братя приобщават към по-
стиженията на християнската култура милиони 
славяни, разширяват техните духовни хоризонти 
и определят съдбата на Европа и света хилядоле-
тия напред. Кирил и Методий развиват и защита-
ват идеята за равноправието на народите и уста-

новяват отличителните признаци на всеки народ: 
език,  писменост, разбираеми книги.

С присъединяването си към Европейския съюз 
България със своята азбука и самобитна култура 
допринася чувствително за езиковото богатство и 
културното многообразие на днешна Европа. 

На тази дата всички българи по света гордо се 
обединяват около езика, писмеността и вярата си, 
демонстрирайки увереност на народ, който е дал 
своя съществен принос за изграждането на евро-
пейската цивилизация.

По случай днешния празник, най-сърдечно по-
здравявам всички членове на нашата универси-
тетска общност, всички, които се чувстват българи 
и изпитват гордост от този факт. Ние, българите, 
където и да сме, трябва да ценим и да пазим своя-
та духовна идентичност, да познаваме и да уважа-
ме българското слово и българската култура.

Изразявам искрената си благодарност към про-
фесорско-преподавателския състав на ТДУ „Гри-
горий Цамблак”, който с апостолска енергия се по-
свещава на преподавателската дейност и работи за 
образованието и възпитанието на младите поко-
ления българи тук, в Република Молдова. Благо-
даря и на студентите, които активно се включват 
в процеса на опазване и развитие на българската 
култура в нашата страна, същевременно придо-
бивайки професионални знания и умения по из-
браните специалности.

Пожелавам на всички много енергия, сили и 
успех за съхраняването и развитието на българ-
ската духовност в нашата държава Република 
Молдова!

Честит празник! 
И.д. ректор, доц. д-р Мария Паслар

Тържество по случай Освобождението на България  в университета

На 4-ти март Тараклийският държавен университет тържествено отбеляза 136-годишнината от Руско-тур-
ската освободителна война и подписването на Санстефанския мирен договор, с който беше сложен край на 
войната и с който се възстановява българската държава в нейните етнически граници без някои области, по-
паднали в съседни държави. На празненството присъстваха както студенти и преподаватели от университета, 
така и гости от Тараклия и консулът на Р България в Р Молдова Тодор Маринов. Сред гостите от града бяха 
Александър Гарановски, председател на Тараклийския район, Сергей Филипов, кмет на град Тараклия, Иван 
Боримечков, обществен деятел и организатор на читалище „Майор О. Панов” и на театър „Смешен петък”. 

В началото бяха изпети химните на Р Молдова и на Р България от академичния хор под ръководството на  
Валентина Невзорова. Първото слово се даде на ректора на университета, д-р Мария Паслар, която подчерта 
важността на учебното заведение като уникално и единствено по рода си българско висше училище зад грани-
ца и без което градът и районът едва ли биха могли достойно да се представят на национално и международно 
равнище. След това започна музикална програма, която се редуваше с изказванията на гостите на университе-
та, както и на преподавателя от Р България, д-р Румен Сребранов. 

Едновременно с протичащото празненство на стената на сцената течаха слайдове, с които се показваха съще-
ствени моменти на Освободителната война, както и някои известни музикални възрожденски произведения. 

Единодушно беше отбелязано значението на университета за съхраняването и развитието на българския 
език в Молдова, както и полагането на усилия за привличане на абитуриенти от българската диаспора в съседна 
Румъния. След изказванията на гостите и домакините последва хорова програма, осъществена от студенти на 
академичния хоров състав, ръководен от Витали Терзи и Татяна Кайрак. Изпълнение на пиано бе осъществено 
от другия преподавател по музика, Витали Тодоров. Празненството в чест на българския национален празник 
бе отразено от местната телевизия. Впечатление направи изпълнението от студента Игор Колев на електриче-
ска китара на популярното произведение на Добри Чинтулов „Стани, стани, юнак балкански”, което е познато в 
традиционния вариант и се явява един от химните по случай Освобождението и предхождащото го Априлско 
въстание. В тесен кръг след празничната програма гостите и домакините отбелязаха, че без Руско-турската во-
йна българската държавност и постигането на обединение едва ли щяха да бъдат реалност, въпреки многото 
спорове около нея.

д-р Румен Сребранов
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Български народни празници, традиции, обичаи. 
Баба Марта

Баба Мар-
та е митичен 
персонаж в 
б ъ л г а р с к и я 
фолклор. В на-
родните вярва-
ния, представе-
ни в пословици 
и приказки, име-
то и е свързано 
с името на ме-
сец «март». Три 
са месеците, 
които са пер-
сонифицирани 
в българските 

митични представи - януари, февруари и март. 
Януари и февруари са представени като братя с 
лют характер - Голям Сечко и Малък Сечко. Баба 
Марта се смята за тяхна сестра, която ту е усмих-
ната и добронамерена, ту непредвидимо зла.

С Баба Марта и месец март се свързват много 
обичаи и празници, посветени на идващата про-
лет. Най-известният обичай, свързан с Баба Мар-
та, е закичването на хора и млади животни с Мар-
теница (усукани бяла и червена нишка) на 1 март 
- деня на пристигането на Баба Марта. През целия 
месец се извършват обреди за гонене на змии и гу-
щери, както и гадания, свързани с някои прелетни 
птици.

Лазаровден
Църквата отбелязва с празнична литургия 

възкресението на Лазар, както и паметта на Свети 
мъченик Лазар Български, измъчван и убит на 23 
април 1802 г.

П р а в о с л а в н а -
та църква чества 
Лазаровден. Праз-
никът е винаги в 
п р е д п о с л е д н а т а 
събота преди Ве-
ликден. В календара 
на християнската 
църква празникът 
е свързан с един от 
най-вълнуващите 
евангелски сюже-
ти - възкресението 
на Лазар, жител на 
Витания, близо до 
Ерусалим.

Според еван-
гелистите, когато 

Спасителят бил в земите отвъд река Йордан, Ла-
зар се разболял и умрял. Когато Иисус се върнал, 
възкресил мъртвия на четвъртия ден от погре-
бението в знак на благодарност за проявеното от 
него гостоприемство.

Според средновековни текстове Лазар живял 
още 30 години в строг пост и въздържание и бил 
провъзгласен за първи епископ на град Китион на 
остров Кипър.

Лазаровото възкресение станало непосредствен 
повод за смъртната присъда на Спасителя. Затова 
именно от най-дълбока древност било установе-
но случилото се да се спомня преди началото на 
Страстната седмица (Седмицата на Христовите 

страдания). 
На Лазаровден църквата отбелязва с празнична 

литургия възкресението на Лазар, както и памет-
та на свети мъченик Лазар Български, измъчван и 
убит на 23 април 1802 г.

Богослужението на Лазаровден се отличава с 
проникновеност и значимост. Лазаровата събота 
е пасхално тържество - единственият ден в бого-
служебната църковна година, когато възкресната 
(неделната) богослужба не е в неделя.

Според българската народна традиция Лаза-
ровден или «Лазарица», «Лазарова събота» е де-
нят, в който се ознаменува превръщането на под-
растващите момичета в моми за женене.

В миналото момите излизали нагиздени със 
празнични костюми, венци и китки цветя. Пеели 
песни и играели, а накрая пускали венците по ре-
ката. Навсякъде лазарките благославяли труда на 
работливите стопани, пеели за нивите, за къщята, 
за стоката – домашните животни. 

Домакините ги дарявали. Вярва се, че къщата, 
в която са влезли и пели лазарки, ще бъде честита 
през цялата година.

Имен ден празнуват Лазар, Лазарина, Лазо, Ла-
ска, Елизар. 

Нелазарувала мома нямало да се омъжи
Лазарките се пременят в традиционни носии 

и обикалят къщите в селото, като пеят обредни 
лазарски песни и благославят за здраве, щастие и 
берекет

Това е български обичай, по традиция се прак-
тикува на християнския празник Лазаровден, в 
събота преди Връбница. Лазаровден е християн-
ски празник, който носи името на Свети Лазар. 
По традиция осем дни преди Великден право-
славните християни отбелязват Лазаровден.

На този ден се изпълнява обичаят лазаруване, 
който се свързва с преминаването на пораснали-
те момичета към моминството и възможността да 
създадат семейство.

По традиция млади жени, наричани лазарки, се 
събират рано сутринта и набират цветя и върбо-
ви клонки, от които сплитат венци за Цветница. 
Най-вълнуващ от всички ритуали за деня бил 
плетенето на венците от набраните цветя и пуска-
нето им в реката. Пускането на венец от девойка 
в реката символизира желанието й да се задоми.

Ако венецът бил хванат от момък, той искал мо-
мичето за своя жена. Затова, когато пускали вен-
ците си в реката, момичетата пеели и чрез песните 
си изразявали своите надежди венците да бъдат 
уловени именно от онзи, когото харесват. Пуска-



5ТУК №36

нето на венци било и своеобразно състезание, тъй 
като, който излязъл най-напред по течението на 
реката, тази мома щяла първа да се задоми.

Лазарките се пременят в традиционни носии 
и обикалят къщите в селото, като пеят обредни 
лазарски песни и благославят за здраве, щастие и 
берекет. Лазарките пеят само на Лазаровден, тъй 
като се смята за греховно да се пеят други песни. 
Влизайки в дома на някого, те изпълняват песен 
за всеки член от семейството, а от своя страна сто-
панинът им дава различни дарове.

Според стари предания, мома, която не е лаза-
рувала, не може да се омъжи.

Двата празника - Лазаров ден и Цветница са 
свързани с началото на пролетта и разцъфване-
то на природата. Обичаят лазаруване започва със 
седянка. Едно от момичетата се провиква: Лазаре! 
Иде Лазар, ходи по полени - трева гази до колене. 
Скоро го срещнете! Отворете нови порти да улез-
не Лазарица, до пошета по дворове...

След това лазарките вървят, носейки кошнички 
за яйца пеят: «Разтвори се горо, водо, да преминат 
лазарици. Да не трошат криви пера, криви пера 
паунови». Като влязат в дома, където ще лазару-
ват, пеят на домакинята: «Размитай, Стано, дво-
рове и мо, нареждай, Стано, столове и мо, ще ти 
дойдат гостове, ще ти дойдат лазарки.» След като 
стопанката ги кани да седнат, те й казват, че не са 
дошли да сядат, а да попеят и поиграят за здраве 
и плoдородие на дома. Пеят: «Стопанке, пролет е! 
Нека цъфтят цветята, нека пеят птиците в двора 
ти и играят лазарки - пременени и нагиздени».

Лазарката отива и поставя кърпа на рамото на 
детето в къщата и казва: «Лаленце се люлее, Ла-
заре, на зелена ливада, то не било лаленце, Лаза-
ре, най-ми било мъжко детенце. Във ръка цвете 
държеше, за лазарици питаше...». Стопанката да-
рява лазарките с пуканки, ябълки, бонбони и ги 
благославя: «Благодаря ви, лазарки! Господ здраве 
да ви дава! Да сте живи и здрави! Догодина пак да 
дойдете, да ни поете и да ни поиграете за здраве, 
за здраве и берекет!».

По време на празника се правят и традицион-
ните наричания: «Червен, червен Великден, зелен, 
зелен Гергьовден и догодина със здраве! Велик-
денчето разцъфна и щъркелите дойдоха! Велик-
ден иде отдалече, Великден чука на прага».

След което всички се даряват с по едно яйце, 
което момите слагат в кошничките си. След още 
няколко игри като филека и препусканица праз-
никът приключи с думите: «Сръбвахме водица от 
най-дълбоките народни извори, а тя е вкусна и 
разпалва жаждата. Докато е жива народната па-

мет, нека я съхраним за нас и тези, които ще дой-
дат след нас. Гордеем се, че сме българи!».

Цветница (Връбница)
Цветница е подвижен християнски, религио-

зен и народен празник, който се празнува както 
в православната, така и в католическата и проте-
стантската църква една седмица преди Великден, 
в неделята след Лазаровден.

Нарича се още Връбница, Цветна неделя, Вая 
(Вайя), Куклинден или (в западните църкви) Пал-
мова неделя. Пада се в шестата неделя на Великия 
пост.

Православието чества на този ден един от 12-те 
си големи празници. 

На този ден в църквата се отслужва молитва 
и се благославят върбови клонки. Те се раздават 
на вярващите 
и всеки ги от-
нася до дома 
си за здраве. 
Пак за здраве 
се окичват с 
върбови клон-
ки портите и 
се сплита вен-
че от осветена-
та в църквата 
върба. Върбо-
вите клонки 
символизират палмовите — с които е бил посрещ-
нат в Йерусалим Исус  Христос.

Върбовата клонкапрогонва злото и дарява 
здраве. От древни времена се чества като победа 
на пролетта и живота над зимата и заспалата при-
рода. В ранната заран жените закичват над врати-
те на домовете си върбови клонки.

Навярно това поверие е възникнало от факта, 
че върбата първа от другите растения оживява 
след дългия зимен сън на природата. 

Още в езическите времена славяните вярвали, 
че върбата притежава свойството да пази людете 
от зли духови и черни магии и да защитава хора-
та, животните и посевите от бедствия и болести. 

Когато изсъхнат върбовите клонките, не се 
изхвърлят. Жените ги прибират за лек против 
уплаха и болест. Ако пък в някой ден небето се 
покрие с градоносни облаци и буря започне да 
вилнее, тези сухи вейки се слагат под камък и бед-
ствието се разминава. В това вярвали дедите ни. 

По подобие на ладуването на Васильовден и на 
гадаенето на Еньов ден и на Цветница момите се 
събират. Завързват пръстените си с червени кон-
ци ги пускат в съд с “мълчана вода”. Именницата, 
която ги е приела у дома си, вади пръстените със 
завързани очи и нарича кой ще е съпругът на мо-
мата, чийто пръстен е изваден. Това наричане се 
придружавало с много смях и задевки. 

Имен ден празнуват всички, които носят имена, 
произлизащи от названия на растения:

Иглика, Божура, Венец, Венцислав, 
Венцислава,Виолета, Върба, Върбан, Върбин-
ка, Гергин(а), Гроздан(к)а, Далия, Дафина, Делия, 
Делян(а), Дилян(а), Детелин(а), Елица (идва от 
ела), Жасмина, Здравка, Здравко, Зюмбюл(ка), 
Ива, Иглика, Калин(а), Камелия, Карамфил(к)
а, Китка , Китен, Камен, Латинка, Лили, Лила, 
Лилия, Лиляна, Лора, Люлина, Маргарита, Маг-
нолия, Малина, Невен(а), Петуния, Роза, Росен, 
Росинка, Румен, Румяна, Смилян(а), Теменуга, 
Теменужка, Трендафил(ка), Фидан(к)а, Цвета, 
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Цветан(а), Цветанка, Цветелин(а), Цветомир(а), 
Цветослав(а), Цвятко, Череша, Явор(а), Ягода, 
Ясен(а), Ясмина и др.

Великден
Тази година Великден се празнува на 20 Април. 
Великден - един от най-големите и най-важните 

православни празници. На този ден Господ Бог 
Иисус Христос е възкръснал от мъртвите. Праз-
никът е свързан по време с първото пълнолуние 
след пролетното слънцестоене, и така всяка годи-
на Великден се пада на различни дати.

Подготовката за празника продължава през 
цялото време 
на предишна-
та Страст-
на седмица. 
Обикновено 
рано сутрин-
та на Велики 
ч е т в ъ р т ъ к , 
във всеки 
дом боядис-
ват яйца (ако 
това не бъде 
направено в 
ч е т в ъ р т ъ к , 
тогава е възможно да се боядисват яйца само в 
ранните сутрешни часове на събота). 

Най-старата жена с първото боядисано яйце 
прави кръст на челата на всички деца в къщата. 
След това яйцето се поставя пред домашната ико-
на. Обикновено в същото време се пече Великден-
ски хляб, в които се добавят нечетен брой яйца.

Честването на Великден (Пасха) започва в по-
лунощ в неделя. В храмовете се събират хора на 
празничната литургия, държат запалени свещи 
и боядисани яйца, които са донесени от къщите 
им. По време на службата в храма всички пеят, а 
след службата всички се поздравяват: «Христос 
Воскресе!»; Отговорът трябва да е «Воистина вос-
кресе!». Това служи като поздравление, когато се 
срещат хората на улицата през следващите някол-
ко седмици. Още в двора на храма, хората си пода-

ряват боядисаните яйца, чукат се с тях, след което 
ги изяждат.

На следващата сутрин хората отново ходят на 
църква и след това се събират семейно у дома. 
Младите обикновено отиват на гости при родите-
лите си или кръстниците си. Празничната трапеза 
обикновено има ястия с агнешко, много салати с 
пресни зеленчуци, червено вино и др.

Гергьовден
Гергьовден в България се нарича денят, в който 

се чества Свети Георги Победоносец, 6 май. Обя-
вен е за официален празник в Република Бълга-
рия, както и за Ден на храбростта и Българската 
армия. Чества се и като Празник на овчаря.

Денят на храбростта започва да се чества в 
Българската армия още с нейното създаване.

Празникът се чества на 6 май, но е официал-
но учреден на 9 януари 1880 г. с Указ № 5 на княз 
Александър I Батенберг. По-рано, на 1 януари с 
Указ № 1 е учреден и военният орден за храброст 
– отличие, с което се удостояват извършилите 
подвизи на бойното 
поле.

През 1946 г. ко-
м у н и с т и ч е с ко т о 
управление прекъ-
сва традицията 
на празника, обя-
вявайки го само 
за „Ден на пасти-
ря“. Традицията е 
възстановена на 27 
януари 1993 г. с по-
становление № 15 
на Министерския 
съвет.

На този ден 
Българската право-
славна църква че-
ства деня на Свети 
Георги Победоносец 
– мъченик за християнската вяра, загинал през 
303 г. при управлението на римския император 
Диоклециан.

Гергьовден е най-празнуваният имен ден в 
България преди Ивановден, отбелязван от око-
ло 180 хиляди души. Той е имен ден на носещите 
имената Георги и Гергана, Гочо, Габриел и Габрие-
ла, Гинка, Ганка и Ганчо, Галя, Галин, Галина и про-
изводните им имена.

В българския народен календар Гергьовден 
е един от най-големите празници през година-
та и най-големият пролетен празник. Познат е с 
имената Гергьовден, Гергевден, Гюрговден, Гер-
ги, Джурджовдън, както и Хъдърлез и Адрелес, 
сред мюсюлмани, помаци и цигани. Празникът е 
календарно обвързан – празнува се на 6 май и се 
чества във всички територии, населени с българи. 
С него започва лятната половина на стопанската 
година, завършваща на Димитровден. Това раз-
положение в празничния календар определя и из-
ключително богатата му обредност, обхващаща 
всички области от стопанския и социалния жи-
вот на хората. Св. Георги традиционно е схващан 
като повелител на пролетната влага и плодороди-
ето (отключва изворите и влагата, побеждавайки 
ламята; обхожда и наглежда полята и посевите), 
покровител на земеделците и най-вече на овчари-
те и стадата. Много древен по своя характер, днес 
все още няма пълно единство в мненията за про-
изхода на този празник. Според някои автори той 
идва от тракийската древност, според други е сла-
вянски по произход, има и хипотези, че следите 
му се губят в далечното минало на прабългарите 
от Азия.

В българската традиционна духовна култура 
това е един от най-големите празници, по-почитан 
и от Великден. В редица народни песни се пее:

Хубав ден Великден
още по-хубав Гергьовден.
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На този празник се извършват редица обредни 
практики и ритуали, целящи осигуряването на 
здраве за хората и плодородие на нивите и живот-
ните.

В нощта срещу празника, преди да пропеят пет-
лите, хората отиват на някоя ливада или поляна, 
където се търкалят в утринната роса, защото на-
родното вярване твърди, че по това време на годи-
ната всичко е „повито с блага роса“, като по-рано 
търкалянето в росата се е правело на голо. Някъ-
де само ходят боси по росата или си мият лицето 
и ръцете с нея, другаде и пият роса. Къпането в 
росата се прави от хората, за да са здрави и да не 
ги боли кръст през годината. Къпят се в роса и 
безплодни жени с вярата, че така ще станат пло-
довити. Друг, свързан с росата обреден момент, 
е събирането и носенето и в къщи. Вярва се, че 
събраната по Гергьовден роса има особена целеб-
на сила.

Освен „къпането“ в роса се практикува и об-
редното къпане в реки и извори. В Чепеларе 
българите-мюсюлмани след ходенето в росата от-
иват на аязмото Св. Георги, където се измиват или 
се изкъпват в реки и извори се къпят и в целите 
Средни Родопи, както и в Тревненско, Казанлъ-
шко и т. н. Както при росата, така и при измиване-
то с вода, съществува обичаят да се носи в къщи 
вода (на някои места тя се носи в пълно мълчание 
– т. нар. мълчана вода), с която се замесват обред-
ни хлябове. Някъде (Разградско, Пловдивско) се 
вярва, че на този ден водата е толкова лековита и 
даваща сила, че дори мечките се къпят за първи 
път в годината на този ден.

Повсеместно е вярването, че дъждът на Гергьов-
ден (както и този на Спасовден) е особено плодо-
носен – „всяка капка носи жълтица“.

След къпането в росата, на връщане към домо-
вете си хората берат свежи зелени клонки (здра-
вец, бук, коприва, люляк и др.), с които се окич-
ват вратите и праговете на домовете, оборите и 

кошарите, слагат се на завивките на децата и на 
хомотите на добитъка, правят се венци и се слагат 
на главите на домашните животни. Ергените ки-
чат със зеленина дворните врати на любимите си, 
а момите вият китки и венци и ги слагат в косите 
си. В Кюстендилско момите берат „лепич“ (репей) 
и го слагат по дрехите си, за да се лепят момци-
те по тях[17]; момите-помакини от Чепеларско 
„търсели любовното биле делидилен“ и се закич-
ват с него да са търсени.

Повсеместно е разпространен обичаят на Гер-
гьовден да се правят люлки. Те се връзват на ви-
соко разлистено дърво и момците люлеят момите, 

като това е съпроводено с песни и диалози, има-
щи скрита брачно-сексуална насоченост. Освен 
люлеенето, почти из цялата българска етнична те-
ритория, на разлистени дървета се окачат канта-
ри, на които хората се теглят, вярвайки, че това е 
един от начините да бъдат здрави и жизнени през 
годината.

Вярва се още, че както на Еньовден, така и рано 
сутринта на Гергьовден, билките имат особена це-
лебна сила и затова се берат и билки. Вярва се още, 
че този ден е особено подходящ за магии за оби-
ране на плодородието от чуждите имоти и затова 
в нощта срещу празника магьосниците (мамници 
и баячки) правят своите магии за „превземане“ на 

чуждото плодородие – „мамят“ плодовете на ни-
вите и млякото и плодовитостта на живата стока. 
За да се предпазят от това, на някои места в Бълга-
рия гледат да убият змия в деня преди Гергьовден 
и на самия ден пръскат мляко през устата и. Смя-
та се също, че този ден е един от най-подходящите 
дни в годината за т. нар. сваляне и издояване на 
месечината от магьосниците, които уж я превръ-
щат в крава и я издояват, придобивайки власт над 
млякото.

На този ден стопаните вземат първото червено 
яйце, боядисано на Велики четвъртък, обикалят 
с него нивата и го заравят в средата и, като вяр-
ват, че по този магически начин ще стимулират 
раждаемостта и. Това се прави и при оборите и 
кошарите. Другаде пазят слама от трапезата на 
Бъдни вечер и я разхвърлят из имота или я палят 
на високи места из землището на селището, за да 
не пада гръм и да не вали градушка. На съдовете, 
в които доят овцете, се слага здравец, босилек и 
други зелени билки или се забождат раззеленени 
клони в средата на имота.

Според народните представи св. Георги освен 
покровител на земеделците, е и най-могъщият по-
кровител на стадата, затова голяма част от обред-
ните практики и обичаите, изпълнявани на този 
ден, имат за цел да осигурят здравето и плодови-
тостта на живата стока.

На Гергьовден рано сутринта се извършва риту-
алното извеждане на животните на първа зелена 
паша (на попас), като стадото се подкарва със зе-
лена пръчка. На този ден се прави и първото об-
редно доене на овцете. Овчарите отварят вратата 
на кошарата и която овца излезе първа, украсяват 
главата и с предварително подготвен венец и я из-
дояват (другаде се дои първата оягнила се овца). 
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Ведрото, в което се дои овцата, е украсено също с 
венци или различни зелени растения и пресукани 
бял и червен конец (мартеница). По същия начин 
са украсени и вратата на кошарата, както и сама-
та кошара. Млякото на първата овца се издоява 
през сребърен пръстен, кравайче, венец, а някъде 
и през речен „гергьовски камък“ с естествен от-
вор. Първите капки мляко се изливат на земята 
или върху яйце (не рядко червено), което после се 
заравя в земята. Някъде овчарите гърмят с пушки 
край стадото, за да изгонят злите духове. Широко 
разпространен е обичаят на този ден овце-
те да се захранят с обреден хляб, приготвен 
от жените. Също така на Гергьовден става 
първото вкусване на мляко и млечни про-
дукти през годината.

Повсеместно разпространен из цялата 
българска етнична територия е обичаят на 
Гергьовден да се коли агне. На този ден вся-
ка къща, независимо дали притежава или не 
овце, трябва да заколи агне, защото:

„ ... къща или задруга, дето не се заколи 
агне на този ден, считала се вън от вярата, 
вън от селото. “

Изборът на жертвеното животно е раз-
личен - някъде това е първото родено агне 
през годината, другаде - агнето на първата 
излязла от кошарата овца. Може да се взема 
предвид и пола (първото мъжко) или цвета 
(първото бяло) на животното. Преди да се 
заколи, то също се окичва с венец или цветя, 
захранва се със свежа зеленина, трици и сол (на 
някои места и с обреден хляб) и се запойва с вода; 
някъде го прекадяват с тамян или свещеникът му 
чете молитва. От солта и хляба, с които е захране-
но, дават и на другите домашни животни.

В миналото агнето обикновено се е колело в 
къщата при огнището, като се е гледало кръвта му 
да опръска стената. На някои места според дебе-
лината на кървавите бразди се гадаело плодород-
на ли ще е годината или не. След заколването се 
взима от кръвта и с нея се мазват децата по челото 
и бузите, за да бъдат здрави през годината. С тази 
кръв се мазват и праговете на вратите и ъглите на 
стаите. Останалата кръв се събира в съд (в който 
също има зеленина) и се заравя в земята на чи-
сто място (в смисъл далеч от бунище, капчук и 
др. места, които в народните представи се опре-
делят като „нечисти“), където не се стъпва. На 
места в Южна България агнето се коли под плод-
ни дървета и се следи кръвта да попие в земята. 
В Западна България пък агнето се коли при река, 
като кръвта му изтича във водата (ако е заколено 

вкъщи, кръвта му се отнася и се хвърля в 
реката. След празника костите на жертве-
ното агне също се хвърлят в течаща вода 
(„да тече млякото като вода“), заравят се в 
нивата или в мравуняк („да се въдят овце-
те като мравки“). От тях някъде запазват 
кокалчето от предния десен крак, което 
използват на следващата година при укра-
сата на обредните гергьовденски хлябове, 
както и предната плешка – с нея лекуват 
децата от уруки. В Родопите по предната 
плешка се гадае за плодородието през го-
дината и съдбата на стопанина.

Обикновено агнето се пече цяло, като 
след изпичането се носи в църква, за да се 
освети, или ако се пече на общоселската 
трапеза, свещеникът или стопанинът го 
прекадяват на място.

Празничната трапеза. Тя обикновено е общо-
селска. Прави се извън селището някъде на зеле-
нина – обикновено при оброчище, параклис или 
манастир (ако има такъв в близост). След като се 
освети, на нея се носят опечените агнета, обред-
ните хлябове, прясно издоеното мляко и подси-
реното от него сирене, квасено мляко и други по-
добни. На този ден за първи път през годината се 
яде пресен чесън, който задължително присъства 
на трапезата.

Край празничната трапеза отново се изпълня-
ват обредни практики, свързани както с плодоро-
дието, така и с брачна насоченост. В някои райони 
на Източна България младите булки в началото 
стоят прави край трапезата, „за да стават висо-
ки конопите“, а после хукват да бягат, като децата 
ги замерят с трохи хляб за плодородие. Другаде с 
бучки сирене за плодовитост са замеряни и мла-
доженците. На Гергьовден, край трапезата, кумът 
ритуално събува сватбените чорапи на младожен-
ката и сваля връхната и сватбена дреха, като я за-
бражда с женска забрадка, вместо носената досега 
булчинска.

На празничната трапеза (както и през целия 
ден на празника) цари веселие и се играят т. нар. 
„гергьовденски хора“. Играят се обикновено на 
песни с религиозно-митичен характер и такива, 
свързани с мотивите за св. Георги - обикалящ по-
лето, побеждаващ ламята и отключващ изворите 
и влагата. Веселието е задължително по време на 
целия празник.
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България е родина на четири писмености 

 Българските земи са родина не на една, а на цели 
четири писмени системи. Освен кирилицата, която 
използваме до днес, и глаголицата, създадена от Ки-
рил и Методий, тук е изобретена и малко позната-
та писменост на готите – германски племена, които 
приемат християнството, когато нахлуват в Римската 
империя през 4-ти век. Наред с това по нашите земи 
се е използвала и една от най-старите форми за за-
писване на информация, познати от археологията – 
все още неразгаданите дунавски знаци. За тези и за 
много други писмености по света се разказва в новия 

сборник Scriptura Mundi, издаден от Balkan Media.
Това е първото в света енциклопедично периодично издание, което си е поставило за задача да събе-

ре на едно място всички писмени системи на Земята. В първия том са включени статии на 38 учени от 
24 страни, което го прави издание с най-широк международен авторски колектив и обхват, реализира-
но някога в България. Scriptura Mundi е създаден под егидата на генералния директор на ЮНЕСКО д-р 
Ирина Бокова с подкрепата на 300-годишния Юбилеен фонд на Шведската национална банка. Редак-
тор е д-р Росен Милев, основател на центъра за изследване на готите „Дом Вулфила”.

В Scriptura Mundi са включени статии, посветени на арабската азбука, на многото писмени системи 
на Индия, на китайските йероглифи, писмеността на маите и сложните системи на японския и корей-
ския език. Не са забравени и азбуките на Гърция, Грузия, Армения и Израел. 

Дунавските знаци са на 7 хилядолетия
Изследователят на историята на писмеността проф. Харалд Хаарман и неговата сътрудничка д-р 

Джоан Марлер са посветили отделна статия на дунавските писмени знаци, открити по нашите земи и 
датирани още от новокаменната епоха. Специалистите доказват, че това е най-старата писменост, по-
зната досега на науката. Дунавските знаци, наричани още писмеността „Винча” на името на археологи-
ческата култура „Винча” от Сърбия и Западна България, предшестват с около 2000 години клинопис-
ното писмо на шумерите в Месопотамия. „Дълго време се смяташе, че писмеността започва в Шумер.

Въпреки това изследванията показват широката употреба на знаци и символи в селскостопанските 
общности в Югоизточна Европа още през 6-ото хилядолетие пр. Хр.”, пише Хаарман. Той дава пример 
с находки от България, Сърбия и Румъния, на които ясно личат знаци. Според статията през 6-то хи-
лядолетие използването на символи в района на река Дунав става все по-интензивно. Сред антиките, 
които специалистът проучва, са печатът от Караново, датиран от четвъртото хилядолетие пр. Хр, как-
то и съд с надписи от Градешница в Северозападна България. Според Хаарман дунавската писменост 
първоначално е имала предимно религиозни функции, докато по-късно е започнала да се използва и 
със светски цели.

Той открива много паралели между праисторическите знаци от нашите земи и надписите на Линеар 
А – писмеността на Минойската цивилизация в Крит. 

От гърците до готите и славяните
В Scriptura Mundi със своя статия участва и българският археолог Катя Меламед. Тя описва различ-

ните писмени системи, които са били използвани по нашите земи още от праисторическите знаци на 
дунавската култура. След тях идва гръцката азбука, която се е използвала както от елинските колони-
сти по Черноморието, така и от самите траки, които понякога пишат с нея и на своя език. Латиницата 
навлиза по нашите земи с римската колонизация през 1-ви век, но не успява да измести гръцката азбу-
ка и двете се използват по едно и също време в различни части на страната.

През 4-ти век в Северна България се заселват общности от готи, които преминават оттук по своя 
дълъг път от северните брегове на Черно море към Италия. Техният епископ Вулфила, който е живял 
край днешно Велико Търново, превежда Библията на готски език, като за целта създава отделна пис-
мена система. Тази азбука се превръща в първата изцяло християнска писменост, защото всички преди 
нея са били използвани и от езичници.

С идването на прабългарите по нашите земи се появява и българският вариант на средноазиатски-
те тюркски руни. Надписи на тази малко позната писменост се откриват из цяла Северна България. 
Руните спират да се използват чак през 11-и век с падането на страната ни под византийска власт. За 
огромното разнообразие от писмени системи по нашите земи Катя Меламед дава пример с надписите 
от манастира в Равна в района на Варна. Там са открити следи от цели пет азбуки – руническата, латин-
ската, гръцката, глаголицата и кирилицата.
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25 години – Олимпиада по български 
език и литература в Република Молдова

Тази година на 10-12 март в град Кишинев в Педаго-
гическия университет «Ион Крянгъ» се проведе юби-
лейната за нашата страна републиканска олимпиада 
по български език и литература, история, култура и 
традиции на българския народ.

За съжаление в момента не се знае кога точно е за-
почнало провеждането на   олимпиадите по български 
език и литература на районно равнище в гр.  Тараклия. 

Що се отнася до републиканските издания на олим-
пиадата по български език (за краткост така ще я на-

ричаме по-нататък), то в повечето случаи тя се е про-
веждала в гр. Кишинев.

Именно тук, в столицата на страната, в сегашния 
Педагогически университет «Ион Крянгъ», за пръв 
път се открива специалността «Български език и ли-
тература», а по-късно се основава и БТЛ (Български 
теоретичен лицей) «Васил Левски». Към тези две обра-
зователни институции трябва да се прибавят и редица 
други, които също допринасят за утвърждаването на 
изучаването на българския език и култура в страната. 
Това са отделът по българистика към Академията на 
науките на Р. Молдова, Научното дружество на бълга-
ристите в страната, градската библиотека «Христо 
Ботев» със значително количество литература в своя  
фонд, републиканският вестник «Родно слово» (кой-
то, за съжаление, отдавна вече не излиза от печат), 
българската обществена организация «Възраждане» 
(по-късно се появиха и други български обществени 
организации, като републиканска българска община, 
ассоциация на българските общини в страната и др.). 

Няколко от изданията на републиканската олимпи-
ада обаче са били достатъчно успешно проведени в гр. 
Тараклия (доколкото е известно, това са ХI, ХХ, ХХI 
и ХХII републикански олимпиади), което става повод 
за  възникване на спора къде трябва да се провежда 
републиканската олимпиада по български език – в Ки-
шинев или в Тараклия…

Трябва да се отбележи, че достатъчно аргументи 
има, според нас, и в полза на провеждането на репу-
бликанската олимпиада в гр. Тараклия, като основните 
сред тях са:

- това е град и район с най-компактно българско на-
селение, в който се намират такива големи български 
селища като гр. Твърдица (с музей, 2 средни учебни 
заведения – лицей и гимназия, музикален колеж, ху-
дожествена самодейност и др.), с. Валя Пержей (с ли-
цей, музейна сбирка, художествена самодейност ), с. 
Кортен (с лицей, музей и художествена самодейност), 

с. Кайраклия (с гимназия и хубав музей, художествена 
самодейност).

В самия център на района, гр. Тараклия, от някол-
ко десетилетия съществуват и успешно функционират 
българският театър «Смешен петък» и българско чи-
талище, дом за детско творчество, школа за музикално 
и изобразително изкуство. В града работят 4 средни 
учебни заведения с изучаване на български език – 3 
гимназии и 1 лицей, а от 2004 г. съществува и универ-
ситетът «Григорий Цамблак», създаден на базата на пе-
дагогическия колеж «Св. св. Кирил и Методий» и под-
готвящ специалисти в редица насоки, в това число и 
по специалностите «музика», «филология», «история» 
и др. (благодарение на което в университета, освен ху-
дожествена самодейност,  има и добър танцов състав, 
историко-етнографски музей).

Всичко това, според нас, са действително достатъ-
чно добри предпоставки за провеждане на републи-
канската олимпиада по български език и в гр. Тара-
клия. Тоест, Кишинев и Тараклия в това отношение 
биха могли да се редуват, като през година или през 
две години олимпиадата по български език би могла 
да се провежда ту в столицата на страната, ту в центъ-
ра на район в страната с най-компактно българско на-
селение.

А що се отнася до съдържанието на републикан-
ската олимпиада по български език, то тя се състои от 
устен и писмен тур, в които вземат участие ученици от 
9, 10, 11 и 12 клас. Устният тур се провежда в първия 
ден на състезанието и се явява същевременно кастинг 
за участие в конкурса за най-добър рецитал, за който 
се класират по трима участници от всеки клас. Места-
та се определят по сумата точки, получени в устния и 
писмения тур. Награждават се I, II и III място по кла-
совете, участващи в Олимпиадата, като  има отделна 
награда за най-добър рецитал.

А сега за резултатите от тазгодишната, юбилейна, 
републиканска олимпиада, които за район Тараклия 
се оказаха много добри. А в рамките на района най-
добри се представи за гр. Твърдица.

Победителите в олимпиадата, спечелили първите 
три места, а също и поощрителни местата, бяха от-
личени с грамоти, парични и други награди от Ми-

нистерството на просветата на Р. Молдова, от Посол-
ството на Р. България в Р. Молдова, от представители 
на местен бизнес, от Дружеството на българистите в 
страната и от Тараклийския държавен университет 
«Григорий Цамблак». Наградени бяха и техните учите-
ли. Със специална, допълнителна награда, бе отличена 
учителката по български език и литература от ТЛ в гр. 
Твърдица, подготвила най-много ученици-призьори в 
олимпиадата, Л. Желяпова. 

На закриването на олимпиадата бяха поканени и 
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Вижте кои са най-
смешните български 

имена 
Винету Келешев (на 

снимката) и Грамофон-
ка Николова не са сами. 
Компания в списъка с 
най-чудатите имена у 
нас им правят две Авто-

номки, Букетка Градинарова, Шунка Сапунджиева и 
Грозьо Мазников, съобщава marica.bg. Вижте кои са 
останалите:

1.Аврора Спартакова Керемергиева   2.Автономка 
Торимацова   3.Автономка Шестакова   4.Аделаид Ди-
митров   5.Аида Пелтекова   6.Алеман Клюсов   7.Анна 
Кокошкова   8.Ария Тодорова   9.Арсени Чанталиев   
10.Африкан Симеонов   11.Ахил Карамузов   12.Бо-
гослов Данданов   13.Бончук Андонов   14.Босилчо 
Кърков   15.Братухчо Въчев Братухчев   16.Бригадир 
Цветков   17.Брилянт Иванов 18.Букетка Градинарова   
19.Буря Куртакова   20.Бърза Кехайова   21.Бърза Кур-
шумова   22.Вангелуда Иванова   23.Ваньоздрав Яназов   
24.Васил Бамбурски   25.Ведрина Чанлиева   26.Великан 
Тодоров   27.Венчо Жилков   28.Веселазасмяна Тодоро-
ва   29.Ветлогин Колчев   30.Видол Порязов   31.Вине-
ту Келешев   32.Вовеки Веков Иванов   33.Вино Генов   
34.Врабчо Врабчов   35.Галилей Хайверов   36.Генчо 
Бърборков 37.Георги Дришльов   38.Георги Макарон-
ски   39.Гита Пътечкова   40.Гица Стришкова   41.Госпо-
дин Количков   42.Господинка Баджакова   43.Грамен 
Принов   44.Гранит Ангелов   45.Грамофонка Николова   
46.Графиня Скринска   47.Грозьо Мазников   48.Груд Бо-
дуров   49.Грудка Кецова   50.Гугутка Недялкова   51.Гуца 
Контопишева   52.Гъдьо Гъдев   53.Гъркиня Янкова   
54.Гъргурин Китов   55.Гьончо Горчев Гьоков   56.Да-
ниела Белоконска-Вражалска 57.Дар Донков   58.Делчо 
Кукуряшков   59.Дечко-Ради Симеонов   60.Джанка Та-

ралингова   61.Дима Златнотенджерова   62.Димитър 
Вампиров   63.Димитър Печикамъков   64.Доброелена 
Семова   65.Дойничка Многознаева   66.Драгни Бала-
хуров   67.Дренка Цървулкова   68.Дроздостой Стоянов   
69.Дъга Динева   70.Дюля Пендова   71.Евденчо Милач-
ков   72.Европ Европов Кирилов   73.Едисон Йорданов   
74.Елена Пищовколева   75.Еленко Тикьов   76.Елесия 
Сайдерова 77.Елисавет Ъков   78.Естислав Площаков   
79.Етиен Мангъров   80.Етко Хвърчилков   81.Жана-
Дарк Илиева   82.Жан Еленков   83.Желан Борсуков   
84.Желгъзко Ванков   85.Жоржиен Дзезов   86.Зава-
рин Ждраков   87.Зайо Заев   88.Захаринка Мазнева   
89.Здравец Ручейски   90.Зелка Пръвчева   91.Златох-
рист Месаров   92.Идеал Тухчиев   93.Изгрев Топков   
94.Изографил Яков   95.Иконом Иликьов   96.Исперих 
Бурханларски 97.Испиридон Вражалски   98.Йозо Ту-
турилов   99.Йоланта Делибозова 100.Капка Кашка-
валджиева   101.Касиер Бранков   102.Кимирсен Зенги-
нов   103.Кинче Кривошапкова   104.Кипрен Зеленски   
105.Кирил Пърдачки   106.Кирка Градинарска   107.
Кифирка Чупетловска   108.Клечо Клечев   109.Кокона 
Катърова   110.Красимир Червилов   111.Крачун Чокъ-
лтов   112.Крачун Паранкинов Първулов   113.Курте-
зия Димитрова   114.Курти Лападуди   115.Куцар Фене-
ров   116.Кучо Кучев 117.Къдрин Дъртаков   118.Ласкар 
Възвъзов   119.Латинка Черноземска   120.Леандър Ли-
тов   121.Левент Кьоров   122.Ленин Шилигарски   123.
Ленин и Сталин Кръстеви   124.Лиляна Кучкуделова   
125.Лимон Генов   126.Лимонка Крушовска   127.Лисо 
Лисов   128.Лоно Джогов   129.Лука и Лушка Тъпана-
рови   130.Луко Кузов Пъков   131.Лъв Панайотов   132.
Майски Рангелов   133.Мануел Чутурков   134.Марга-
рин Асенов   135.Мариел Самсонов   136.Марулка Ми-
тева 137.Марулка Зуркова   138.Маруля Николова   139.
Маса Стаменова   140.Меранза Петкова   141.Мечо Чав-
даров   142.Мимоза Аръчкова   143.Мир Богоев   144.
Мишка Върбанова   145.Моньо Синилков   146.Морава 
Младенова   147.Морена Пичурова 

също така бяха наградени с грамоти и първите учи-
тели по български език в страната, дръзнали без до-
статъчна подготовка да станат такива в самото начало 
на въвеждането на дисциплината «български език» 
в системата на средното образование в страната. От 
район Тараклия това са: Бумагина В., Вичева О., Де-
ривълкова Е., Ерхан М., Карамалак В., Колчева А., Ма-
лак П., Паскова Г., Панчева Е., Петрова Е., Попова Л., 
Терзи М., Тодорова М., Яламова Св. и др. Тържеството 
завърши, както подобава, с хубав концерт и с общо 
българско хоро, на което се хванаха артисти, учители, 
служители, ученици и гости.

Методически център към Управлението на обра-
зованието, младежта и спорта на район Тараклия, 

доц. д-р В. Кондов  

Каква е историята на първоаприлските шеги?
Има предположения, че традицията на първоаприлските шеги датира 

от езически празник в древен Рим, посветен на богинята Хилария и на-
ричан Ден на радостта. Фестивалът на Хилария, честван на 25 март, е бил 
включен в празниците на богинята майка Кибела - европейско съответ-
ствие на шумеро-акадските богини на плодородието Инана/Ищар.

Денят на радостта в езически Рим се отличавал с особена разпусна-
тост, подигравки с магистрати, предизвикателни карнавални облекла, 
твърдят историците. Счита се, че Денят на шегата в наши дни идва от 
средновековна Франция, когато през 1582 година Грегорианският кален-
дар премества новогодишния ден от 25 март на 1 януари.

Тези, които продължавали да празнуват Нова година на 1 април били 
третирани като «глупци». Денят става международен празник в началото 
на 20 век, когато в страните от Западна Европа първоаприлските шеги 
придобиват свой национален колорит.

През 1970 г. Международната организация за радиоразпръскване (ОИРТ), която от 1993 г. става Европейски съюз за 
радио и телевизия, обявява 1 април за Международен ден на хумора и шегата по радиото като един вид предупреждение - 
никой да не се връзва на първоаприлските новинарски емисии.
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Републикански семинар за учителите по български език и литература
Миналия месец в лицея на град Твърдица се състоя 2-ри за тази учебна година републикански семи-

нар на учителите по български език и литература. Семинарът бе ръководен от експерта по българ-
ски език и литература към Министерството на просвещението на Р. Молдова г-жа Н. Димитрова. 
Участниците в семинара бяха поздравени топло и на български език и от началника на образование-
то, младежта и спорта на район Тараклия г-жа Е. Мандажи. Поздрави към участниците в семинара 
отправиха и г-жа Т. Стоянова, бивш експерт по български език и литература в Министерството 
на просвещението на Р. Молдова, а също така и кметът на гр. Твърдица. Всички пожелаха успех на 
семинара. Учителите по български език и литература от цялата страна имаха възможност да на-
блюдават уроци на свои колеги от лицея, както и извънкласно мероприятие. Домакините, по обща-
та преценка на всички участници в семинара, се представиха отлично. Най-накрая вълнуващо бе и 
словото на народната певица от Твърдица Ана Белчевичена.

Честваме 138 години от избухването на 
Априлското въстание

То избухва на 20 април по 
стар стил (1 май по нов стил) 
в Копривщица.

Тази година отбелязваме 
138-та годишнина от Април-
ската епопея.

Априлското въстание из-
бухва на 20 април по стар 
стил (1 май по нов стил) в Ко-
привщица. Трескавата под-
готовка за въстанието праве-
ла впечатление на местните 
мюсюлмани и на османските 
власти, но сигурна информа-
ция за начинанието те полу-
чили едва след Оборище от участник в събранието – Ненко 
Терзийски от Балдово, чието име на предател е изтрито от 
паметника в местността.

От Пазарджик в Копривщица и Панагюрище били изпра-
тени жандармерийски отделения, които да арестуват под-
стрекателите на „мирната рая“. При опит да бъде заловен 
Тодор Каблешков копривщенските дейци нападнали и про-
гонили с оръжие изпратените турски военни. Мюдюринът 
бил убит, а в градчето била установена революционна власт.

Под звъна на черковните камбани и гърмежа на пушките 
Каблешков изпратил в Панагюрище знаменитото Кърваво 
писмо. То е пренесено от 19-годишния Георги Салчев, кой-
то изминал 5-часовия път от Копривщица до Панагюрище 
само за два часа.

От 95 въстанали села и градчета, във въстанието участват 
едва около 10 хил. мъже, въоръжени с огнестрелно оръжие.

Макар да е потушено с много кръв и зверства, то преди-
звиква за първи път светът да обърне внимание на Бълга-
рия.

В Панагюрище тази година честванията започнаха с ли-
тийно шествие от Историческия музей до площад „20-ти 
април“. След тържествения ритуал по издигане на нацио-
налното знаме в църквата „Света Богородица“ бе отслужена 
панихида в памет на загиналите в Априлската епопея.

Десетки граждани се включиха в поклонението пред 

„Вечния огън“ и положиха цветя пред мемориала. По-късно  
от 17.00 ч. на мемориалния комплекс „Априлци“ беше пред-
ставен спектакъл възстановка „Мъжество и саможертва“ 

с участието на дружество „Традиция“, 
женско дружество „Райна Княгиня“, 
доброволци, младежи и самодейци от 
Панагюрище. Кулминацията на чества-
нията е националният митинг-заря от 
20,30 ч. на пл. "20 април". Тържествено-
то слово произнесе президентът Росен 
Плевнелиев.

В Клисура и Копривщица на 1 и 2 
май по традиция също има тържества 
и възстановки на събитията от преди 
138 години. В Копривщица за първи път 
тази година е учреден народен коприв-
щенски събор „Единение-1876“, който 

си поставя за цел да организира годишнината от въстание-
то, както и всички религиозни, исторически и туристически 
празници в града. Целта на учредителите е да намерят еди-
нението на историята и настоящето, на героите на града и 
сегашните жители, на традиция и новаторство. Съборът се 
състоя на 1 май в дома-музей „Тодор Каблешков“.

Вечерта на историческия площад „20 април“ в чест на ге-
роичното Априлско въстание се проведе заря. А на 2 май 
по традиция отново на същия площад има възстановка на 
знаменателни епизоди от въстанието.

В Клисура честванията започват още от 30 април с ху-
дожествени изложби на икони, живопис и скулптори. Бе 
направена възстановка на събитията от избухването на 
Априлското въстание в града. „Мама му стара, топчето 
пукна, Турция ке падне“ провъзгласи Боримечката и пуко-
тевица взриви площада, на който се беше събрало хилядно 
множество от местни жители. Сред гостите бе и вицепрези-
дентът Маргарита Попова.

В музея на Клисура е запазена камбана, с която през 1876 
г. е обявено Априлското въстание в града.

След като въстанието е зверски потушено, а градът – опо-
жарен, турците пренасят камбаната в Карлово като трофей, 
но по-късно тя е върната в града. Тук е и книгата със спо-
мените на оцелелия въстаник Христо Попов, на базата на 
която Иван Вазов написва „Под игото“. 
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Българският език в град Тараклия
Както се знае, град Тараклия е основан от 

български колонисти отпреди 200 г. в близост до 
татарско селище, чиито жители са се преселили на 
Кримския полуостров. Първите българи, които 
дошли през 1813 г., са от различни населени места 
в сегашна България, тогава Османска империя. 
Според диалекта, който е взел връх над всички 
останали говори на преселниците, и по-точно, от-
личаващите го черти, той спада към източноруп-
ските говори и най-вече към говорите от областта 
на Ямбол и Харманли, като това е регистрирано 
в исторически документи. Преселниците биват 
разпределяни и настанявани от тогавашната ру-
ска администрация, която предварително е обе-
щала земя, 
с в о б о д н а 
от данъ-
ци, осво-
бождаване 
от военна 
п о в и н -
ност. Още 
със своето 
устрояване 
българите 
са нямали 
в ъ з м о ж -
ност да 
и з у ч а в а т 
родния си език, тъй като от този момент до ден 
днешен официалният език, на който се извършва-
ла комуникацията, е руският. Това е езикът на 
властите, на официалните институции и същев-
ременно инструмент за етноезикова интеграция и 
асимилация. 

Противопоставянето между българския и ру-
ския език върви по социалната опозиция на управ-
ляваща прослойка и преселници, като първата за-
ема високо положение по престиж и възможност 
за личностно развитие, докато вторите заемат ни-
ска позиция. Това неравнопоставено положение 
принуждава част от преселниците към приобща-
ване спрямо управляващата прослойка и превръ-
щането й в инструмент в прокарване на реше-
нията. С течение на времето този натиск върху 
българския език, който е бил разнолик в диалек-
тно отношение, оказва все по-голямо въздействие 
най-вече в лексиката и по-малко в синтаксиса, 
където се наблюдава по-късно калкиране, т.е. бук-
вален превод на руски форми на български. Пара-
лелно с рускоезиковото влияние е вървял процес 
на обединяване на различните български диалек-
ти, и по-точно, установянето на един говор, който 
е нужен за добрата комуникация. Руският език се 
налага не само на дошлото българско население, 
а изобщо на всички етнични групи в областта, 
като с течение на времето се превръща в език за 
надетнична комуникация. Този фактор допъ-
лнително оказва влияние за по-широкото при-
лагане в обиходната реч на езика на Руската им-
перия. И ако в началото в Тараклия е имало само 
български преселници, то по време на съветското 
управление се настаняват различни народности, 
което потвърждава необходимостта от един език 
за междуетнично разбиране, в случая езикът на 
официалните власти и администрация – руският. 
Хората от другите народности се настаняват ос-
новно в районите с блокове и в центъра, където 
се съсредоточават институциите, докато в оста-
налите два района населението продължава своя 
нисък статус на земеделци, овчари и т.н., т.е. хора 
на физическия труд или както са били наричани 
- „колхозники”. В тази сфера натискът на руския 
език е бил съвсем слаб, тъй като тази специфич-
на дейност се извършвала само от българи и не е 

имало потребност от общуване с различни етно-
си. Тази специфика по диагонално разположение 
се отразява върху ученическия контингент, кой-
то се обучава в училищата на споменатите квар-
тали, а дори върху облика на детските градини в 
езиково отношение. Така кварталите с по-висока 
степен на употреба на български език (диалект) 
в обиходната реч се разполагат около гимназии-
те „О. Панов” и гимназията на изхода за с. Ново-
селовка, както и в бившата първа детска градина, 
позната сред населението като „българска”. Това 
са двата основни квартала, в които е отсъствала 
в голяма степен официалната власт и новонаста-
нените хора от други етноси. Другите два района 
на гр. Тараклия се групират по другия диагонал 
– център : жилищни блокове. Това са кварталите 
със застъпен руски език, който е оказал съществе-
но влияние върху носителите на българския език. 
Тук се концентрират всички официални инсти-
туции, включително образователни. Това са рай-
оните, групирани около гимназиите „Ген. Иван 
Инзов” и „Иван Вазов”, като в центъра попада 
втората детска градина, позната сред населението 
като „руска”, тъй като в обучението е бил застъ-
пен руският език. Руският езиков натиск се увели-
чава и от друго обстоятелство – обучението във 
всички училища се извършва на руски език, като 
часовете по същия език са толкова, колкото тези 
по родния и държавния език, взети заедно. Това 
се обуславя от времето на неговото господство и 
държавата, управлявала Тараклия – от установя-
ването на българските преселници до разпада на 
Съветския съюз, в който доминираща роля е имал 
руският език, който пък се изучаваше като задъ-
лжителен в страните от бившия социалистически 
блок. 

След промените от 1990 г. на българите от рай-
она се даде възможност да се обучават на роден 
език, който стана обект на експеримент, първо, 
в началните класове. Оказа се, че след началното 
образование няма подготвени кадри по българ-
ски език по отделните дисциплини, но според 
мен неуспехът се дължи на русификацията на 
населението, на притеснението на учителите, че 
могат да правят грешки и езикът, който говорят, 
изглежда смешен в очите на слушащите, както и 
на неохотата на преподавателите да се трансфор-
мират. От друга страна, немалка част от населе-
нието не вижда практически смисъл от обучение 
на роден език, тъй като връзките с Русия са много 
по-големи и съответно по-необходим е руският 
език. В по-малка степен практическото осмисля-
не на обучението се осмисля за държавния език 
и за родния език, доколко имат шансове за реа-
лизация в Молдова и България, съответно в сто-
лиците и големите градове. Тези, които остават в 
Тараклия, напоследък се опитват да се върнат към 
изконните традиции, към родния език като сред-
ство да съхранят себе си и връзката с България и 
българите по света, попадайки в среда от различ-
ни националности. Факт е, че в България все по-
вече има настроения относно употребата на чужд 
език от българи в България и най-вече руски 
език от българи от бившия Съветски съюз. Но не 
това е решаващо, а средата, в която попадат хора-
та, върнали се в Отечеството, а тя е повсеместно 
българска. В рамките на Европейския съюз бълга-
рите от бившето социалистическо пространство 
чувстват по-близки хората, с които са живели по-
продължително време в една обща държава, от-
колкото своите съотечественици. Това се дължи 
на различния манталитет, който се оформя в раз-
личните държави, в които се прилагат целите на 
доминиращата етнична част. Така българите от Р 
Македония са по-близки до сърбите, словенци-
те, хърватите, отколкото до българите от Бълга-
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рия. Българите от бившия Съветски съюз, които 
са запазили родовата памет и са имали контакт 
с България, чувстват хората от съветското про-
странство и по-точно тези, които говорят руски 
език, по-близки до себе си, докато към българи-
те от Отечеството се наблюдава разнообразие. 
Асимилацията и съхраняването зависят от раз-
витието на съответния район, от отношението на 
властите. Колкото един район е по-развит, толко-
ва е по-голяма интеграцията и, обратно, колкото 
един район е по-изостанал, толкова са по-големи 
чувствата на себеобособяване и определяне на 
твърди граници между етносите, особено в рай-
они с компактно население, т.е. когато има поли-
тически натиск, тогава има по-голямо затваряне 
и дистанциране  на общността. В това отношение 
могат да се дадат множество примери от различни 
държави по света. Обособяването върви по лини-
ята на развитието на районите и хората, живеещи 
в тях, тъй като може да има обратна връзка – кога-
то един район е по-развит (най-вече икономиче-
ски, което повишава чувствата за превъзходство 
и за справедливост и намалява чувството за со-
лидарност в продължително време), а съседният 
нему не е, тогава първият не желае да има нищо 
общо с втория. Такъв е примерът с делението на 
Северна и Южна Италия, където се наблюдават 
силни процеси на отделяне на северните части, но 
това не влияе върху единството на езика и етнич-
ната принадлежност. Отделянето и разграничава-
нето, съответно затварянето, на етноса може да 
стане, когато става въпрос за два района, в които 
живеят компактно два различни етноси, какви-
то случаи има в Испания и Белгия. Някои райо-
ни виждат своето развитие именно чрез своето 
обособяване и издигане на различителните беле-
зи в своя официална политика, но това не води 
до териториално отделяне от държавата, както е 
например с Кашубието (медии на кашубски език 
и учебен предмет по същия език) и по негов об-
разец напоследък Силезия/Шльонск в Полша, 
използвайки финансовите инструменти на ЕС за 
развитие на малцинствата и регионите. Филосо-
фията на децентрализацията се основава на прин-
ципа, че силните райони правят силна държавата 
и че развитието на районите е предимно в техни 
ръцете, което не означава разпад на държавата, а, 

напротив, води до засилване на конкуренцията и 
качеството да се справят с различни ситуации. В 
държави с полиетнично общество, с етнично обо-
собени райони, в училищата се изучават повече от 
два езика – родният и езикът на другата общност, 
както и един за международна комуникация. 
Такъв е случаят с фламандската общност в Бел-
гия, в която учениците изучават фламандски (вид 
холандски), валонски (вид френски) и английски 
или немски, които са родствени с холандския, 
чието стандартизиране в Белгия се съблюдава от 
смесена белгийско-холандска държавна езикова 
комисия. Настроенията за отделяне на фламанд-
ската част имат предимно икономически причи-
ни, които се основават на нарушаване в баланса на 
солидарността между фламандските и валонските 
райони относно социално-икономическото раз-
витие на държавата и най-вече данъците, които се 
заделят в двете части. Подобно е положението в 
Швейцария, която се базира на етнични кантони, 
но в общите държавни институции се съблюдава 
квотния принцип спрямо числеността на етноси-
те в страната, както и това, че владеенето на езика 
на другата етнична общност е в по-малка степен 
застъпено, което води до някои усложнения в ко-
муникацията и баланса между отделните етноси.

Можем да обобщим, че за развитието на даде-
на етнична общност и нейния език от съществено 
значение са два основни фактора: социално-ико-
номическото състояние и обкръжаващата среда, 
в която се намират общността и езика. Двата фак-
тора са пряко зависими от политическия фактор, 
който предопределя отношението на управлява-
щи (местни и централни) към района и населени-
ето в него. В немалка степен политическият фак-
тор е и исторически предопределен, което пряко 
се отразява върху традициите в световъзприе-
мането. Традициите влизат в пряко отношение с 
предразсъдъците, като за развитието на дадена 
общност е важно да определи и избере коя тради-
ция е вредна или полезна, кое е важно, по-малко 
важно или неважно. В това отношение попада и 
българският език в Тараклия.

Д-р Румен Сребранов

Экзаменационная сессия.
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Конкурс 
за научно-изследователски работи

На 22 април в малката зала на Дома на културата в 
гр. Тараклия бе проведен конкурс за най-добри науч-
но-изследователски работи сред учениците от 9 клас и 
от лицейските класове в район Тараклия, на който бяха 
п р е д с т а в е -
ни 15 работи. 
Тези работи 
се оценяваха 
в два етапа. 
Първо - от 
специалисти, 
които имаха 
възможно с т 
да оценят 
всяка работа, 
присъждайки 
й до 80 точки от възможните 100. И второ – от комисия 
в деня на конкурса, която имаше възможност да оцени 
представянето на всяка от работите, присъждайки й 
до 20 точки от тези 100. Сред работите на учениците от 
9 клас най-добри се оказаха тези на:

1. Алексей Беров от гимназия «О. Панов», гр. Та-
раклия, на тема – „Влияние рок музыки на развитие 
человека”. Между другото този ученик, допуснат за 
участие в конкурса, е единственият, който е от 8 клас. 
Комисията му присъди I място. 

2. Работата на тема: „Известные миру – неизвест-
ные нам” на учениците от гимназията в с. Кайраклия – 
Диана Грекова, Светлана Овчар, Сергей Каракаш спе-
чели II място. 

3. А Влада Паслар от гимназия „Генерал Иван 
Инзов”, гр. Тараклия с работата си на тема: «История 
двустороннего сотрудничества между Республикой 
Молдова и Европейским союзом» спечели III място.   

Сред лицеистите класирането придоби следния вид:
1. I място спечели Евгения Алленова  от ТЛ «Иван 

Вазов», 12 клас, 
с работа на тема: 
„Scientific Research 
Project. Borrovings 
and Neologisms 
in Englich and 
German. As the 
Way of Vocabulapy 
Enrichment».

2. Мария По-
лукчу от ТЛ «Иван 
Вазов», също от 12 
клас, с работата си 
на тема: «Lucrare 
metodico-ştiincifică: 
influenţa negativă a 
mass-media asupra 
adoliscenţelor.” 

3. Творческият колектив пак от ТЛ «Иван Вазов», 
12 клас, в състав: Родика Каиш и Ирина Ризова с рабо-
тата си на тема: „Они восславили Буджак” спечели III 
място.

Сред другите работи, които, според нас, също за-
служават да бъдат отбелязани, са на: Анастасия Шаган 
от ТЛ «Иван Вазов», 11 клас, на тема: «Болгарское на-
родное врачевание», Антонина Тодорова от ТЛ «Иван 
Вазов», 10 клас, на тема: «Цыгане», Татяна Якименко 
от гимназията в с. Мусаит на тема: «Структура на-
селения с. Мусаиту и развитие культуры», а също и 
единствената работа, написана на български език, на 
Албина Узун, Олга Баранова и Валентина Мандажи от 
гимназията в с. Новосьоловка, на тема: «Новосьоловка 
– родното ни село».

Всички работи бяха онагледени със снимков и ви-
деоматериал, с разнообразни таблици, което правеше 
представянето им интересно. Много от тях действи-
телно не отстъпват по обхват и дълбочина на изслед-
ването на съответната тема на студентски курсови ра-
боти, подготвени на добро равнище.

Семинар с директорами 
учебных заведений района Тараклия в г. Твардица

20 марта этого года на базе гимназии г. Твардица состоялся се-
минар директоров средних учебных заведений района Тараклия 
на тему: «Деятельность администрации учебного заведения по 
реализации права каждого ребенка на качественное и доступное 
образование как основа успешного обучения в гимназии».  Се-
минар открыла начальник Управления образования, молодежи 
и спорта района г-жа Е.С. Мандажи, определив одну из главных 
задач работы –  совершенствование профессиональной компе-
тентности менеджеров учебных заведений для достижения более 
высокого качества образования путём реализации права каждого 
ребёнка на образование. 

В рамках семинара участникам было предложено: 
- посещение и анализ открытых уроков по математике (в 6 

классе), русской и болгарской литературе (соответственно в 8 и 
9 классах) и румынскому языку (в 5 классе).  

- педагогический марафон на тему «Доступность к качествен-
ному образованию – основа к успешному обучению в гимназии».

- рефлексия (анализ и подведение итогов семинара).
История  и работа нынешнего педагогического коллектива 

учебного заведения были представлены его директором г-жой П.И. Язаджи и заместителем по учебно-воспитательной 
работе Л.И. Поповой.       

Летопись гимназии  такова:
- с 1947 г. – начальное училище, открытое в нескольких частных домах.
- с 1966 г. – школа становится русской 8-летней школой № 7.
- в 1991 г. – реорганизация 8-летней школы в неполную среднюю школу.
- в 1995 г. – школе придан статус гимназии в соответствии с Законом об образовании Республики Молдова. На начало 

2013-2014 учебного года в гимназии укомплектовано 8 классов со 124 учащимися, в том числе – 3 начальных и 5 гимназиче-
ских классов. Педагогический состав гимназии в этом учебном году состоит из 20 педагогов, 4 из которых – совместители. 
2 учителей гимназии имеют 1 дидактическую степень, 9 – вторую. За многолетний труд, заслуги в обучении и воспитании 
учащихся Язаджи П.И. награждена грамотой Правительства Республики Молдова, Поповой Л.И. присуждено звание за-
служенного учителя Республики Болгария, а Главчевой И. Ф. – звание отличника просвещения МССР.

Силами художественной самодеятельности учебного заведения гостям был дан небольшой, но интересный концерт, 
свидетельствующий о мультикультурном образовании в гимназии, прозвучали стихи и песни на русском, болгарском и 
румынском языках. Показано было также танцевальное и театральное искусство учащихся.
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Български ученици спечелиха голямата награ-
да на НАСА

Със своите 
ф е н о м е н а л н и 
решения на про-
блеми, които и до 
днес затрудняват 
големите кос-
мически държа-
ви, българските 
момчета се пре-
бориха за най-

високото отличие в ежегодния конкурс на НАСА.
Български ученици спечелиха голямата награда 

на НАСА в конкурс за космическа колония. Неделчо 
Ласков, Иван Попов и Атанас Ковачев създадоха ино-
вативния проект Green Space (вдъхновен от зелените 
идеи на Greenpeace).

Български ученици печелят голямата награда за 
първи път,

съобщават ръководителите на победители пред сай-
та Moreto.net.

Със своите феноменални решения на проблеми, ко-
ито и до днес затрудняват големите космически държа-
ви, нашите момчета се пребориха за най-високото от-
личие в ежегодния конкурс на НАСА.

NASA Ames Space Settlement Design Contest е ежего-
ден конкурс за ученици от целия свят. Проектът на на-
шите сънародници е бил един от над 600-те изпратени 
тази година.

Българските ученици са работили по него в продъ-
лжение на две години под ръководството на д-р Весел-

ка Радева от Варненската обсерватория и преподава-
телката по физика в МГ - Варна, Силвия Захариева.

Основните проблеми, които Green Space решава, 
са почистването на околоземното пространство от 
космическия боклук, неутрализирането на опасните 
астероиди около Земята и разработването на мини 
за полезни изкопаеми върху тях, както и развитие на 
редица научни области, за чийто напредък космосът 
предоставя подходящи условия и нови възможности.

Както казват самите ученици: "Космосът е не само 
нашето бъдеще, но и бъдещето на децата ни! Длъжни 
сме да им го предадем в чист, запазен и безопасен вид".

Екипът и преди е печелил отличие на НАСА - втора 
награда през 2012 г., но тази година са на най-високото 
възможно стъпало.

Всъщност общо три екипа от български ученици са 
участвали в тазгодишното издание на конкурса.

Вторият екип, представил проекта "Космическа ко-
лония "Дафне", печели първо място в своята категория 
– 12 клас, голям екип (над 5 човека).

Третият екип печели почетно отличие за проект 
"Аква де Вита". Те са разработили в проекта си косми-
ческа колония, която ще добива вода от кометите. Така 
и трите изпратени тази година български проекта се 
оказват сред най-добрите в света.

Учениците са поканени да участват в Международ-
ната конференция за космическо развитие на НАСА и 
ААС в САЩ от 14 до 18 май тази година и да предста-
вят своите проекти. На специална церемония ще бъде 
връчена Голямата награда на Международния конкурс 
на НАСА на отличения екип от ученици и техните 
ръководители.

Творчество на нашите преподаватели
Уважаеми читате-

ли, представяме ви 
разказ от бъдещия 
сборник с разкази на 
известните българ-
ски писатели от Бе-
сарабия д-р Николай 
Куртев (и наш препо-

давател) и Анна Малешкова
Бедност

Всяка сутрин разпопеният от съветската власт отец 
Дормидон започваше с чаша вино. Той си купуваше 
една бутилка „Вин де масэ”, най-евтиното вино за тра-
пеза, за което познавачите на вината казваха, че то не 
е никакво вино, а е помия..., с която са умити бъчвите. 

Той винаги сядаше така, че да гледа към улицата, но-
сеща името на вожда на световния пролетариат Вла-
димир Илич Ленин. 

Изглежда, че тази гледка е наблюдавала и неговата 
по-голяма сестра Ирина, която също започваше деня 
си с бутилка евтино вино от 53 копейки, което след 
време я погуби… Но за нея съседите казваха, че й било 
простено, тъй като прекарала цялата война, от първия 
и до последния ден, като санитарка и като медицинска 
сестра.

Ирина никога не се е омъжвала. Няколко години 
след войната тя получаваше много писма от тези, на 
които беше спасила живота като санитарка, мъкнейки 
ги на гърба си, и като донор, тъй като имаше универ-

салната кръвна група. Но годините минаваха и никой 
не се сети да я поиска за жена. 

Тази квартална кръчма беше прочуто място. Тук на 
времето е идвал Теодор Ненчев, обещаващ да стане 
известен, бесарабски поет, който намира смъртта си 
в страшни мъки от физически и психически душевни 
рани. В тази кръчма днес се опитва да забрави в пи-
янство униженията бившият отец Дормидон, в които 
го постави съветската власт при разпопването му. Тук 
за последен път неговата по-голяма сестра е черпила с 
последната си пенсия своите приятелки, повечето вдо-
вици след Втората световна война. 

Да, бесарабските българи никога не са живелилесно 
и сред рози… За първите заселници Буджака никога не 
е бил така приятен, както днес за хилядите им потом-
ци. Но отец дормидон не знае, че след десетилетие и 
неговата най-малка сестра ще се завърне от централна 
Русия в бащината си къща сама, без двете си деца, за-
домили се някъде към Урал. Самите те и техните деца 
ще знаят, че са българи по потекло, но нито езикът, 
нито песните, нито легендите български няма да ги 
трогват. Те не познават своите корени и своя език. 

И отец Дормидон, и двете му сестри са самотни. И 
тримата приживе се опитват да свържат двата края. 
Ирина до последните си дни гледаше също така като 
нея възрастни жени, само за едното ядене. След нейно-
то погребение отецът остана сам да живее в бащината 
си къща, голяма, каменна, с 8 стаи, която навремето 
баща му, едър търговец на захар, я купува за баснос-
ловни румънски леи. 

И тъй като къщата се намира в края на града, тя не 
е конфискувана от съветската власт по много причи-



17ТУК №36

ни. Бащата привидно се отказва от сина си свещеник, 
дъщерите му са комсомолки, а едната дори е добровол-
ка на фронта. Самият той работи в полза на градската 
администрация. 

Неговите колеги са разказвали, как той идвал на ра-
бота в старите си протрити костюми с вратовръзка и 
бил изпълнен с ужас към непрекъснато растящия куп 
папки върху бюрото, писма, с които бил затрупван и 
трябвало всеки отговор да съгласува, всяко изречение 
в тях, с по-горните си началници, как внимателно пре-
глеждал всеки сутрешен вестник и бил много тъжен. 
Някои го намирали и много гладен… 

Старият търговец неведнъж се е опитвал да дава 
свободните стаи под наем, но отдалечеността на къща-
та и нейното разположение край мочурището и рядка-
та горичка не привличали наематели.

И тези времена отминаха…И тогава в родната къща 
се завърна най-малката сестра на отец Дормидон, с 
малка пенсия, с овехтели демоде дрехи. Смъртно бол-
на, тя пилееше последните си сили да моли отчаяно с 
писма до социалните и синовете си за малка парична 
помощ. Писмата вървяха цели седмици, а социалните 
отговаряха, че с тази голяма къща няма право на по-
мощи, съветваха я да я ремонтира и да я продаде или 
да покани наематели. 

Самотната вдовица една вечер пада от леглото и 

остава да лежи на пода, където я намират съседките. 
Бедността на семейството е покъртително. След два 
дни тя издъхва. След погребението синовете й прода-
ват голямата каменна къща на някакъв предприемач 
за броени копейки. 

На новия собственик обаче му трябват само камъ-
ните. Идват багери да събарят тристагодишната по-
стройка, за която в града се говореше, че тя е била 
един от многобройните тайни конаци, укрепление на 
турските владетели, че самият Александър Суворов 
след превземането на града е отсядал там със своите 
войници. 

Когато багерите почти завършили събарянетои за-
почнали да разравят основите, пред очите на зяпачи-
те единият багерист изкарал с греблото два големи 
бакъра. В няколко кожени мехове, сложени в медните 
бакъри са били подредени турски златни махмудии. С 
парите трябвало да се плати на войниците…

Така, без да знаят, че в стените на тяхната къща се 
крие голямо имане, потомците на стария търговец 
умират един по един в унижение и в полуградно състо-
яние. Едни хора казват, че това злато е било прокълна-
то, други – че на семейството не му е било дадено да 
живее с чужди пари. Кой знае, защо съдбата понякога 
е така жестока? 

Премахване на визи за страните от ЕС за гражданите на Молдова
На 30 април в аулата на университета в присъствието на заместник-министъра на външните работи на                

Р Молдова бе отбелязано премахването на визите за гражданите на Молдова, желаещи да пътуват за страни 
от Европейския съюз.

Среща с новия посланик на Република България в Република Молдова
В края на миналия месец в сградата на ТДУ „Григорий Цамблак” се състоя среща на ръководството на уни-

верситета с новия посланик на Р България в Р Молдова г-н Петър Вълов.
Новият посланик на Р България бе запознат от и.д. ректор на университета д-р Мария Паслар с историята на 

създаването на учебното заведение, с успехите и проблемите му в момента.
Г-н П. Вълов изрази готовността на Р България да оказва съдействие и помощ на университета и занапред.
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Кандидатстудентска кампания за обучение в ТДУ „Гр. Цамблак”
Всяка пролет преподавателите и студентите от нашия университет посещават 12-токласниците в лицеите на 

район Тараклия и в съседните райони, както в пределите на нашата страна, така също и в пределите на съседна 
Одеска област на Р Украйна с цел привличане на нови студенти за обучение в университета. Те с удоволствие 
разказват на завършващите обучението си в лицеите ученици за специалностите и условията, при които могат 
да се обучават у нас. Очакваме с мнозина от тях отново да се видим, но този път в сградата на нашия универси-
тет и в качеството им на наши студенти. 

Невероятно, но факт.
Булгурът е открит в България
 През 2008 г. една 

кулинарна новина 
обиколи света и оста-
на незабелязана у нас. 

Учени от Универ-
ситета в Солун съоб-
щават, че в неолитния 
археологически обект 
до с. Капитан Дими-
триево, Пазарджишко 
е открит първият бул-
гур.

Овъглените находки датират отпреди 8000 години и 
представляват начупени зърна от еднозърнест и двузърнест 
лимец, чиито външни слоеве са променени след досег с вря-
ща вода. 

Всъщност първа д-р Елена Маринова, специалист по 
палеоботаника, изказва през 2002 г. предположението, че 
прадедите ни от Горнотракийската низина са преработвали 
зърното така, че то да е вкусно и лесно за ядене само след 
накисване в гореща вода.

Основната технология за булгура изглежда не се е про-
менила за осем хилядолетия и житните зърна, за предпочи-
тане от твърда пшеница, все 
още се попарват с вряла вода 
или с пара, натрошават се и се 
изсушават.

Прогресът все пак дей-
ства и глинените съдове, ог-
нищата, каменните хавани и 
слънцето днес са индустри-
ално заменени от огромни 
метални контейнери, газови 
горелки, мелници и сушилни 
камери. Но все още на много 
места в Турция и арабските 
страни традиционното производство няма алтернативи.

 По тези краища на планетата булгурът е основен храни-
телен продукт от хиляди години, като през това време са се 
появили и затвърдили три основни типа. Те се различават 
по големината на зърнените частици.

Едрият се използват най-вече за разнообразни пилафи с 
месо, риба и зеленчуци, а ситно натрошеният – за кюфте-
та. Най-известните рецепти с него са суровото турско чий 
кьофте с фино смляно телешко и сготвените арабски вари-
анти, наричани кибе, къбе или куба в зависимост от етниче-

ските особености на езика.
А третата, междинна като раз-

мер разновидност на булгура пък 
се добавя към световноизвестната 
салата табуле, както и в супи и ях-
нии.

Обикновено булгурът се произ-
вежда от цели зърна твърда пше-
ница, но макар и рядко може да се 
намерят и истински кулинарни фо-
сили, като ръчно произведен тур-
ски булгур от еднозърнест лимец.

В съвременна България въпре-
ки местното първооткривателство съвсем доскоро ситуа-
цията с булгура беше тъжна и с елементи на фалшифика-
ция. В родната кухня съществуват многобройни рецепти за 
пълнени зеленчуци, пилафи и дори баници с булгур, които 
постепенно, с отмирането на домашното производство на 
зрънцата с приятен ядков аромат, престават да са обичайни.

Незнайно кога и защо булгурът, който става за ядене само 
двайсетина минути след накисване в гореща вода или бу-
льон, е подменен с грухана, т.е. натрошена пшеница. Не че 
не е вкусна, просто не е същият продукт, а и трябва да се 
вари, при това не за кратко.

За радост вниманието, 
интересът и любопитството 
към храната, които на места 
са нарастваща тенденция от 
десетилетия, пристигнаха и 
в родината ни преди няколко 
години.

С тях дойде и булгурът, 
включително и такъв, произ-
веден в България. Затова вече 
спокойно можем да престанем 
да правим магданозени сала-
ти, които застрашават зъбната 

ни картина, да заменим ориза, когато леко сме се отегчили 
от него и дори да приложим съвсем необичайни подходи 
към вкусния продукт, като го включим в състава на слад-
киши.

Засиленото световно търсене на занаятчийски и тради-
ционни храни е на път да се превърне в пазарен фактор, за 
който се надяваме, че скоро ще се промъкне скромно и у нас 
и ще е достатъчно добро основание апетитният и храните-
лен домашен булгур най-накрая да се завърне към корените 
си.



19ТУК №36

Раскопки в селе Новоселовка
Удивителен  и  неповторим  

наш  Буджакский   край. Мно-
гокрасочной палитрой окра-
шивается небосвод на восходе 
и закате.  Долины Буджакских 
речек, богатые злачными паст-
бищами и плодородной почвой 
всегда притягивали к себе коче-
вое и земледельческое населе-
ние, которое оседало в нашем 
регионе. Но кроме этого, много 
сокровенного и неизведанного 
хранится  в недрах нашей земли 

и не знаешь какой сюрприз может преподнести тебе 
место на котором ты обитаешь. Так и в моём случае. 
Хочу поделиться новостью о недавнем открытии в 
селе Новосёловка.

В ходе ремонтно – строительных работ в детском 
саду «Ручеёк» села Новосёловка 17 декабря 2013 года 
на прилегающей к детскому саду территории были 
найдены остатки  жизни деятельности  человека в про-
шедших эпохах.  
Администрацией 
села были пригла-
шены специалисты 
из Национального 
Агентства по архе-
ологии Республи-
ки Молдова, для 
разведки и дачи 
заключения о на-
ходках.  Судя по 
находкам, на этой территории располагалось поселе-
ние с оседлым населением, занимающееся земледели-
ем и скотоводством примерно в 12 в. до н.э., культура 
„ранняя Белозёрка”, т.е. этому поселению примерно 
3200-3300 лет. Большая часть поселения разрушена во 
время строительства детского сада в советский период 
прошлого века. Уцелел хозяйственный комплекс-яма, 
которую выкопали в древности для сброса различного 
рода отходов. 

В яме были найдены фрагменты глиняной посуды, 
сделанной ручным способом, без применения гончар-
ного круга. Обжиг керамики неравномерный, что сви-

детельствует о 
примитивном 
способе изго-
товления. Так-
же была найде-
на небольшая 
керамическая 
чаша такого 
же качества, 
но абсолютно 
целая. Специа-
листы относят  
керамику к эпохе поздней бронзы (12-13 век до н.э.). 

Найденные кости животных свидетельствуют о раз-
нообразности домашних животных.  Наряду с костя-
ми овец, свиней, коров был выкопан череп лошади. 
Наибольший интерес  представляет бывшая в употре-
блении зернотёрка и несколько небольших каменных 
тёрок для растирания зёрен.  В виду того, что зерно-
тёрка тяжёлая, её оставили в подарок этнологическо-
му уголку детского 
сада, а керамику и 
кости увезли в На-
циональное Агент-
ство по археоло-
гии. 

Из местных лю-
бителей истории в 
раскопках приня-
ли участие препо-
даватель предмета 
история Новосё-
ловской гимназии 
П о н о м а р е н к о 
М.Н., студент ТГУ 
кафедры «История 
и общественные дисциплины»  Бакаржи С. Фото и ви-
део съёмку проводила представитель сельской адми-
нистрации библиотекарь Киркова В.И. 

В 2014 году археологический объект находящийся 
на территории села Новосёловка войдёт в реестр ар-
хеологических объектов Национального Агентства по 
археологии Республики Молдова. 

С. Бакаржи студент 2-го курса
специальность «История»

БЕЛЕЖИТИ ДАТИ 2014 г.               АПРИЛ
170 г. от излизането на бр.1 на сп.„Любословие или 
периодическо повсеместно списание” - първото 
българско списание, издавано и редактирано от 
Константин Фотинов, Смирна (1844 – 1846);
•03. 135 г. от обявяването на София за столица, 
1879 г.;
•04. 95 г. от рождението на Веселин Симеонов 
Ханчев, български поет и преводач (1919 – 1966);
•04. 100 г. от рождението на Маргьорит Дюрас, 
френска писателка, драматург и режисьор (1914 – 
1996);
•06. 110 г. от рождението на Любомир Панайотов 
Пипков, български композитор и музикален пе-
дагог, професор (1904 – 1974);
•11. 135 г. от създаването на българската поща. На 
този ден през 1879 г. руският императорски коми-
сар в България, княз Дондуков-Корсаков, публи-
кува  „Временни правила по пощенската част в 
България”, с което слага начало на организирани-

те пощенски съобщения в страната.;
•13. 1200 г. от смъртта на кан Крум, български 
владетел (неизв. – 814);
•15. 160 г. от рождението на Антон Безеншек, 
словенски стенограф и публицист, създател на 
българската стенография (1854 – 1915);
•16. 135 г. от приемането на Търновската консти-
туция на Княжество България, 1879 г.;
•16. 170 г. от рождението на Анатол Франс, френ-
ски литературен критик, романист и поет, носи-
тел на Нобелова награда за литература през 1921г. 
(1844 – 1924);
•21. 150 г. от рождението на Макс Вебер, немски 
социолог, икономист и историк на културата 
(1864 – 1920);
•22. 290 г. от рождението на Имануел Кант, немски 
класически философ (1724 – 1804);
•22. 130 г. от рождението на Ото Ранк, австрийски 
психолог (1884 – 1939);
•22. 125 г. от рождението на Христина Василева 
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРИСТИЧНИ 
ТРУДОВЕ ОТ МОЛДОВА В ИНСТИТУТА ЗА 

ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА С ЕТНО-
ГРАФСКИ МУЗЕЙ – БАН, гр. СОФИЯ

д-р  Галин Георгиев (София)

През 2014 г. три българистични центъра в Молдо-
ва отбелязват свои юбилеи – двадесет и пет години на 
Отдела по българистиката към Академията на науки-
те, двадесет години на Научното дружество на бълга-
риститите и десет години на Тараклийския държавен 
университет „Григорий Цамблак”. По този повод Ин-
ститута за етнология и фолклористика с Етнограф-
ски музей-БАН, София (ИЕФЕМ-БАН) с подкрепа на 
Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ) 
организира научна среща в рамките на проекта „Из-
следователска работилница “Мобилност. Миграции. 

Култура”. На събитието, което се състоя на 18 март, го-
сти бяха д.и.н. Николай Червенков, един от ръководи-
телите на отдела, председател на дружеството и първи 
ректор на университета и младия учен Иван Думини-
ка, научен сътрудник на отдела, докторант на Велико-
Търновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”. 
Сред гостите бяха и.д. директор на ДАБЧ д-р Йор-
дан Янев, изтъкнати български учени по проблема за 
историята и културата на бесарабските българи: про-
фесорите Николай Жечев, Стефан Дойнов, Калчо Кал-
чев, доц. д-р Женя Пимпирева и др., както и бившия 
посланик на България в Молдова г-н Николай Илиев, 
председателят на Дружество за връзки с бесарабските 
и таврийските българи в София „Родолюбец” г-жа Ма-
рия Стоянова и др. 

Присъстващите със ставане на крака почетаха па-
метта на основателя и дългогодишния ръководител на 
Отдела по българистика д-р Сава Новаков, родом от 
българското село Кортен в Молдова, който неотдавна 
почина внезапно.   

Срещата се откри с приятна изненада – младият учен 
Иван Думиника получи от и.д. директор на Държавна-
та  Агенция  за българите в чужбина д-р Иордан Янев 
почетeн знак” Държавната  Агенция  за българите в 
чужбина" за цялостния му принос в българистиката. 
Този 25-годишен историк вече е автор на повече от 70 
научни труда, включително на две монографии, посве-
тени на историко-културното развитие на българите 

в областта Бесарабия. Двамата учени от Кишинев из-
несаха доклади по темата на проекта: „Вътрешната и 
външна миграция на бесарабските българи през ХІХ 
век до 1918 г.” ( И. Думиника) и „Миграция на беса-
рабските българи от Първата световна война до наши 
дни” (Н. Червенков).  

Във втората част на срещата бяха презентирани 
шест труда на българистична тематика, подготве-
ни и издадени от посочените институции-юбиляри, 
включително от Тараклийския държавен университет 
"Гр. Цамблак", в последните две години. Предвари-
телно модераторът на срещата д-р Галин Георгиев от 
ИЕФЕМ-БАН запозна аудиторията с научната дейност 
на проф. Н. Червенков и докторант И. Думиника, които 
са основни автори, съставители и научни редактори на 
тези издания. Гл. ас. д-р Валентин Лазаров от ИЕФЕМ-
БАН представи две работи: „Червенков Н., Думиника 
И. Тараклии – 200 лет. Т. 1. (1813-1940). Науч. ред. К. 
Калчов, Кишинев, 2013” и „Кайряк П. Тараклия и тара-
клийци. Съст. Н. Червенков и И. Думиника. Кишинев, 
2014”. Книгата на И. Думиника „Храм Успения Божией 
Матери села Кирсово. Исторические аспекты. Киши-
нев, 2012”  представи  главния експер от ДАБЧ Ан-
гел Маринков. За другата работа, посветена също на 
църковната история на с. Чийший, Болградски район, 
Украйна (Червенков Н. Петропавловская церковь села 
Чийшия (Городнее). Кишинев, 2013) говори гл. ас. д-р 
Елена Водинчар от ИЕФЕМ-БАН, чиито родови коре-
ни са от това българско село. Доц. д-р Благовест Нягу-
лов представи два сборника, издадени в последно вре-
ме от българистите в Молдова: „България: метрополия 
и диаспора. Сборник по случай 65-годишнина на д.и.н. 
Николай Червенков. Съст. И. Думиника. Науч. ред. К. 
Калчев. Кишинев, 2012” и „Бесарабските българия: 
история, култура и език. Науч. ред. Н. Червенков, съст. 
И. Думиника. Кишинев, 2014”.

Срещата продължи в приятни и полезни разговори 
на чаша вино в залите на ИЕФЕМ-БАН. Тя беше ис-
тинско доказателство за нуждата от подобни форуми 
за представяне на научния живот на българистичните 
центрове зад граница в България. Освен това събити-
ето, на което присъстваха и много представители на 
българската общност в Бесарабия, живеещи и рабо-
тещи в София, за пореден път показа големият инте-
рес към тяхната култура и традиции, които все още са 
малко известни в прародината България.  
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Морфова, българска оперна певица (1889 – 1936);
•23. 450 г. от рождението на Уилям Шекспир, ан-
глийски драматург  и поет (1564 – 1616);
•23. 115 г. от рождението на Владимир Набоков, 
руски писател, поет (1899 – 1977);
•26. 125 г. от рождението на Лудвиг Витгенщайн, 
австрийски философ и логик (1889 – 1951);
•29. 160 г. от рождението на Жюл Анри Поанка-
ре, френски математик, физик и астроном (1854 
– 1912).

МАЙ
•01. 135 г. от пускането в обръщение на първата 
българска пощенска марка, 1879 г.;
•07. 100 г. от рождението на Андрей Гуляшки, 
български писател (1914 – 1995);
•09. 90 г. от рождението на Булат Шалвович Окуд-
жава, руски поет и прозаик (1924 – 1997);
•11. 110 г. от рождението на Салвадор Дали, ис-
пански живописец, график и скулптор (1904 – 
1989);
•13. 170 г. от рождението на Цанко Христов Дю-
стабанов, български революционер, търговец 
(1844 – 1876);
•15. 95 г. от рождението на Александър Цветков 
Геров, български поет (1919 – 1997);
•18. 100 г.от рождението на Борис Христов, 
български оперен изпълнител (1914 – 1993);
•19. 130 г. от рождението на Димо Петров Кьор-
чев, български политик, литературен критик и 
публицист (1884 – 1928);
•20. 215 г. от рождението на Оноре дьо Балзак, 
френски писател (1799 – 1850);
•21. 155 г. от рождението на Джером К. Джером, 
английски писател и драматург (1859 – 1927);
•22. 155 г. от рождението на Артър Конан Дойл, 
английски писател,  класик на криминалния жанр 
(1859 – 1930) ;
•25. 145 г. от рождението на Георги Порфириев 
Стаматов, български писател (1869 – 1942);
•27. 120 г. от рождението на Дашиъл Хамет, аме-
рикански автор на детективски романи и разкази 
(1884 – 1961);
•28. 165 г. от рождението на Никола Тихов Обре-
тенов, български обществен и политически деец, 
участник в националноосвободителното движе-
ние (1849 – 1939);
•31. 195 г. от рождението на Уолт Уитман, амери-
кански поет (1819 – 1892).

ЮНИ
•01. 210 г. от рождението на Михаил Иванович 
Глинка, руски композитор (1804 –1857);
•02. 300 г. от рождението на Кристоф Вилибалд 
Глук, немски композитор (1714 – 1787);
•06. 215 г. от рождението на Александър Сергее-
вич Пушкин, руски поет (1799 – 1837);
•06. 415 г. от рождението на Диего Родригес да 
Силва-и-Веласкес, испански живописец (1599 – 
1660);
•11. 150 г. от рождението на Рихард Щраус, немски 
композитор и диригент (1864 – 1949);
•12. 110 г. от рождението на Атанас Далчев, 
български поет, преводач и есеист (1904 – 1978);
•22. 50 г. от рождението на Дан Браун, американ-
ски писател на трилъри (1964);
•23. 125 г. от рождението на Ана Андреевна Ахма-
това, руска поетеса (1889 – 1966);
•24. 160 г. от рождението на Лука Касъров, българ-
ски публицист и лексикограф, енциклопедист, ав-
тор на първия български енциклопедичен речник 
(1854 – 1916);

•25. 105 г. от рождението на Димитър Димов, 
български писател и драматург (1909 – 1966);
•28. 100 г. от Сараевският атентат, който е непо-
средствения повод за започването на Първата 
световна война (1914 – 1918).

ЮЛИ
•01. 210 г. от рождението на Жорж Санд, френска 
белетристка и общественичка (1804 – 1876);
•04. 210 г. от рождението на Натаниъл Хоторн, 
американски писател (1804 – 1864);
•05. 125 г. от рождението на Жан Кокто, френски 
поет, белетрист, драматург и художник (1889 – 
1963);
•06. 85 г. от рождението на Тончо Жечев, българ-
ски литературен критик и историк (1929 – 2000);
•07. 130 г. от рождението на Лион Фойхтвангер, 
немски писател (1884 – 1958);
•09. 180 г. от рождението на Ян Неруда, чешки пи-
сател (1834 – 1891);
•10. 135 г. от рождението на Никола Маринов 
(Абаджиев), български живописец (1879 – 1948);
•11. 150 г. от рождението на Петър Константинов 
Дънов, български теолог и философ (1864 – 1944);
•12. 130 г. от рождението на Амедео Модиляни, 
италиански живописец (1884 – 1958);
•12. 110 г. от рождението на Пабло Неруда, чилий-
ски поет, общественик и дипломат (1904 – 1973);
•15. 160 г. от рождението на Васил Христов Радос-
лавов, български политик, юрист, член на Българ-
ското книжовно дружество (1854 – 1929);
•19. 180 г. от рождението на Едгар Дега, френски 
живописец, график и скулптор (1834 – 1917);
•20. 710 г. от рождението на Франческо Петрарка, 
италиански ренесансов поет (1304 – 1374);
•21. 225 г. от рождението на Васил Евстатиев 
Априлов, български възрожденски просветен 
деец и книжовник (1789 – 1847);
•22. 125 г. от рождението на Ърнест Милър Хе-
мингуей, американски белетрист и публицист 
(1889 – 1961);
•24. 160 г. от рождението на Константин Йосиф 
Иречек, чешки историк и славист, професор, по-
четен член на Българското книжовно дружество 
(1854 – 1918);
•24. 170 г. от рождението на Иля Ефимович Репин, 
руски художник (1844 – 1930);
•28. 175 г. от рождението на Васил Димитров Сто-
янов, един от основателите на Българското кни-
жовно дружество, основател на библиотеката му, 
редактор на «Педагогическо списание» (1839 – 
1910);
•28. 135 г. от излизането на бр. 1 на «Държавен 
вестник», София, 1879г.;
•28. 70 г. от рождението на Донка Правдомирова, 
български библиограф, доцент (1944);
•28. 190 г.от рождението на Александър Дюма – 
син , френски писател (1824 – 1895);
•31. 100 г. от рождението на Камен Калчев, българ-
ски писател (1914 – 1988);
•31. 100 г. от рождението на Луи дьо Фюнес, френ-
ски актьор, киносценарист и кинорежисьор (1914 
– 1983).
   

АВГУСТ
•01. 195 г. от рождението на Херман Мелвил, аме-
рикански писател (1819 – 1891);
•04. 155 г. от рождението на Кнут Хамсун, норвеж-
ки писател (1859 – 1952);
•08. 80 г. от рождението на Марин Ковачев, българ-
ски краевед, професор, създател на катедрата по 
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Спортивная секСпортивная секция при уни-
верситете, основанная при поддержке и заинте-
ресованности ректора доц. д-ра Пасларь М. Л., в 
которой занимаются наши студенты, отражается 
на итоговых  результатах. 

В  спортивном зале университетского обще-
жития проводятся  тренировки по настольному 
теннису. Планомерно идет подготовка к будущим 
футбольным турнирам - по мини – футболу. Были 
сыграны  товарищеские игры с командами «Ка-
зайак» с. Казаклия и «Тракией» г.  Тараклия.

В апреле месяце наша футбольная команда при-
нимала участие в районном турнире на кубок 
Гагарина из 8 команд и заняла итоговое 4 место. 
Наша футбольная дружина обыграла команду с. 

Балабаны и  потерпела неудачу в игре с неуступ-
чивой командой «Тараклия -Газ». В  игре с Тара-
клийской командой «Чемпион» исход игры решил 
один мяч не в нашу пользу. 

Наша футбольная команда продолжает под-
готовку к чемпионату Тараклийского района по 
футболу и вскоре примет участие  в футбольном 
турнире в Тараклии, приуроченном ко «Дню спор-
тсмена», где наши студенты также примут участие 
во многих спортивных состязаниях. 

Летом в г. Тараклия  и в селах нашего района бу-
дет проводиться множество турниров по футболу, 
в которых наша команда собирается принять уча-
стие и защитить честь ТГУ «Гр. Цамблак».

Стоянов Олег Петрович,
преподаватель физвоспитания

Студенческий спорт.

Въвеждат български TOEFL
Идеята е при 

полагането на 
изпитите да се 
получава меж-
дународно при-
знат сертифи-
кат.

М и н и с т е р -
ството на об-
р а з о в а н и е т о 
р а з р а б о т в а 
стандартизира-

ни тестове, които да показват степента на владе-
ене на български език, съобщава вестник "Сега".

Идеята е при полагането на изпитите да се по-
лучава международно признат сертификат, който 
ще отговаря на нивата на компетентност според 
Европейската езикова рамка, съобщи министърът 
на образованието Анелия Клисарова.

Българските изпити ще са по подобие на между-
народните стандартизирани тестове по английски 
и немски език например. С тях се кандидатства за 
университетите в съответните държави, които за 
разлика от родните вузове не организират специ-
ални изпити, допълва изданието.

"Ние нямаме такива тестове, което е много не-
правилно. Българският е сред основните езици на 
Европейския съюз и трябва да се признава. Това, 
което искаме да направим, е да можеш, ако си 
учил български език във Виена, да се явиш на из-
пит и да ти признаят знанията", обясни Клисарова 

по време на годишната среща на Асоциацията на 
българските училища в чужбина в австрийската 
столица.

Изпитите може да се полагат в специални 
центрове или в катедрите по славистика на уни-
верситетите, в които се изучава български език. 
Подобна идея означава, че ще има държавна ан-
гажираност, регулираност и контрол, подчерта 
Клисарова пред "Сега". Тя не се ангажира с кон-
кретен срок, но обясни, че по тестовете вече се 
работи и "може да стане скоро". Част от процеду-
рата по въвеждането им включва и признаване от 
европейските институции, посочи просветният 
министър.

На срещата учителите поискаха от държава-
та българският език да бъде признат за втори 
матуритетен предмет в останалите европейски 
държави. В момента подобна възможност има 
само в Ирландия и Белгия. Обсъжда се и възмож-
ност учениците от неделните училища да могат 
да държат матура в България през май и още на 
същата година да кандидатстват в български вис-
ши училища.

В момента матури в чужбина държат единстве-
но възпитаниците на държавните училища в Бра-
тислава и Прага, където учениците завършват с 
двойна диплома. Според сега действащото поста-
новление възпитаниците на неделните училища 
получават само удостоверение за завършен клас, 
което ги освобождава от приравнителни изпити 
по български език и литература, история и гео-
графия на България.
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Втори юни - ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България
Денят на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България се 

отбелязва ежегодно в България на деня на смъртта на Христо Ботев (2 юни 1876 г.)
Официално Денят на Ботев и на загиналите за свободата на България се от-

белязва от 1901 г., когато на тържествата на връх Вола присъстват живи Ботеви 
четници.

От 1953 г. до 1988 г. празникът се чества като Ден на Ботев и на загиналите 
в борбата против турското робство, капитализма и фашизма и в Отечествената 
война, от 1988 г. до 1990 г. като Ден на Ботев и на загиналите за национално и со-
циално освобождение на България, от 1991 г. до 1993 г. като Ден на Ботев и на за-
гиналите за свободата на България. Денят на Ботев и на загиналите за свободата 
и независимостта на България е обявен с решение на Министерския съвет от 31 
май 1993 г.

За първи път се отбелязва през 1884 г. във Враца и Пловдив. На 2 юни 1948 г. 
точно в 12 часа е даден първият сигнал за едноминутно мълчание в цялата страна

НОВИ КНИГИ
Тази година от печат излязоха две книги за българите от Бесарабия и в Полша на полски език. Една-

та от тях е на историка Ежи Хатлас, който напоследък почти всяка година идва в Молдова, включител-
но в Тараклия. А другата представлява сборник от статии: 

библиотекознание, библиография и научна ин-
формация  към Великотърновския университет 
„Св. св. Кирил и Методий” (1934);
•11. 160 г. от рождението на Михалаки Георгиев, 
български писател (1854 – 1916);
•11. 70 г. от рождението на Христо Калчев, българ-
ски писател (1944 – 2006);
•13. 200 г. от рождението на Андерс Йонас Ангст-
рьом, шведски физик (1814 – 1874);
•28. 265 г. от рождението на Йохан Волфганг фон 
Гьоте, немски поет, мислител и естественик (1749 
– 1832);
•30. 95 г. от рождението на Александър Вутимски, 
български поет (1919 – 1943);

СЕПТЕМВРИ
•03. 155 г. от рождението на Жан Жорес, френски 
политик и общественик (1859 – 1914);
•04. 205 г. от рождението на Юлиус Словацки, 
полски поет (1809 – 1849);
•04. 190 г. от рождението на Антон Брукнер, ав-
стрийски композитор (1824 – 1896);
•13. 140 г. от рождението на Арнолд Шонберг, ав-
стрийски композитор (1874 – 1951);
•14. 165 г. от рождението на Иван Петрович Пав-
лов, руски физиолог (1849 – 1936);

•15. 95 г. от рождението на Николай Хайтов, 
български писател (1919 – 2002);
•15. 225 г. от рождението на Джеймс Фенимор 
Купър, американски писател (1789 – 1851);
•16. 110 г. от рождението на Николай Островски, 
руски писател (1904 – 1936);
•19. 125 г. от рождението на Чавдар Петров Мута-
фов, български белетрист, художествен критик и 
есеист (1889 – 1954);
•20. 155 г. от рождението на Никола Енев Начов, 
български писател, историограф, библиограф и 
етнограф, автор на първата българска отраслова 
библиография (1859 – 1940);
•21. 110 г. от рождението на Стоян Венев, българ-
ски живописец и карикатурист (1904 – 1989);
•26. 135 г. от рождението на Петко Йорданов То-
доров, български белетрист и драматург (1879 – 
1916);
•29. 150 г. от рождението на Мигел де Унамуно-и-
Хуго, испански философ и писател (1864 – 1936);
•30. 145 г. от подписването на учредителния про-
токол за основаването на Българското книжовно 
дружество в Браила, 1869 г., провъзгласено през 
1911г. за Българска академия на науките;
•30. 90 г. от рождението на Труман Капоти, амери-
кански прозаик - класик (1924 – 1984).   



24 №36 ТУК

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”
ул.“Мира”№ 4, гр. Тараклия Moldova 7400 e-mail: gazeta@tdu-tar.md

Нови книги
Тази година в Кишинев 

излезе от печат „Речник на 
лингвистичните термини 
в български език с руски и 
румънски съответствия”, 
подготвен от колектив ав-
тори, сред които е и и.д. 
ректор на нашия универ-
ситет доц. д-р М. Паслар. 
Изданието има дидакти-
ко-учебна насоченост и е 
съставен с цел да предста-
ви системно-структурния 
характер на българския 
книжовен език с негови-
те единици и подсистеми 
в цялостен обхват с пара-

лелни съответствия на още два европейски езика 
– руски и румънски. 

Термините са подбрани от основните дялове на 
езикознанието, които обхващат различни езико-
ведски области: общо езикознание, лексикология, 
фонетика, графика, ортография, пунктуация, сло-
вообразуване, морфология, синтаксис, тексто-
лингвистика, стилистика, лексикография, социо-
лингвистика.

В речника е приложен сравнителният метод, 
който цели откриването на семантичните съот-
ветствия на българските лингвистични термини 
в двата езика: сроден руски език и несроден румъ-
нски език. Повечето сходни употребявани грама-
тични еквиваленти се наблюдават в българския и 
руския език. 

В речника са включени най-важните лингви-
стични термини, които отразяват новите тенден-
ции в развитието на съвременната лингвистика.

Представените в речника лингвистични тер-
мини са извлечени от строго специализирани 
научни трудове. Анализът на употребяваните 
лингвистични термини показва, че преобладават 
термини от чужд произход, които са навлезли как-
то в българската, така и в руската и румънската 
лингвистична система. И трите езикови системи 
имат много общи езикови явления и обща гръко-
латинска терминология. 

Триезичният речник на лингвистичната терми-
нология ще подпомогне студентите, учителите и 
учениците за по-лесно усвояване на лингвистич-
ните термини с техния еквивалент в съответния 
език. 

Тази книга представлява 
сборник с научни статии и 
съобщения, издаден по слу-
чай 25-тата годишнина от 
създаването на отдел бълга-
ристика при Молдовската 
академия на науките. Тук са 
включени трудове и на наши 
преподаватели: д.х.и.н. Н. 
Червенков, доц.д-р В. Кон-
дов, доц. д-р Е. Рацеева. Ос-
вен това трябва да се отбеле-
жи, че д.х. и.н. Н. Червенков 
е и научен редактор на сбор-
ника. Изданието се състои от 

3 раздела: І. История на българистика в Република 
Молдова. ІІ. История и етнология. ІІІ. Литерату-
роведение и лингвистика.

25 години – Отдел българистика при АН на 
Република Молдова и 20 години Научно друже-
ство на българистите в Република Молдова

В началото на март в АН на Р. Молдова се състоя 
международна научна конференция, посветена 
тези две годишнини. В сборника със свои матери-
али участват специалисти както от страната, така 
и от българистични центрове на България, Украй-
на, Русия и Полша, което потвърждава трайните 
връзки на българистите от Р. Молдова с колегите 
си от други държави. Сборникът ще бъде интере-
сен и полезен не само на учените, но и за широка-
та българска общественост, за преподавателите, 
студентите и учениците.

Виц 
- Докторе, след операцията ще мога ли да свиря на ци-

гулка?
- Ще можете, защо не?
- Браво на вас, докторе! Досега не можех…

Един хваща златната рибка:
-Искам малък завод, къща и кола.
-Добре, но на кредит или лизинг?...
-Тогава избирай: в Масло или в олио…

- Тези котлети са от яребица, така ли?
- Общо взето да. Е, добавяме и конско месо...
- В каква пропорция?
- 50/50 - една яребица - един кон. 

Виц:

Две приятелки пиели кафе и разговаряли: 
-О, колко си отслабнала! Нова диета ли?
-Да! Моркови, картофи, цвекло…
-Ама вариш или печеш?
-Копах, мила, копах…

Жена седи пред огледалото:
-Да, оръжието на жената – това е нейната красота!
- Което си е вярно, вярно – обажда се мъжът. Но твърде 

много пари отиват за привъоръжаване!

Жената казала:
-Разсипа се солта. На скандал е…
Мъжът казал:
-Е, може и да се размине…
Жената казала:
-Не, не, вече съм настроена…


