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Обичам те, българска реч, звук сладък, най-мил в звуковете!

ТУК
Вестник на Тараклийския държавен университет «Григорий Цамблак»

№ 37 2014
юли-октомври

Уважаеми колеги,
Уважаеми студенти и випускници,

През 2014 – ТДУ «Гр.Цамблак» навършва своя 10 годишен юбилей. 
Изминалите години не са особено дълъг исторически период, но са дос-
татъчно време за функциониране на висше учебно заведение със своя ака-
демична структура и атмосфера, за да може да се оцени по  достойнство 
неговата роля и мястото сред българската общност в Молдова.

Отбелязването на юбилея е равносметка на постигнатото, представяне 
на постиженията на учебната, учебно-методическата, научната, възпита-
телната и културната дейност на университета от създаването му до наши 
дни.

Обръщайки се назад във времето, с  дълбока убеденост можем да от-
бележим, че със своята учебна, научноизследователска  и  международна 
дейност това учебно заведение доказва, че може успешно да се развива и 

утвърждава като висше учебно заведение, в което има обогатяване и утвърждаване на академичните 
традиции.

Нашето учебно заведение служи на държавните и регионалните, на местните обществени интере-
си и на интересите на българската общност в Молдова. Научно-образователната дейност на универси-
тета е насочена към поддържане и изучаване на българското културно наследство, историята и езика 
на българската диаспора в Молдова. В този смисъл юбилеят на Тараклийския университет е празник 
на цялата българска общност в Молдова и България.

Уважаеми колеги, високо оценяваме вашия професионализъм, вашия принос в развитието на учеб-
ната и научната дейност на учебното ни заведение.

Ние ще съхраним академичните традиции и ще продължим да развиваме университета, за да дос-
тигнем равнище на престижно и конкурентноспособно висше училище.

Скъпи студенти, ние виждаме във вас достойни продължители за запазване авторитета на  нашето 
уникално учебно заведение, на целеустременост към постигане на професионална умения.

Пожелаваме на всички дръзновение, ползотворна работа, нови академични достижения.
И.д.ректор на ТДУ                           доц.д-р Мария ПАСЛАР

БЕЛЕЖИТИ ДАТИ
ПРЕЗ 2014 г. ОТ БЪЛГАРСКАТА И СВЕТОВНАТА ИСТОРИЯ

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 Окуджава, руски поет и прозаик (1924 – 1997); 
•11. 110 г. от рождението на Салвадор Дали, испански живописец, график и скулптор (1904 – 1989); 
•13. 170 г. от рождението на Цанко Дюстабанов, български революционер, търговец (1844 – 1876); 
•15. 95 г. от рождението на Александър 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 Кьорчев, 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 Стаматов, български писател (1869 – 1942); 
•28. 165 г. от рождението на Никола Обретенов, български обществен и политически деец, участник в 
националноосвободителното движение (1849 – 1939); 
•31. 195 г. от рождението на Уолт Уитман, американски поет (1819 – 1892).
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Честито, колеги!

Редакцията на вестник „ТУК” най-сърдечно 
поздравява колегите преподаватели – д.х.и. Нико-
лай Червенков и доц. д-р Мария Паслар по слу-
чай награждаването им с високи правителствени 
отличия и им пожелава здраве и по-нататъшни про-
фесионални успехи! 

Образователният процес в университета: постижения, проблеми, перспективи

 До 2013-2014 учебна година Тараклийският държавен университет „Григорий Цамблак” е осъществил 7 
випуска специалисти с първа степен на висшето образование в страната - лиценциат, по съответните специално-
сти. Това са 521 студенти:

Таблица № 1

№ Специалност Година на завършване и брой на завършилите студенти Всич-
ко2007    2008        2009       2010       2011       2012     2013

1. ПНО – педагогика на начално-
то обучение 18 12 12 14 11 20 12 99

2. Музика 11 10 5 6 - 11 4 47

3. ПНДО – педагогика на нач. и 
(до) предучилищн. обучение - 6 - - - - - 6

4. Счетоводство (Бух. учет) - 11+18 
(З/Р) 18 - 17 - 18 82

5. История - 12+8 
(З/Р) 11 12 8 - 15 66

6. РАФ – румънски и английски 
език и литература (филология) - 8 10 11 14 15 11 69

7. БРФ – български и румънски 
език и литература (филология) - 10 11 8 8+4 

(З/Р)
6+5 
(З/Р)

10+7 
(З/Р) 69

8. Социална защита - - 10 18 23 12 20 83
Всичко: 29 95 77 69 85 69 97 521

                                                                                                                                       
От тях 361 студенти, завършили обучението си в университета, са се обучавали на бюджетна основа, а 160 – 

на контрактна основа, 360 (или 69,1 %) от тях са българи, 87 (или 16, 7%) – гагаузи, 18 (или 3, 5%) – украинци, 
35 (или 6, 7%) – руси, 3 (или 0, 5%) – други.

Данните за приема на кандидат-студенти в университета представя следващата таблица:
  Информация 

за план-приема на студенти в ТДУ «Гр. Цамблак» през 2004-2013 г. от страната
Таблица № 2

Година
План Изпълнение

Всичко Бюджет Контракт Всичко Бюджет Контракт
2004 165 65 100 100 65 35
2005 236 76 160 120 62 58
2006 160 90 70 102 74 28
2007 145 95 50 102 83 19
2008 185 130 55 113 82 31
2009 105 50 55 94 49 45
2010 145 65 80 111 65 46
2011 135 50 85 89 49 40
2012 102 57 45 84 56 28
2013 120 60 60 74 56 18

Всичко: 989 641 348
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Към общото количество студенти 989, приети през периода за обучение в университета от страната, трябва 

да се добавят и няколко зачислени студенти от чужбина (Р. Украйна – 3), след което общото количество приети 
за обучение студенти възлиза на 992 души.

Според данните на учебния отдел на университета завършилите обучението си студенти до 2012-2013 учеб-
на година прави 77%, което е доста висок показател.

През учебната 2013-2014 година завършиха обучението си по съответните специалности още 71 студенти 
на университета:

Резултати от от държавните изпити за степента лиценциат

Специалност Кол-во випуск-
ници

Кол-во студенти, пол выожили държавни изпити, в 
това число и защита на дипломна  работа,  с успех:

6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10
Редовно обучение

Език и литература
(бълг.-рум.) 9 3 1 4 1

Език и литература
(рум.-англ.) 12 - 1 4 7

Педагогика на началното 
образование 11 5 1 2 3

Социална защита 15 3 4 3 5
Музика 6 - 1 4 1
Счетоводство 18 4 6 4 4
Всичко: 71/100 15/21,1 14/19,7 21/29,6 21/29,6

Количествен и качествен анализ  
по групи-випускници:
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Редовно обучение
4 курс БРФ 9 - - 9 9 - 9 7.71 7.98 81.8%
4 курс РАФ 11 - - 11 11 - 11 8.92 8.65 100%
3 курс ПНО 10 - 1 11 11 - 11 7.79 7.62 75%
3 курс СЗ 15 - - 15 15 - 15 8.0 7.88 87.5%
3 курс «Музика» 6 - - 6 6 - 6 8.41 8.20 55.6%
3 курс «Счето-во» 18 - - 20 20 - 20 7.79 7.87 90%
Всичко 70 - 1 71 71 - 71 8.10 8.03 81.6%

Анализът на резултатите от образователния процес по специалностите от създаването на университета до 
ден днешен свидетелстват за това, че учебните програми по изучаваните дисциплини се изпълняват в пълен 
обем. И това най-вече се вижда по време на държавните изпити и защитите на дипломните проекти. Макар и 
да е имало такива, твърде редки са случаите, когато отделен студент не е могъл да се справи с написването на 
дипломна работа и с нейната защита или не е бил допуснат до държавните изпити поради слаба подготовка по 
съответните дисциплини.

 Отзивите на председателите на държавните изпитни комисии, въпреки препоръките относно повишаване 
на качеството на подготовката на специалистите, показват, че изхождайки от нивото на професионалната  подго-
товка, абсолвентите на университета са доста добре подготвени за самостоятелна работа.
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Резултати 
от обучението на абсолвентите в Тараклийския държавен университет

 «Григорий Цамблак» за периода 2007-2013 г.  
 

Таблица № 4
Година на 

завършване и 
общ брой на 
завършилите

Специалност Брой завършили Успех 
10

Успех 
9,1-10

Успех 
8,1-9,0

2007 -29 ПНО 18 - 11 6
Музика 11 - 3 3

2008 - 95 Музика 10 - 1 3
ПНДО 6 - 1 4
НПО 12 - 3 7

Счетоводство 11/18 (редовно/за-
дочно) - 1/1 13

История 12/8 (Р/З) -/- -/1 8
Рум./англ. филология 8 - 2 3
Бълг./рум. фил-я 10 - 2 3

2009-77 Счетоводство 18 - 3 5
История 11 - 1 5
Бълг./рум. фил-я 11 - 2 8
Соц. защита 10 - 5 4
Рум./англ. фил-я 10 - - 1
Музика 5 - 3 1
ПНО 12 - 4 5

2010-69 Музика 6 - 1 2
Болг./рум. фил-я 8 - 1 6
Рум./англ. фил-я 11 - 2 7
История 12 - 2 4
Соц. защита 18 - 9 5
ПНО 14 - 4 5

2011-85 Бълг./рум. фил-я 8 - - 7
ПНО 11 - - 5
История 8 - - 5
Бълг./рум. (задочно) 4 - - 3
Счетоводство 17 - 2 7
Рум./англ. фил-я 14 - 1 9
Соц. защита 23 - 4 10

2012-69 Болг./рум. фил-я 6 - 2 3
Музика 11 - - 8
Соц. защита 12 - 4 8
Бълг.рум. (задочно) 5 - - 4
Рум./англ. 15 - 3 6
ПНО 20 - 3 7

2013-97 История 15 - 2 6
Бълг./рум. (задочно) 7 - - 4
Бълг.рум. фил-я 10 - 1 6
Рум./англ. 11 - 1 2
Соц. защита 20 - 6 3
ПНО 12 - 2 3
Музика 4 - 1 2
Счетоводство 18 - 3 9

Всичко – 521 521/100% - 98 студен-
ти- 18,80%

225 студен-
ти - 43,2%
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 Към тях трябва да прибавим и резултатите от 2013-2014 учебна година:
2014 - 71 Бълг. и рум. фил-я 9 1 4

Рум. и англ. Фил-я 12 - 7 4
ПНО 11 3 2
Соц. защита 15 5 3
Музика 6 1 4
Счетоводство 18 4 4

Всичко за 2014
Общо – 592

71
592 / 100%

- 21
119 / 20, 10

21
246 / 41,55

Разбира се, има какво да се усъвършенства в работата на преподавателския състав на университета. Много 
от преподавателите следва сериозно да помислят върху своето професионално израстване, което е свързано с 
участието в научно-изследователска работа и, като неин резултат - с обучението в докторантура, с придобиване-
то на научни степени и звания. При по-интензивно развитие на нещата в полза на професионалното израстване 
на преподавателите на университета това, без съмнение, ще допринесе и за по-добрата им работа със студентите.  

Като сериозен проблем, свързан с образователния процес в университета, се очертава и състоянието на 
книжния фонд на учебното заведение. По стечение на неблагоприятни обстоятелства, свързани с кадрите, зани-
мавали са се с формирането и подреждането на този фонд, най-важните задачи тук все още не са решени, все 
още книжният фонд не е изцяло картотекиран. 

След присъединяването на Република Молдова към Болонския процес университетът „Григорий Цамблак” 
има за цел да усъвършенства учебните си програми по всички изучавани дисциплини в съответствие с препо-
ръките на Министерството на просветата на Република Молдова така, че те да отговарят на националното и 
европейското равнище. Всички учебни планове и програми по специалностите, по които в университета се води 
подготовка на специалисти, отговарят на Националния курикулум. Учебните планове по всички специалности 
в университета са утвърдени от Министерството на просветата на Р. Молдова. Университетът разработи учебен 
план по нова специалност – „Предучилищно възпитание и румънски език”, който също е утвърден от Минис-
терството на просветата на страната. И въпреки, че по този учебен план все още не се води подготовка на спе-
циалисти, смятаме, че това също е определено постижение, тъй като необходимата предпоставка за подготовка 
на такива специалисти е налице. Смятаме, че с времето и по тази специалност в университета ще започне подго-
товката на специалисти, които, безспорно, са необходими в региона във връзка с необходимостта от овладяване 
на държавния език на страната от тукашното население. Катедрите в университета трябва продължат работата 
относно разработването на учебни планове и по други нови специалности, като се изхожда от наличието или 
възможността за осигуряване на необходими за това преподавателски кадри и материално-техническата база. 
Това пряко кореспондира и с една от най-важните задачи, която университетът трябва да реши – предстоящата 
акредитация на учебното заведение. 

Безспорно, положителен факт за университета е, че за него се грижат две държави – Република Молдова 
и Република България. Всяка година студентите от всички специалности в университета имат възможност да 
заминават за съвместно обучение в България – във Велико-Търновския университет, което, разбира се, положи-
телно се отразява върху тяхното професионално и общо развитие. И двете държави изплащат на най-добрите 
студенти стипендии.  

Съгласно специално Съглашение между правителствата на Р. Молдова и Р. България за оказване на помощ 
на Тараклийския държавен университет «Гр. Цамблак» (от 30 септ. 2004 г.) Правителството на Р. България на 
22 дек. 2005 г. взема решение за предоставяне всяка година на студентите от 1 курс на университета по 100 сти-
пендии. При това на студентите от 1 курс се предоставят стипендии в размер от 50 бълг лева, на студентите от 
другите курсове – по 60 бълг. лева, а на 10 най-добри студенти – по 70 бълг. лева. За 10 студенти от последния 
курс, по ходатайство на ректора на университета, се определя стипендия в размер от 90 бълг. лева.   

Един от много важните проблеми, пред който университетът, както и всички останали висши учебни заве-
дения в страната, всяка година се изправя, това е приемът на кандидат-студенти за обучение (вж. Таблица № 2). 
Във връзка с «отрицателната» демография в държавата, свързана с малката раждаемост и с оттока на млади хора 
поради безработицата в страната в други държави, а също така и във връзка с конкуренцията между вузовете 
както в пределите на Р. Молдова, така и извън нея университетът е длъжен да мобилизира целия си наличен 
потенциал, за да продължи да изпълнява мисията, заради която беше създаден, и занапред.

Васил Кондов, д-р по филология
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На разкопки в Сливен
Не за първа година студентите от Тараклийския държавен универ-

ситет „Гр. Цамблак” осъществяват практиката си по археология и етно-
графия в България. Такава възможност нашите младежи получиха и тази 
година благодарение на ректора на университета доц. д-р М. Паслар и 
проф. Н. Червенков, които са направили всичко необходимо, за да бъде 
сключен договор за сътрудничество между университета и Регионалния 
исторически музей в гр. Сливен, България, след като през 2012 г. град-
ският съвет на Тараклия е подписал споразумение за побратимяване с 
гр. Сливен и гр. Мелитопол, което става първа крачка по пътя на сътруд-
ничеството. 

През тази година в археологическите разкопки и етнографските из-
следвания тараклийските студенти участваха заедно с колегите си от 
Мелитопол (Украйна) и Сливен (България). Разкопките се извършваха 
на територията на крепостта „Туида”, която на времето е играла важна 
роля в защитата на Рим, а по-късно на Византийската империя, а след 
това и на българската средновековна държава.

Работата не се оказа напразна. Под внимателното ръководство на проф. Борис Борисов студентите изуча-
ваха, изследваха и практикуваха различни археологически методи, в резултат на което стана откриването на 
много рядка и ценна монета от времето на Юстиниан I (527-565 г.). Солид – така се нарича намерената монета 
от времето на Византийската империя – от сега нататък тя ще е експонат в Регионалния исторически музей в 
гр. Сливен. 

Що се отнася до етнографските изследвания, то студентите имаха 
възможност да се приобщят към обредите, свързани с празнуването на 
Еньовден в с. Бяла, Сливенско – ден на билките, на лекарствените рас-
тения.

Вечерта, в навечерието на празника, девойките събират полски цве-
тя, правят венци и ги хвърлят в реката, течението на която „определя 
най-личната мома” – най-красивата девойка в селището. През тази годи-
на като изключение бяха избрани две красиви момичета, едно от които 
бе студентка от експедицията, а другото – жителка на с. Бяла. Ритуалът 
премина в два етапа, в които студентите участваха с голямо удоволствие. 
И това бе само една малка част от чудесното прекарване по време на 
експедицията, наситено с екскурзионни дни по исторически места в България. 

Иска ни се тук да благодарим на кмета на гр. Сливен Кольо Милев, на директора на Регионалния музей в 
града Николай Сираков, на координатора на „МСПАЕ Сливен – 2014” Иван Иванов за организацията и госто-
приемството и за активния отдих на студентите.

В края на практиката се състоя традиционното ритуално „посвещаване” на студентите в археолози и етно-
лози: младежите получиха дипломи за завършване на практиката. В тяхна чест бе организирана и празнична 
вечеря с български ястия.

Студентите от трите държави, които взеха участие в Международната научно-практическа конференция 
по археология и етнография, с нетърпение очакват и се надяват, че и другата година ще имат възможността да 
участват в археологически разкопки в България.  

Н. Мостовой, ръководител
 на студентската група от ТДУ „Гр. Цамблак”

Честито, колега Петкова!
През юни тази година Славка Петкова-Марчевска, работила в нашия универси-

тет като командирован специалист по музика от Министерството на образованието 
на България, е защитила докторска дисертация на тема:

"Съхраняване на музикално-фолклорната практика на българската диа-
спора в Молдова чрез общото музикално образование".

Честито на д-р Вероника Гоженко!
На 23 април тази година нашата преподавателка по музика, докторантка 

към катедра по музика във факултета по начална и предучилищна педагогика в 
Софийския университет „Св. Климент Охридски”  Вероника Гоженко защити 
докторска дисертация на тема: „БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПЕСЕН В МУЛ-
ТИЕТНИЧЕСКА СРЕДА В ТАРАКЛИЙСКИЯ РАЙОН  /РЕПУБЛИКА МОЛ-
ДОВА/.”
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10 години от издаването на в. ТУК
    Университетският в. ТУК също навърши 10 години!

Честито!
За издаването в. „Тук” през учебната 2013-2014 год.

Вестник „ТУК”  започна да излиза със 
създаването на университета по предложение 
на д-р Марияна Георгиева, преподавател от 
Република България. Нейно е и заглавието 
му, като абревиатура: Тараклийски 
университет и колеж, тъй като тогава заедно 
с новия университет функционираше и 
педагогическият колеж. През изминалите 
10 години главни редактори на вестника 
бяха: студентът Роман Юсюмбели, д-р Иван 
Симеонов – преподавател от България, 
студентът Вячеслав Киосе, доц. д-р Красимир 
Кунчев – преподавател от България, д-р 
Мария Йорданова – преподавател от България 
и доц. д-р Васил Кондов – преподавател от 
България..

През тази учебна година бяха издадени 4 броя на в. Тук (бр. 33, 34, 35, 36), толкова, колкото е 
предвидено от общия план за работата на университета. Бр. 33 бе подготвен и издаден във връзка с новата 
учебна година и 9-та годишнина на университета, бр. 34 – във връзка с Деня на българските будители 
и Деня на бесарабските българи, бр. 35 – във връзка с отбелязването на 3 март – Освобождението на 
България и бр. 36 – във връзка с празнуването на 24 май- Денят на славянската писменост и българската 
просвета и култура. 

Основният принцип, който редакцията на вестника се стреми да спазва при подготовката и 
издаването на вестника, това е отразяването на всички по-важни събития, които се случват в живота на 
университета във времето, така да се каже, между два броя на вестника… Така например, бр. 33, свързан 
с откриването на новата учебна година, на 1 страница съдържа материала със заглавието „Нов прием на 
студенти в Тараклийския държавен университет „Гр. Цамблак” в 2013-2014 учебна година” с автор и.д. 
ректор, тогава още само д-р,  доц. М. Паслар. Неин е и материалът „Об аккредитации вузов. Проблема 
ли это сегодня?” Безспорно, и двата материала са много актуални за учебното ни заведение. Много 
важен е и третият материал в този брой на вестника със заглавие „Результаты учебной деятельности 
по Тараклийскому государственному университету имени Гр. Цамблака за 2012-2013 уч. год.” на В. 
Кондов и М. Калчева, съответно тогава зам. ректор по уч. дейност и зав. учебен отдел. 

Значимо събитие в началото на учебната года бе провеждането в гр. Тараклия на ХІІІ-и етнокултурен 
републикански фестивал, в който взе участие и нашият университет. Разбира се, че то бе отразено в 
нашия вестник. Автор на материала е ст. пр. М. Тодорова. 

От известно време, не помня точно от кой брой, полагам усилия във вестника да се поддържа 
рубриката: „Творчеството на нашите преподаватели”. В този брой е публикувана статията на ст. пр. В. 
Невзорова с обем от 3 страници.

Доста място в брой 33 заемат материалите, посветени на археологическата практика в България и 
в българското консулство в гр. Кишинев. 

Това, което много ме радва, е, че във всички последни, над десетина, броеве на вестника непременно 
има материали за рубриката, посветена на новоизлезли книги в Молдова,  България и в други страни, 
свързани с историята и културата на българите от Бесарабия, Таврия и от други региони на бившия 
СССР. 

С оглед на празниците, официалните и народно-религиозните, празнуването на които също се 
стараем да отразяваме във вестника, всеки брой е специален.

Стараем се да отразяваме и спортния живот в университета, но за съжаление, това става по-рядко. 
И не защото няма достатъчно спортни събития, в които участват наши студенти и преподаватели, а 
защото нямаме спортни журналисти…и материалите трябва да ги подготвят самите спортисти, нещо, 
което за тях никак не е лесно…

В. Кондов, редактор на в. ТУК



8 №37 ТУК

Балчишки творци посетиха нашия край

 По покана на литературен клуб "Вдъхновение", 
Тараклия, Молдова, нашият град посетиха членовете 
на литературния клуб "Йордан Кръчмаров" от 
българския черноморски град Балчик. С това първо 
по рода си гостуване на балчиклии в Тараклия започва 
нов период в литературните връзки между двата града, 
между Молдовска Бесарабия и Българска Добруджа. 

Срещите в университета и в читалището минаха 
подобаващо: с четене на стихове, с въпроси от публиката, 
с подаръци от страна на гостите и от литературния ни 
клуб "Вдъхновение". Те ще се запомнят със своята 
непосредственост и с високата си емоционалност. 

Творците от Балчишкия литературен клуб "Йордан Кръчмаров" запознаха нашите поети и писатели, 
преподаватели и студенти с патрона Й. Кръчмаров, с белия си град край Черноморието и главните му 
забележителности - Двореца на румънската кралица Мария и на Ботаническата градина. Домакините 
от Университета показаха на скъпите гости от България 
своите научно- популярни издания, стаите на Сената, на 
катедрите, аудиториите, бъдещият историко-етнографски 
и изследователски музей. Балчиклиите по време на 
престоя в Тараклия посетиха забележителностите й и 
знаковите й места: черквата "Свети Георги", читалището и 
театъра с ръководител и на двете културни институции на 
Иван Боримечков, както и положиха цветя към паметника 
на военния деец и строител на нова България Олимпий 
Панов, родом от Шоп-Тараклий, Бесарабия. Народната 
певица Добра Савова от добруджанския край зарадва 
и очарова  публиката на етнофолклорния празник в Тараклия със своя напевен и талантлив глас, а 

песните й надълго останаха в сърцата на зрителите 
- тараклийци и  гости на републиканския фестивал 
на националните малцинства в Молдова. 

Освен Тараклия групата творци на словото 
и на песента от Балчик посети и северната 
столица на района ни - град Твърдица, където 
бяха посрещнати по българския обичай - с хляб и 
сол, с много сърдечност, усмивки и незабравими 
приятелски мигове. 

Димитър Боримечков
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Пътят на чушките
 и българските следи по него

Определено ще останете учудени от тази ис-
тория

Знаете ли, че насред Будапеща се нами-
ра вторият, след този в горноряховското село 
Драганово, паметник на българските градина-
ри! Защо това се случи в Унгария се обяснява от 
историята.

През XIX век гурбетът е обичаен начин на 
живот у нас, който не подминава и бахчеванджи-
ите (от бахча – зеленчукова градина). Те намират 
препитанието си извън Османската империя във 

Прикосновение к Древней Истории Болгарии.
В этом году мне предоставилась возможность поехать в Болга-

рию, в город  Бяла на архиологическую практику с историками. Я 
была приятно удивлена всему, что увидела там, я получила  массу 
новых знаний и приятных эмоций. Город Бяла не очень большой, но 
очень  красивый, там много интересных и красивых мест. Люди жи-
вущие в этом городе очень добрые и гостеприимные.

Местом прохождения археологической практики был назначен 
археологический комплекс в городе Бяла на мысе святого Атанаса. 
Целью и задачей археологической практики были -  приобретение на-
выков работы с археологическим материалом, накопление опыта ра-
боты с инструментом археолога  а также знакомство с историческим 
наследием болгарского народа  и национальными особенностями. На 
протяжений трех недель, каждый день мы были на раскопках с утра 

до обеда. Но эти три недели пролетели словно один день. Эти три недели археологической практики 
оставили неизгладимый след  в моём сознаний. В первые дни находок практически не было, но зато по-
том мы начали находить различные находки. Каждый новый день приносил нам все больше и больше 
интересный находок,от которых мы получали массу положительный эмоций. Чаще всего встречались 
такие предметы как: остатки от амфор и кувшинов(обломки 
ручек, фрагменты крышек сосудов), а также кусочки свинца 
и олова, железные гвозди,но самой ценной находкой стала 
печь,которую мы раскопали в начале третей недели,все были в 
восторге от этой находки. Также часто встречались осколки с 
характерным орнаментом и чёрной окраской, осколки красной 
керамики характеризующей Византию. Попадались кусочки 
олова и элементы медных изделий для украшения ремней. Из 
обломков керамики часто попадались ручки от амфор и обло-
мок донышек. Вечерами мы сортировали керамику и склеи-
вали части посуды. Сортировали по типу, цвету и характеру 
керамики.

Не менее запоминающимися событиями для меня были 
посещения музеев в городе Силистра,  Несебр, Варна и Дуло-
во. Этнографический музей города Силистра собрал богатую экспозицию предметов домашнего быта, 

инструментов и одежды болгар XVIII-XIX веков. Музей в го-
роде Варна  оказался очень большим и богатым,в нем было 
представлено много керамических изделий,большое количе-
ство золота и икон. Островная часть города Несебр впечатлила 
большим количеством древних церквей. В музее выставлены  
древние иконы XIII –XVII  веков. Всё это говорит о высокой 
христианской морали населения в средневековье, сумевших 
сохранить веру, находясь под игом Османской империй.

Также мне очень понравился и запомнился замечатель-
ный праздник, который мы отметили там это день Археолога. 
Именно в этот день нас посвятили в археологи, вся эта це-
ремония, которая проходила на территории археологических 
раскопок, была очень интересной и захватывающей.

В заключений могу сказать, что это была моя первая экспедиция и я очень счастлива, что мне вы-
пала такая удача побывать на раскопках, увидеть все это своими глазами, я счастлива,что хоть и три 
недели,но я принимала участия в этом.

Оксана Тулуш, 2-ой курс «Румыно-английская филология»
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Влашко, Сърбия, Австрия и Унгария, където 
правят първите големи насаждения от чушки, 
картофи, домати и други зеленчуци.

Тази миграция продължава чак до 50-те го-
дини на миналия век, а в будапещенските хали 
все още има сергии, на които зарзаватът е 
отгледан от потомци на българските гради-
нари. Освен двата монумента, един от музеи-
те в град Лясковец също е посветен на техните 
знания, умения и история. Градът не е избран 

случайно.
Именно от Търновския край тръгват на запад най-много зеленчукопроизводители. Интересно 

е, че занаятa го научават от гърците около Цари-
град още през XVIII век, като успешно го пренасят 
по нашите земи.

Изглежда, че нашенските градинари са ос-
новната сила, която разпространява чушките 
из Европа, защото според някои теории Capsicum 
anuum достига до Цариград откъм Египет и откъм 
Персия и оттам поема на запад - очевидно заедно с 
родните гурбетчии.

Историята изглежда вярна, защото на полуос-
трова ни има огромно разнообразие от стари сор-
тове чушки, което свидетелства за дълъг период на култивиране. Представете си само най-основните 
от родните разновидности – едрите конични капии за печене и пълнене, свежата тънкомесеста 
сиврия, която е идеална изпържена и в салата, длъгнестите чорбаджийски чушки и сплескани-
те камби за туршии, вечните съперници за вниманието на почитателите на лютото – рибките и 

шипките, разните му там феферони, бонбони 
и черешки…

А много региони си имат и своите специ-
фични сортове. Нека споменем само куртов-
ската капия и джулюнската шипка.

Чушките у нас са достоен съперник на 
доматите по популярност, но в някои дър-
жави най-вече в Латинска Америка потен-
циално лютите зеленчуци отдавна са спе-
челили борбата, въпреки че и двете култури 
произхождат оттам.

На мексиканските пазари например дома-
тите са рядкост, за разлика от купчините сушени чилита във всякакъв размер и цвят.

Всеки сорт си има съвсем отчетливо приложение и chile de árbol не може да замени cascabel. Не 
че е и нужно, при цялото възможно разнообразие от 
аромати, вкусове и нива на лютивина.

Последната дори може да се измерва, макар и 
доста субективно. Мерната единица се нарича ско-
вил и горе-долу отговаря на 18 микрограма капсаи-
цин (алкалоидът, който дава лютото на чушката) на 
грам зеленчук. В момента за първото място по ско-
вили си съперничат два сорта – единият от остров 
Тринидад, а другият от Южна Каролина.

Реално тези екстремни чушки нямат кулинар-
но приложение, защото и най-малкото парченце може да обрече гозбата на неопитваема парливост. 
Всъщност лютото не е вкус, а реакция на болка, предизвикана от капсаицина. Чувството на удо-
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БЕЛЕЖИТИ ДАТИ
ПРЕЗ 2014 г. ОТ БЪЛГАРСКАТА И СВЕТОВНАТА ИСТОРИЯ

 
ЮНИ
•01. 210 г. от рождението на Михаил Глинка, руски композитор (1804 –1857); 
•02. 300 г. от рождението на Кристоф Глук, немски композитор (1714 – 1787); 
•06. 215 г. от рождението на Александър 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, американски писател на трилъри (1964); 
•23. 125 г. от рождението на Ана Ахматова, руска поетеса (1889 – 1966); 
•24. 160 г. от рождението на Лука Касъров, български публицист и лексикограф, енциклопедист, 
автор 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 непосредствения 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, български 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 писател (1834 – 1891); 
•10. 135 г. от рождението на Никола Маринов (Абаджиев), български живописец (1879 – 1948); 
•11. 150 г. от рождението на Петър 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, чилийски поет, общественик и дипломат (1904 – 1973); 
•15. 160 г. от рождението на Васил Радославов, български политик, юрист, член на Българското 
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 Априлов, български възрожденски просветен деец и книжовник 
(1789 – 1847); 
•22. 125 г. от рождението на Ърнест Хемингуей, американски белетрист и публицист (1889 – 1961); 
•24. 160 г. от рождението на Константин  Иречек, чешки историк и славист, професор, почетен член 
на Българското книжовно дружество (1854 – 1918); 
•24. 170 г. от рождението на Иля  Репин, руски художник (1844 – 1930); 
•28. 175 г. от рождението на Васил  Стоянов, един от основателите на Българското книжовно 
дружество, основател на библиотеката му, редактор на "Педагогическо списание" (1839 – 1910); 
•28. 190 г.от рождението на Александър Дюма – син , френски писател (1824 – 1895); 
•31. 100 г. от рождението на Камен Калчев, български писател (1914 – 1988); 
•31. 100 г. от рождението на Луи дьо Фюнес, френски актьор, киносценарист и кинорежисьор (1914 – 
1983).

волствие идва от отделения от хипофизата ендорфин, който маскира болката, както и от мощния 
адреналинов щурм, който подготвя организма за активна борба със зеленчуковия враг.

Удивително е как един зеленчук, с който така сме свикнали и уж познаваме, крие толкова мно-
го интересни истории и факти. А сега си представете какво би могло да стои зад всеки един продукт, 
който използваме в кухнята.

Нима наистина има хора, които смятат готвенето за скучно? 
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АВГУСТ
•01. 195 г. от рождението на Херман Мелвил, американски писател (1819 – 1891); 
•04. 155 г. от рождението на Кнут Хамсун, норвежки писател (1859 – 1952); 
•11. 160 г. от рождението на Михалаки Георгиев, български писател (1854 – 1916); 
•11. 70 г. от рождението на Христо Калчев, български писател (1944 – 2006); 
•13. 200 г. от рождението на Андерс Йонас Ангстрьом, 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
•04. 205 г. от рождението на Юлиус Словацки, полски поет (1809 – 1849); 
•04. 190 г. от рождението на Антон Брукнер, австрийски композитор (1824 – 1896); 
•13. 140 г. от рождението на Арнолд Шонберг, австрийски композитор (1874 – 1951); 
•14. 165 г. от рождението на Иван Петрович Павлов, 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); 
•21. 110 г. от рождението на Стоян Венев, български живописец и карикатурист (1904 – 1989); 
•26. 135 г. от рождението на Петко Тодоров, български писател (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 протокол 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, американски прозаик - класик (1924 – 1984).   

ОКТОМВРИ
180 г. от рождението на Любен Каравелов, български писател, публицист, революционер-демократ 
(1834 – 1879);
•02. 110 г. от рождението на Греъм Грийн, английски писател (1904 – 1991); 
•03. 195 г. от рождението на Евлоги Георгиев (Недев), български общественик, търговец и банкер 
(1819 – 1897); 
•05. 150 г. от рождението на Жан Луи Люмиер, френски изобретател и кинорежисьор, родоначалник 
на киното (1864 – 1948); 
•06. 1000 г. от смъртта на Самуил, български цар (неизв. – 1014); 
•08. 150 г. от рождението на Бранислав Нушич, сръбски писател – хуморист и комедиограф (1864 – 
1938); 
•09. 140 г. от рождението на Николай Рьорих, руски художник, писател и философ (1874 – 1947); 
•15. 155 г. от рождението на Александър Теодоров – Балан, български езиковед, библиограф и 
литературен историк (1859 – 1959); 
•15. 180 г. от рождението на Петър Оджаков, български юрист, фолклорист и публицист, член на 
Българското книжовно дружество (1834 – 1906); 
•15. 170 г. от рождението на Фридрих Ницше, немски философ (1844 – 1900); 
•15. 200 г. от рождението на Михаил Лермонтов, руски поет и писател (1814 – 1841); 
•16. 160 г. от рождението на Оскар Уайлд, ирландски писател и драматург (1854 – 1900); 
•20. 160 г. от рождението на Жан Никола Артюр Рембо, френски поет (1854 – 1891); 
•24. 85 г. от рождението на Йордан Радичков, български писател и драматург (1929 – 2004); 
•29. 100 г. от рождението на Максим, Патриарх Български и митрополит Софийски (1914 – 2012);  


