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Обичам те, българска реч, звук сладък, най-мил в звуковете!
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Уважаеми колеги – преподаватели и студенти!
За нас, българите, и почти всички останали славяни датата 24 май 

е особена. Това е денят, в който славим делото на светите братя Кирил 
и Методий, денят на славянската писменост, на българската просвета и 
култура, денят на българския дух.

Създаването на писменост през Средновековието на славянски език 
е много трудно, всъщност е революционно, много прогресивно дело. 
И в действителност борбата, която водят братята Кирил и Методий, е 
борба за равноправие на народите. Тъкмо в това и се състои демокра-
тичният характер на тяхното дело. Двамата братя са едни от най-забе-
лежителните и най-великите личности в развитието на човечеството по 
пътя към прогрес и демокрация. 

С огромната си и всеотдайна народополезна дейност Кирил и Методий и техните последователи 
приобщават голяма част от славяните към културното наследство  на човечеството. Сътвореното, на-
писаното от двамата братя става основа за възникване и развитие на редица славянски и неславянски 
литератури.

Чрез словото и буквите българите пренесоха своята вяра и име през вековете, чрез тях те се утвър-
диха сред другите народи на тази земя, добиха равни с тях права.

Ние, българите, тук и навсякъде, днес повече от всякога трябва да ценим и да пазим своята иден-
тичност, да познаваме словото българско и нашата култура. Повече от всякога трябва да работим за 
образованието и възпитанието на нашите деца, за да могат и те един ден да поемат отговорността и 
на свой ред да предадат на децата си нашето езиково богатство, уважението към нашата история и 
култура.

Сърдечно поздравявам по случай светлия празник целия преподавателски и студентски състав на 
университета, всички негови служители, като пожелавам на всички здраве, повече енергия и сили в 
нашата дейност за съхраняването на българската духовност в нашия край!

И.д. ректор  доц. д-р Мария Паслар

Още в най-ранното сред-
новековие 11 май е определен 
за ден в памет на славянските 
първоучители.

Българската православна 
църква на дата почита памет-
та на светите равноапостоли 
Кирил и Методий.

През 863 г. Констан-
тин-Кирил Философ създава 
най-старата българска азбука 
– глаголицата. Оригинално 
творческо дело, тя предава 
удивително точно звуковите 

особености на българската реч и е пригодена към фо-
нетичните особености на старобългарския език.

С глаголицата се слага началото на голямото про-
светителско и книжовно дело на Кирил и Методий.

Двамата братя превеждат от гръцки на старобъл-
гарски език някои от най-необходимите за богослу-
жението книги - т.нар. Изборно евангелие, Хризосто-
мовата (Златоустовата) литургия, Служебник (молит-
ви и четива за различните църковни служби), части от 
Псалтира и Требника.

С това полагат основите на старобългарския кни-
жовен/литературен език.

В Моравия Кирил и Методий отиват през 863 г. и 
остават там три години и половина по молба на мо-

равския княз Ростислав, който иска да създаде сла-
вянска църква и така да се противопостави на герма-
низацията.

През 867 г. двамата братя отиват да защитят де-
лото си пред папата в Рим, където блестящият поле-
мичен дар на Кирил принуждава папа Адриан II да 
признае официално славянските книги.

В римската църква „Св. Марина“ е отслужена ли-
тургия на славянски език. Кирил се разболява и уми-
ра в Рим на 14 февруари 869 г., където е погребан в 
базиликата „Св. Климент“.

Методий продължава своята проповедническа и 
просветна дейност сред западните славяни до смър-
тта си на 6 април 885 г. Кирило-Методиевото дело е 
съхранено и продължено от техните ученици – Кли-
мент, Наум, Сава, Горазд и Ангеларий. В края на IX в. 
двамата братя са канонизирани от църквата за светци.

Още в най-ранното средновековие, 11 май е оп-
ределен за ден в памет на славянските първоучители, 
защото тяхното апостолско дело ги обединява в едно 
и те са равни по достойнство.

На 11 май се чества като църковен празник на 
светите братя Кирил и Методий, а на 24 май се отбе-
лязва празникът на българската просвета и култура и 
на славянската писменост.     

През 1980 г., папа Йоан Павел II обяви славян-
ските първоучители за покровители на Европа. 

Почитаме паметта на светите равноапостоли Кирил и Методий
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3 март в Република Молдова
Измина още една година, в която българската общност в Молдова отбеляза 137 г. от освобождението 

на България от османско владичество и гнет. В програмата за отбелязване на годишнината бяха проведени 
редица тържества и мероприятия в Тараклийския държавен университет, както и във всички села с компактно 
българско население, беше организиран турнир по борба в гр. Тараклия. В 11 часа в Кишинев пред паметника 
на българското опълчение се проведе митинг и се положиха цветя. Празникът се пренесе в сградата на 
Националната филхармония, където съставите на ансамбъл „Родолюбие”, на „Червена китка” от Паркани и 
местни представители изпълниха фолклорни оригинални и преработени песни, които бяха бурно аплодирани 
от публиката. Представленията, както и вечерята, дадена от посланика на Р България в Молдова, Н.Пр. Петър 
Вълов, присъстваха молдовски държавни представители, както и представители на дипломатически мисии, 
като прави впечатление засиленият интерес на унгарския посланик към всички значими български дейности в 
Молдова. Сред гостите също така се открояваха български интелектуалци в Р Молдова, като доц. М. Паслар, 
ректор на Тараклийския държавен университет, проф. Н. Червенков, проф. Н. Русев, доц. Е. Рацеева. доц. Н. 
Кара, Н. Димитрова от Министерството на просвещението на Р Молдова, д-р Иван Думиника, д-р Никола 
Караиванов и В. Димитрова, преподаватели от Р България, управителят на Тараклийския район, Александър 
Гарановски, Иван Забунов, кметът на с. Кортен, Иван Таукчи, както и башканът на АТО Гагаузия, Михаил 
Формузал.

Д-р Р. Сребранов, преподавател

Денят на Европа е празник на Европейските общно-
сти, на единството и мира на стария континент. Тази го-
дина се навършват 70 години от края на Втората световна 
война и 65 години от декларацията на Робер Шуман.

Денят на Европа се отбелязва на датата, когато френ-
ският външен министър Робер Шуман прочита историче-
ската декларация за обединение в Европа. На 9 май 1950 
г., само 5 години след края на Втората световна война, той 
призовава за съюзяване на френските и западногермански-
те ресурси и промишленост за производство на въглища и 
стомана, за да се избегнат бъдещи военни конфликти.

"Декларацията на Шуман" е в основата на Европей-
ската общност за въглища и стомана, предшественик на 
днешния ЕС.

"Световният мир не може да бъде запазен без твор-
чески усилия, съответстващи на опасностите, които го за-
плашват". Днес тези думи на Шуман се считат за първата 
стъпка към обединяване на европейските усилия в иници-
атива, която сега е прераснала в Европейския съюз, а той е 
считан за бащата на нова Европа.

Робер Шуман предлага да се създаде наднационална 
европейска институция, която да отговаря за управлението 
на отрасъла. Страните, към които апелира Шуман, доскоро 
са участвали в унищожителен военен конфликт помежду 
си.

В този ден се поставя началото на обединение на 
държавите в Европа и поддържането на мирни отношения 
на Стария континент. Това предложение остава в историята 

като „Декларацията на Шуман" и се счита за основопола-
гащо на днешна Обединена Европа, за началото на поетия 
път към общност на споделени ценности и общи интереси.

През 1985 г. ръководителите на страните от Европей-
ския съюз, на свое заседание в Милано, решават 9 май да 
бъде честван като Ден на Европа. От тогава до днес 9 май 
символизира стремежа към единство, мир и просперитет 
в Европа.

Денят на Европа е повод за празнични изяви в мно-
го европейски държави. Това е още един начин хората от 
различни нации да се чувстват обединени европейци. Тази 
дата става символ на Обединена Европа наред със синьо-
то знаме със златни звезди, Одата на радостта от Деветата 
симфония на Бетовен по текст на Фридрих Шилер и един-
ната валута (еврото).

В България е обявен с Постановление 54 на Мини-
стерския съвет от 29 март 2005 г. за отбелязване на 9 май 
- Деня на Европа. По този начин се обединяват в сърцата на 
хората два знаменателни момента от историята на конти-
нента - победата над фашизма, родена в обединени усилия 
и дълбоко изстрадана и стремежа за просперитет и мир.

В гр. Тараклия Денят на Победата бе отбелязан с ше-
ствие на голяма колона от признателни граждани, в която 
се включиха и студентите и преподавателите от ТДУ „Гри-
горий Цамблак”, и с поднасяне на цветя пред паметника на 
Мая Серебряк, медицинска сестра, загинала в околностите 
на града в края на войната.

9 май – Ден на Европа и Ден на победата
Тази година се навършват 70 години от края на Втората световна война и 65 години от 

декларацията на Робер Шуман
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На 12-14.03 тази година в Ки-
шинев в ТЛ „Н. Гогол” се проведе 
26-тата републиканска олимпиада 
по български език и литература, в 
която участваха общо 56 ученици 
от цялата страна, както следва по 
класове:

  9 клас – 13          10 клас – 16
11 клас – 15          12 клас – 12
От район Тараклия в олимпи-

адата участваха общо 19 ученици: 
четири от 9 клас и по пет ученика 
от 10, 11 и 12 клас.

Олимпиадата включваше 
устен и писмен тур. Задачата за 
писмения тур съдържаше текст и 
задачи по български език и литература и история, култура 
и традиции на българския народ. За устния тур участни-
ците трябваше да подготвят по едно стихотворение: за 12 
клас - творба от съвременна българска поезия от периода 
след Втората световна война, за 11 клас – българска по-
етическа творба от периода между двете световни войни, 

за 10 клас – творба 
от български поет от 
Бесарабия, за 9 клас – 
поетическа творба от 
класическата българ-
ска поезия.

Основните крите-
рии за оценяването на 
рецитираната творба 
от участника бяха:

- изразително 
рецитиране наизуст

- адекватно пре-
даване на темата и 
основната мисъл на 
творбата

- умение да се 
коментира изборът на 
произведението

- умение да се води беседа по съдържанието на 
творбата

Устният тур се проведе в първия ден  на състезани-
ето и беше същевременно кастинг за участие в конкурса 
за най-добър рецитал, за който бяха класирани по трима 
участници от всеки клас. Местата бяха определени по 
точките, получени в устния и писмения тур. Награди по-
лучиха /и от нашия университет/ учениците, спечелили 
I, II и III място, като бяха поощрени и достигналите до 
4 място. Отделна награда получиха участниците за най-
добър рецитал.

Победители в олимпиа-
дата са:

9 клас: 
I – Агафия Никифор-

цева /ТЛ „Васил Левски”, 
гр. Кишинев, преподавател 
Даниела Йорданова/

II – Анна Кара /ТЛ, гр. 
Твърдица, преп. Лилия Же-
ляпова/

III – Кристина Ка-
рамалак /гимназия „О. 
Панов”, гр. Тараклия, преп. 
Валентина Карамалак/

Поощрение  – Татяна 
Желяпова /ТЛ „Васил Лев-
ски”, преп. Даниела Йорда-

нова/
Рецитал: Агафия Ники-

форцева /ТЛ „Васил Левски”, гр. 
Кишинев/

10 клас:
I – Татяна Семенюк /ТЛ 

„Хр. Ботев”, с. В. Пержей, преп. 
Анна Колчева/

II – Eлена Заимова /ТЛ, гр. 
Твърдица, преп. Лилия Желяпо-
ва/

III – Дария Панаитова /ТЛ 
„М. Губогло”, гр. Ч.Лунга, преп. 
Надежда Гайдаржи/

Поощрение  – Ирина Ка-
транжи /ТЛ „М. Тузлов”, преп. 

Анастасия Бойкова/
Рецитал: Дария Панаитова /ТЛ „М. Губогло”, гр. 

Ч.Лунга, преп. Анастасия Бойкова/
11 клас:
I – Надежда Чебан /ТЛ „Иван Вазов”, гр. Тараклия, 

преп. Светлана Дарманчева/
II – София Кунева /ТЛ, гр. Твърдица, преп. Лилия 

Желяпова/
III – Надежда Некит /ТЛ „Иван Вазов”, гр. Тараклия, 

преп. Светлана Дарманчева/ 
Поощрение – Татяна Шупак /ТЛ, гр. Твърдица, 

преп. Лилия Желяпова/
Рецитал: София Кунева /ТЛ, гр. Твърдица, преп. 

Лилия Желяпова/
12 клас:
I – Александра Желяскова /ТЛ „Васил Левски”, гр. 

Кишинев, преп. Даниела Йорданова/
II – Георгий Доломанжи /ТЛ, гр. Твърдица, преп. 

Лилия Желяпова/
III – Виктория Карагиоз - /ТЛ „Иван Вазов”, гр. 

Тараклия, преп. Светлана Дарманчева/
Поощрение – Юлия Барбарова 

/ТЛ „В. Мошков”, гр. Ч. Лунга, преп. 
Людмила Константинова/

Рецитал: Александра Желя-
пова, Александра Желяскова /ТЛ 
„Васил Левски”, гр. Кишинев, преп. 
Даниела Йорданова/.

В рамките на олимпиадата 
беше проведен и Конкурс за автор-
ска творба. Най-добрите творби ще 
бъдат включени в радиопредаването 
„На мегдана”.

Честита победа на всички 
класирани и искрена благодар-
ност на всички участници и орга-
низатори на състезанието! 

Републиканска олимпиада по български език и литература
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Молдова дава особен статут на Тараклия
/Това е областта с най-голяма българска общност/

Парламентът на Република Молдова ще разгледа днес законопроект, според 
който административният район Тараклия ще получи статут на "Национално-
културен район.

Областта е известна с най-голямата българска общност в страната – над 30 000 
души.

През ноември 2014 г. президентът на ПЕС и делегация на европейските социали-
сти подкрепиха Демократическата партия на Молдова при откриването на предизбор-
ната кампания.

Тогава Сергей Станишев се обърна към лидера на демократите Мариан Лупу с 
молба за приемане на този закон, за който българите в Молдова се борят от години.

Днес Демократическата партия, която влезе в управлението, ще даде подкрепата 
си за законопроекта в пленарна зала.

„Получаването на статут на национално-културен район ще бъде успех не само за 
българите, живеещи в Тараклия, но и за България. То е не само гаранция за съхраня-

ването на българския език и култура сред нашите сънародници там, но и стъпка към съживяването на икономи-
ческата дейност, туризма и засилването на връзките с България. Не на последно място, това е и част от усилията 
ни за запазването и развитието на единственото българско висше учебно заведение зад граница – българският 
университет в Тараклия "Григорий Цамблак“, категоричен е Станишев.

След среща със сънародниците ни в Молдова през ноември миналата година, Станишев постави въпроса 
пред премиера на страната, парламента и представители на политическите партии. Тогава той получи уверения, 
че правата на нашите сънародници са гарантирани и няма да бъдат засегнати при провеждане на предстоящата 
административна реформа.

Това означава, че населеният с българи район Тараклия няма да бъде разделян или преобразуван.
„Благодаря на Мариан Лупу и на демократите, с които продължаваме да работим, за да мобилизираме широка 

политическа подкрепа за това решение.“, коментира Станишев.                                                        03 април 2015

Сергей Станишев с премиера 
на Молдова Юрие Лянка на 
среща октомври 2014 г. 

21 Март - Международен ден на поезията 
През 1999 г. по време на 30-

та сесия на генералната конфе-
ренция на ЮНЕСКО бе решено 
да се празнува ежегодно Свето-
вен ден на поезията на 21 март. 
За първи път този празник се е 
чествал в Париж, където е било 
седалището на ЮНЕСКО.

Тази година този празник с усилията на колекти-
ва на районната библиотека, на участници от Дома 
за детско творчество, от Музикалното училище и др. 
беше отбелязан и в Тараклия.  По време на тържество-
то пред събралите се любители на поезията: студенти, 
местни творци – поети и др. бяха рецитирани стихове, 
изпълнени песни, включително и от преподаватели и 
випускници на нашия университет.
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Культура и искусство в Великобритании
Согласно плану работы Европейского Центра при ТГУ 4 марта 2015 г. состоялось ме-

роприятие на тему: «Культура и искусство в Великобритании».
 Присутствовали студенты и преподаватели кадедры «Филология».
Мероприятие подготовили студенты I и IV курсов специальности «Румынский язык и 

литература и английский язык» вместе со старшим преподавателем Л. Буруковой.
Студенты имели возможность шире и подробнее ознакомиться со столицей Велико-

британии Лондоном, со знаменитыми историческими памятниками культуры и искус-
ства, с некоторыми фактами из жизни и творчества великого английского драматурга 
и поэта Вильяма Шекспира. В программу были включены стихи, сонеты и песни на ан-
глийском языке. Они сопровождались презентациями, которые подготовили студенты.

4 марта 2015 г.                                                                       Ст. преподаватель Л. Бурукова

Брейн-ринг: «Европейские писатели»
В рамках мероприятий, запланированных Европейским информационным центром при Тараклийском уни-

верситете, 5 мая состоялся брейн-ринг по теме: «Европейские писатели». Он был подготовлен старшими пре-
подавателями Калчевой М. С. и Сухининой М. П. 

В состязании приняли участие студенты 301 группы Иванов И., Деордиева Д., БурлаковаН,Овчар Л., Бе-
лиогло В.и студенты 201 группы  Тулуш О., Стоянова Р., Алавацкая О., Галацан О., Олейник А., специальность 
«Болгаро-румынская филология». Члены команд должны были, сыграв на опережение, отвечать на вопро-
сы, спроецированные на экране. Затем на экране появлялся правильный ответ. Баллы за правильные ответы 
команд фиксировались на флипчарте. Приветствовалось обращение к болельщикам за помощью, так что в 
брейн-ринге участвовали все.

Вопросы, задаваемые участникам, относились к творчеству и фактам из жизни известных европейских 
писателей и поэтов: Джованни Боккаччо, Франческо Петрарки, Данте Алигьери, Виктора Гюго, Вильяма Шек-
спира и других. Также в вопросах содержались цитаты, по которым следовало определить автора, назвать про-
изведение и героев.

Большее количество очков набрала команда 201 группы  БРФ. Победители были отмечены юбилейными 
блокнотами, значками и ручками; все участники получили юбилейные календари. Болельщица Ю. Занфирова, 
студентка I курса, специальность «Румыно-английская филология», также получила приз за правильные ответы.

Брейн-ринг завершился словами Хитрого Лиса из сказки Антуана де Сент Экзюпери: «Зорко одно лишь 
сердце. Самого главного глазами не увидишь»

Ст. пр. М. Сухинина и М. Калчева
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Лингвистическая практика
в университете «Dunărea de Jos» г. Га-

лац (Румыния) 
Согласно договоренности между Та-

раклийским государственным универ-
ситетом и университетом города Галац, 
студенты из Тараклийского университета 
были приглашены в Галацкий универ-
ситет пройти недельный лингвистиче-
ский практикум по румынскому языку с 
19.04.2015 по 24.04.2015.

Состав приглашенной группы был 
определен в университете с учетом же-
ланий и приоритетов студентов. Таким 
образом группа состояла из студентов IV 

курса специальности «Румыно-английская филология», III 
курса специальности «Болгаро-румынская филология» и 2-х 
студентов I курса специальности «Болгаро-румынская фило-
логия».  Общая численность группы студентов состояла из 
19 человек. 

По приезду в город Галац студенты 
были размещены в благоустроенном об-
щежитии и  ознакомлены с предстоящей 

программой лекций 
и культурных меро-
приятий, которая 
была составлена 
принимающей сто-
роной и организо-
вана на довольно высоком уровне. 
Группа студентов была обеспечена 
бесплатным проживанием, бесплат-

ным обедом и ужином.   
Первый день был планирован на то, чтобы студенты ос-

воились по месту а также вечером по желанию посетили по-
становку драматической румынской пьесы /на румынском, 
разумеется, языке/ в местном театре. Следует отметить, что 

это позволило студентам в первый же день влиться в язы-
ковую среду, что обусловило успешное прохождение всей 
практики. 

За время прохождения практики, сту-
денты прослушали лекции по 3 курсам. 
Господин Apostolatu вел лекции по «Фо-
нетике румынского языке» и «Лексике ру-
мынского языка».  Госпожа Antofi прочита-
ла лекции по предмету «Сultură şi civilizaţie 
românească». А также госпожа Necula вела 
лекции и практические занятия по направ-
лению «Curs practic. Conversaţie». 

С понедельника по пятницу включительно студенты 
имели возможность прослушивать по 3 лекции, которые 
длились по 100 мин. После обеда помимо учебной про-
граммы на каждый день была предусмотрена культурная 
программа. В течении недели мы посетили местный театр, 
музей, организованный в доме Александра Иона Кузы, Му-
зей искусств, средневековую церковь – Biserica Precista, 
Ботанический сад. Был также  предусмотрен самостоятель-
ный выбор и посещение интересных объектов культуры по 
истории города и университета, 
среди которых были: конференция 
с докладами о жизни и творчестве 
Е.И. Гешова, выставка посольства 
Республики Польша в одном из 
центральных корпусов универси-
тета и др. 

Госпожа Necula практически 
каждый день сопровождала груп-
пу и была организатором всех культурных мероприятий, а 
также составителем учебной и практической программы 
обучения. Благодаря этому студенты имели прекрасную 
возможность углубить свои знания румынского языка, а 
также оказаться непосредственно в языковой среде, что в 
принципе явилось основным фактором успешного прохож-
дения практики.

28.04.2015                   В. Д. Казанжи, руководитель группы

4 мая сего года  наш университет посетила делегация 
представителей стран  Вышеградской группы: 

г-н Роберт Кирнаг, посол Словакии в Молдове;
г-н Петър Валов, посол Болгарии в Молдове;
г-н Жено Кудрявцев, заместитель главы миссии посоль-

ства Венгрии в Кишинёве;
г-н Питер Томашек, атташе посольства Словакии в Ки-

шинёве;
г-жа Ленка Бучкова, руководитель программы Между-

народного Вышеградского Фонда (МВФ).
Менеджер программы МВФ г-жа Бучкова рассказала 

студентам и преподавателям университете о возможно-
стях обучения  в вузах стран Вышеградской группы: Чехии, 
Венгрии, Польше и Словакии, сопровождая сказанное 
презентацией. Она проинформировала присутствующих 
об условиях подачи документов в МВФ для получения по-
стуниверситетского образования: магистратура, постмаги-
стратура (докторантура).Также г-жа Бучкова рассказала о 
возможности проведения индивидуальных научных иссле-
дований, оплачиваемых Вышеградским Стипендиальным 
Фондом. Возрастного ценза не существует. Регистрация на 
участие в Вышеградской Программе Стипендий возможна 

только он-лайн и начинается примерно за два месяца до 
окончания набора, обычно в начале декабря. Она подчер-
кнула, что крайний срок подачи заявлений на следующий 
академический год – 31 января. Стипендиаты получают фи-
нансирование в размере 2300 евро/семестр, а университе-
ты/институты – 1500 евро/семестр/стипендиат. Учащиеся, 
проживающие в более чем 1500 км от принимающего вуза 
получат единовременный Грант для поездки.

Аудиторию заинтересовала представленная инфор-
мация об образовании в европейских университетах Вы-
шеградской группы. Были заданы вопросы об условиях 
проживания во время обучения, об языке обучения, о 
сроках обучения, о возможностях совмещать учёбу с рабо-
той. Для более детального ознакомления с возможностями 
обучения в странах Вышеградской группы г-жа Бучкова 
предложила информационные проспекты. В заключение 
представители дипломатических миссий пожелали нашему 
университету процветания, преподавателям – научного 
роста, студентам – получения постуниверситетского обра-
зования при содействии МВФ.

Ст. пр. М. Сухинина

Делегация представителей стран  Вышеградской группы в ТДУ 

Конкурс за най-добра ученическа научно-изследователска работа
Този конкурс се състоя през март месец тази година в Малката зала на Дома на културата 

на гр. Тараклия.
В състезанието взеха участие гимназисти и лицеисти от редица средни учебни заведения 

от район Тараклия. Работите на учениците бяха свързани с различни области от науката: тех-
ника, екология, езикознание и т.н. За изложенията си учениците използваха и няколко езика, 
които изучават: руски, румънски, английски, български.

На български език бяха представени работите на: Евгения 
Гайдаржи „Влиянието на интернет върху езика” /Ръководител Н. 
Артьомина, ТЛ „Иван Вазов”/ и Лариса Юровская , Валерия 
Некит „Бъдни вечер и Коледа в Тараклия и България” /с ръково-
дител В. Карамалак/.

Безусловно участието на ученици в подобни конкурси ги приобщава към  вид дейност, 
която ще им бъде твърде полезна по време на следването им във висши учебни заведения, 
където ще им се наложи да пишат курсови и дипломни работи.    
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Нова  постановка на „Криворазбраната цивилизация”
На 7 май в салона на читалището „Олимпий Панов” в гр. Тараклия се състоя премиера-

та на спектакъла „Криворазбраната цивилизация”, създадена върху пиесата на българския 
драматург Добри Войников. Режисьор на постановката на спектакъла е Вячеслав Киосе, 
който е и известен и като добър актьор, и като автор на пиеси, които сам е поставил на 
тараклийска сцена.

Същият спектакъл бе поставен за първи път на тази сцена преди 9 години от същия В. 
Киосе във връзка с 25-годишнината на театъра „Смешен 
петък” с помощта и съдействието на създателя и вдъхно-
вителя на Мелпомената в Тараклия Иван Боримечков. 

В сегашното представление на „Криворазбраната ци-
вилизация” главните роли изпълниха:

 АНКА – Екатерина Люцканова
 МАЙКАТА НА АНКА – Надежда Санду
 БРАТЪТ НА АНКА – Павел Константинов
 СЪСЕДСКОТО МОМИЧЕ МАРИЙКА – Надежда Некит /дебют/
 На 13 май тази година в гр. Тополовград нашият театър ще участва в ХХ-ти театрален 

фестивал на комедията, сатирата и пантомимата в Република България.
Димитър Боримечков

Круглый стол «Возможности получить образование в ЕС: Программа «Эразмус+»
Какие возможности предоставляет Европейский Союз в сфере высшего образования?
Это вопрос обсуждали участники круглого стола, проведённого в феврале. Мероприятие было под-

готовлено преподавателем Цыбарня С. Ю., ответственной за международную деятельность. Светлана 
Юрьевна сообщила присутствующим об Эразмус — некоммерческой программе Европейского Союза по 
обмену студентами и преподавателями между университетами стран-членов Евросоюза, а также Ислан-
дии, Лихтенштейна, Македонии, Норвегии, Турции.

Основные цели Эразмус — повышение качества образования в Европе, разви-
тие мобильности и культурных связей студентов европейских и соседних с ЕС стран. 
 В 2014 г. на смену уже знакомой в Молдове программе Эразмус пришла новая программа Эразмус +. 
Она рассчитана на 7-летний период и тематически направлена на образование, профессиональное об-
учение, молодёжь и спорт. Обновлённая программа предлагает больше возможностей студентам, пре-

подавателям и волонтёрам. Правила участия в Эразмус+ отличаются для разных стран-партнёров. На Молдову распростра-
няются правила, установленные для региона Восточного партнёрства.

Основанием для подачи заявки на организацию мобильности являются межвузовские отношения. Заявка подаётся ву-
зом из страны программы в Национальное Агентство, которое организует проведение конкурсного отбора. Мобильность 
доступна для обучающихся на первой, второй или третьей ступени высшего образования, а также для недавних выпускни-
ков. Мобильность сотрудников университета доступна для  преподавания или повышения квалификации.

Студенты интересовались условиями зачисления в программу. Кандидаты Эразмус принимаются на конкурсной осно-
ве. Они должны соответствовать следующим требованиям: 

• быть студентами как минимум два года обучения в домашнем вузе;
• иметь средний балл выше определённого университетом уровня;
• в достаточной мере владеть языком, на котором ведётся обучение в принимающем университете.
Участники круглого стола также спрашивали о финансировании обучения. Студенты не оплачивают обучение в прини-

мающем университете. Все расходы покрываются Европейским союзом и домашним университетом. Большинство студен-
тов Эразмус также получают стипендию на покрытие расходов на проживание за рубежом.

Для многих европейских студентов участие в программе Эразмус — первая возможность пожить и поучиться за грани-
цей. «Опыт Эразмус» рассматривается студентами не только как возможность получить дополнительное образование, но 
и как возможность социального развития и налаживания контактов со сверстниками из других стран.

Начиная с 2007 года программа поддерживает трудоустройство в зарубежных компаниях. Работодатели обычно при-
ветствуют наличие Эразмус в резюме кандидата, а участие университета в сети Эразмус всё чаще учитывается студентами 
при выборе ВУЗа.

Среща с български писатели
На 18 март тази година в препълнената зала на Дома на кул-

турата на гр. Тараклия се състоя среща на ученици, учители, 
творческа интелигенция с писатели от Република България, 
водени от председателя на Съюза на независимите българ-
ски писатели г-н Марин Кадиев. Сред тях бе и  българският 
творец г-н Георги Балабанов, отдавна познат на тараклийци, 
тъй като по негови произведения неведнъж са били правени 
постановки на сцената на театъра „Смешен петък”. Г. Балаба-

нов и този път подари на театъра свое произведение, което най-вероятно също ще бъде използвано занапред в 
дейността на театъра. Гостите бяха приветствани от началника на Управлението на образованието, младежта и 
спорта на район Тараклия г-жа Евгения Мандажи. Основен организатор от българска страна бе г-н Николай 

Плагов, координатор за връзки с бесарабските българи в Североизточна България, а 
от тукашна страна – г-н Валентин Кулинский, директор на 
Тараклийския музей за културно наследство.  От сцената на 
културния дом изразиха своята благодарност към Г. Балаба-
нов учителката по български език и литература г-жа Лилия 
Кирнева и нейните ученици от гимназия-Тараклия, които 
миналата година са посетили Република България, благода-
рение на спонсорската дейност на писателя Г. Балабанов. 

Собст. информация
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На 28 април тази година 
на базата на ТЛ „Иван Ва-
зов” в гр. Тараклия се състоя  
Втори републикански семи-
нар по български език и ли-
тература в Република Мол-
дова през тази учебна година 
/2014-2015/ на тема „Българ-
ската словесност като сред-
ство за формиране и развитие 

на личността на ученика в съвременното поликултурно об-
щество”, което вече е традиция, тъй като такива семинари в 
район Тараклия в предходните учебни години бяха проведе-
ни и в други средни учебни заведения: в ТЛ „Паисий Хилен-
дарски” в с. Кортен, ТЛ „Христо Ботев” в с. Валя Пержей, 
ТЛ, гр. Твърдица.

Гостите, колеги учители от училищата с изучаване на 
български език, литература и история на българския народ 
от други райони, градове и 
селища /Кишинев, Комрат, 
Чадър Лунга, Московей, 
Стояновка, Кирсово и др./, 
над 55 души, бяха посрещ-
нати от танцовия състав на 
училището във фоайето на 
учебното заведение с мол-
довски и български танци. 
Сред гостите имаше и гру-
па студенти от университета „Григорий Цамблак”, за които 
републиканският семинар безспорно бе много полезно ме-
роприятие. 

Семинарът бе открит и воден от г-жа Надежда Дими-
трова, представител на министерството на просветата на 
Република Молдова. Приветствено слово /на български 
език/ произнесе и началничката на УОМС в район Тара-
клия г-жа Евгения Мандажи, а директорката на училището 

г-жа Неля Мостовая за-
позна гостите накратко с 
историята на училището. 
Програмата на семина-
ра включваше 4 открити 
урока и извънкласно меро-
приятие на тема: „И мойте 
песни все ще се четат” и 
Кръгла маса, по време на 
която участниците в семи-

нара имаха възможността да се изкажат и да чуят изказва-
ния на свои колеги по проблеми, свързани с обучението по 
български език и литература и история, култура и традиции 
на българския народ в страната. Откритите уроци изнесоха:  
 - в 1 клас Наталия Колар на тема:”Пътуваме 
с трохичката” /във форма на извънкласно мероприятие/ 
 - в 3 клас Олга Котоман на тема: „Еду-
ард Успенски, Крокодилът Гена и неговите приятели” 
 - в 9 клас Наталия Артьомина на 
тема: „Богатството и благозвучието на речта” 
 - в 11 клас Светлана Дарманчева на тема: „Гера-
ците” на Елин Пелин – повест за разрушената хармония”. 

След това уроците бяха 
обсъдени и оценени от при-
съствалите колеги. А те, ве-
роятно с право, им отсъдиха 
високи оценки.

Извънкласното ме-
роприятие бе посве-
тено на патриарха на 
българската литература и на 
патрона на училището Иван 

Вазов и бе организирано и проведено от колегите Светлана 
Дарманчева и Наталия Артьомина и техните ученици. Раз-
бира се, че в подготовката му са участвали и много други 
техни колеги като помощници. Учениците взеха участие под 
ръководството на своите учители като рецитатори на Вазови 
стихотворения, певци на песни по стихове на поета и ак-
тьори в драматизации върху моменти от произведения на 
великия български писател. Мероприятието протече много 
стегнато и бе много интересно.

Откритите уроци и извънкласното мероприятие в лицея 
имаха възможността да 
наблюдават и студенти 
от нашия университет, за 
които това безспорно ще 
им бъде от голяма полза 
като на бъдещи учители.

В актовата зала на 
училището бяха подре-
дени и няколко хубави 
изложби – на книги на 
патрона на учебното за-
ведение, на музейни експонати от музейната сбирка на учи-
лището, на сувенири, посветени на различни народни праз-
ници и направени от ученици.

След приключване на програмата на семинара 20 учите-
ли имаха възможността да получат като дарение книгата на 
д-р Марияна Георгиева „Из лабиринтите на българското 
слово” /написана въз основа на защитена дисертация и от-
говаряща изцяло на темата на семинара/, която бе доставена 
от гр. Русе с решаващото съдействие на самата авторка, а 
също така да чуят и нейния поздрав, изпратен специално във 
връзка с провеждането на семинара:

Скъпи колеги и приятели,
Приемете моите поздрави от България. Искрено съжа-

лявам, че не съм сред вас, днес, на националния семинар, за 
да взема заедно с Вас участие в него . Използвам случая да 
благодаря на организаторите – Министерството на просве-

тата на Р. Молдова и РУОМС – 
гр. Тараклия за отправената ми 
покана, която поради служебна 
заетост не можах да приема, въ-
преки голямото си желание.

Впечатлена съм от про-
грамата на семинара – теми-
те на уроците, които ще бъдат 
представени изискват отлична 

литературна  и методическа компетентност от страна на 
учителя и много добра подготовка от страна на учениците. 
Не се съмнявам, че колегите и учениците им ще се справят 
отлично. Моята тема за участие в семинара щеше да бъде :  
Модел за работа върху епически текст.- „Шибил“ от Йордан 
Йовков. Образът на човека пред избор“. Надявам се  някой 
ден да имам възможност да го представя с вашите ученици.

И тъй като отсъствам, реших все пак да  компенсирам 
отсъствието си по някакъв начин – поради интереса  към 
моята методическа книга „ Из лабиринтите на българското 
слово“ и по молба на г-н Кондов изпратих още 20 книги – 
подарък за колегите, които днес ще представят свои уроци 
на семинара и за участниците в него, които не са получили 
все още.

Използвам случая да благодаря на всички Вас за усили-
ята, любовта и верността към българския език и литература, 
благодарение на които  каузата за съхраняване и развитие на 
българската общност в Р. Молдова продължава! От сърце Ви 
желая здраве, лично щастие и много успехи!

Д-р Марияна Георгиева, гр. Русе
Собст. информация

Втори републикански семинар по български език и литература
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Семинар за млади учители от района
На 26 март в тараклийската гимназия, носеща името на майор Олимпий Па-

нов, се състоя семинар за младите колеги преподаватели от училищата в района. 
Открит урок по българска литература в 7 клас изнесе дългогодишната препо-
давателка по български език и литература Ва-
лентина Карамалак на тема: „Страданието 
и състраданието в разказа на Йордан Йовков 
„По жицата”. Както отбеляза и самата препо-
давателка по време на обсъждането на урока с 
присъствалите колеги, това е една вечна тема, 
която в момента във връзка с кървавите събития 
в Украйна, за съжаление, тук, при нас, е още по-
актуална… 

Открит урок в 4 клак по ИКТбн /История, 
култура и традиции на българския народ/ на 
тема: „Български носии”изнесе и преподавател-
ката Валентина Тулуш. 

Уроците на колегите на колегите В. Карамалак и В. Тулуш бяха наситени с 
много задачи и упражнения. Но най-важното е, че те не оставиха равнодушни 
нито един ученик. В часа на В. Тулуш бяха показани на децата на живо и два 
стогодишни женски костюма – от гр. Тараклия и от гр. Твърдица. 

 Собст. информация

Семинар по български език в гимназията на село Кайраклия
 На 10.03.15 г. в гимназията на село Кайраклия се състоя 2-то за тази 
учебна година заседание на МО /методическото обединение/ на учителите от 
района по български език и литература на тема „Въвеждане на стандартите 
за ефективност на обучението като необходимо условие за развиване на 
индивидуалните способности и творческия потенциал на учениците”, в рамките 
на което бяха реализирани следните мероприятия:

1. Открити уроци по български език и литература, изнесени от:
а/ Тамара Чебанова /II дидакт. ст./ на тема: „Наречие. Видове 
наречия”, урок-изследване по български език в 5 клас
б/ Галина Топалова /II дидакт. ст./ на тема „Легенда за мартеничката”, 
урок за нови знания по българска литература във 2 клас

2. Извънкласно мероприятие на тема: „Мартенско пришествие в 
работилницата на Баба Марта”, отговорник – Т. Чебанова.

3. Лекция на тема: „Нови форми на неопределителни местоимения и 
наречия в диалектите на българите в бившия СССР 
– Молдова, Украйна /като резултат на морфологична 
интерференция между руски и български език/ и 
др.” – доц. д-р Васил Кондов.

Благодарение на добрата предварителна 
подготовка, извършена от колегите в училището – 
ръководството, учителите българисти, учителите 
по музика и хореография и др. и техните ученици 
всички планирани мероприятия бяха проведени на високо равнище, което беше 
отбелязано по време на обсъждането им от участниците в МО от училищата с 
изучаване на български език в района.

И пак в Кайраклий... на "Фронтален"/цялостен контрол
В началото на март тази година в гим-

назията на с. Кайраклия бе проведен се-
минар по български език и литература, а 
в края на април и началото на май колеги-
те от това учебно заведение трябваше да 
посрещнат и цялостна проверка от стра-
на на управлението на образованието на 
района. Не мога да кажа как бе при оста-
налите, но колегите по български език, 
литература и история, култура и традиции 

на българския народ се справиха с из-
пита добре. 

Това са колегите: Тамара Че-
банова – основен преподавател по предмета „Български език”, Светлана 
Великова-Манолова – преподавател по „История, култура и традиции на 
българския народ” в 8 и 9 клас, Татяна Овчар – начална учителка, 4 клас, 
Нина Топалова – начална учителка, 3 клас и Галина Топалова, 2 клас. За 
съжаление, в училището тази учебна година няма 1 клас, тъй като и тук се 
отразява неприятно тенденцията, свързана с намаляването на населението 
поради голямата безработица. От това село са доста наши студенти, които 
са учили в миналото или в момента учат в нашия университет по различни 
специалности. 
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25 години на културно-просветното дружество „Родолюбец” 
за връзки с бесарабските и таврийските българи

През февруари месец тази година в София бе тържествено отбелязана 25-годишнина 
от създаването на културно-просветното дружество за връзки с бесарабските и таврий-
ските българи „Родолюбец”, което изигра и продължава да играе важна роля в устано-
вяването и разширяването на връзките между българите от Бесарабия, Таврия, Крим 
и от други региони на бившия СССР и Прародината им. Едва ли ще забравят първите 
студенти от Бесарабия и Таврия в българските вузове кой им се е притекъл на помощ в 
онези студени и гладни дни, за да оцелеят, да продължат и да завършат образованието в 
България. Това, разбира се, бяха родолюбивите българи от „Родолюбец”.

Издаваният от дружеството алманах и досега е важно помагало в работата на учите-
лите по български език, литература, история, култура и традиции на българите в Беса-
рабия, тъй като съдържа разнообразни материали от тези области.

МНЕНИЕ от ФЕЙСБУК
Болгария не  огромна - огромен болгарский язык

Болгария – очень небольшая страна. Но, как оказалось, болгарский язык широко распро-
странен не только в этой стране, но и на других территориях южной Европы.

Этот факт выяснила команда института болгарского языка. Учеными создана карта, на 
которой показаны обширные территории распространения разных диалектов этого древнес-
лавянского языка, а сегодня – это разновидности болгарского языка.Болгарский язык сегод-
ня существует, согласно исследованиям ученых, и в Южной Греции и в Македонии, и не 
только. В каждой из этих территорий язык имеет оригинальную самобытность. В девятом 
веке болгарский язык был классическим славянским языком. Сегодня он практически пере-
стал быть таковым и стал разновидностью балканского языка. 

Сегодня в болгарском языке нет падежей, что тоже говорит о древности языка, ибо много 
падежей имеют молодые языки. Часть Румынии, Сербия, Македония, западная и восточная 
Фракия – часть Турции, немалая часть Греции – вот какой большой ареал распространения 

болгарского языка сегодня. Интересно, что совпадений между государственными границами и языковыми нет. В некоторых 
из перечисленных территорий болгары уже не проживают, а многие из них, проживая, не говорят на родном, болгарском 
языке. Но и сегодня в большой части северной Греции до сих пор живет болгарский язык. 

Распространение того или иного языка интересует многих ученых. Так, например, существует и карта германских диа-
лектов. Она охватывает сегодня такие страны, как Австрию, Люксембург, Францию. Если диалектов так много, какой из 
них самый близкий к книжному языку? Ученые говорят, что это центральный балканский диалект. Он сегодня и является 
самым распространенным. Однако богатство этого языка и столь широкое его распространение, согласитесь, удивительно.

Болгарский язык принадлежит к южной группе славянских языков. Так само слово «болгары» пришло к славянам из 
Турции, от одного из племен с тем же названием. Они покорили народы, что жили севернее на Балканском полуострове. Ки-
риллица – на ней основана сегодня болгарская письменность. Возможно, поэтому, нам, россиянам, часто понятны тексты 
болгарского языка. Однако, начиная развиваться, как славянский, болгарский язык со временем много вобрал в себя и от 
западных культур и с от македонских наречий. Это объясняется отчасти тем, что столица - София –лежит в западной части 
страны, где особенно заметен переход от западных диалектов к македонским.

07.04.2015

Проверка в ТЛ „Паисий Хилендарски”

Цялостната проверка през март месец в ТЛ „Паисий Хилендарски” в с. Кортен, включваща и обучението 
по български език и литература и история, култура и традиции на българския народ, засегна работата на коле-
гите: Светлана Дерменжи – един от основните преподаватели по български език и литература в лицея наред 
с колегата Мария Пейкова, която, за съжаление, тази година доста време е в болнични, Валентина Манаф, 
която пък тази учебна година няма часове по български език и литература, но бе принудена да замества М. 
Пейкова /Да, между другото колегата В. Манаф завърши висшето си образование в нашия университет, което 
бе започнала – само 1 курс – в университета „Ион Крянгъ” в гр. Кишинев/, Надежда Рибакова, начална учи-
телка, 4 клас, Домникия Чавдар, начална учителка, 3 клас, Мария Делибалтова, начална учителка, 2 клас, 
Надежда Обретенова, начална учителка, 1 клас. 

Беше направена проверка и на книжния фонд на български език в библиотеката на училището, при която се 
откриха издания на български език, които би трябвало да бъдат преразпределени, тъй като някои от тях изобщо 
не са за такъв тип библиотеки, а други са в по-голямо количество… Надяваме се след направените забележки в 
лицея да бъдат взети  необходимите мерки за преразпределяне на излишните във фонда издания.

В. Кондов
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Специалности и срокове на обучение

• Начална педагогика   - 3 години
• Музика                           - 3 години
• Социална защита        - 3 години
• История    - 3 години
• Счетоводство    - 3 години
• Румънски и английски език и литература   - 4 години
• Български и румънски език и литература   - 4 години
• Предучилищна педагогика и румънски език и 
литература       - 4 години

Учебни стипендии:

Категория 
на стипендията

За непедагогически 
специалности За педагогически специалности

1, 2 курс 3 курс За всички курсове 
освен последен Последен курс

1 категория 720 леи 864 леи 864 леи 1008 леи
2 категория 610 леи 732 леи 732 леи 854 леи
3 категория 560 леи 672 леи 672 леи 784 леи

 Освен това, студентите получават стипендия и от Република България(всеки месец):

Вид стипендия Студенти 
от 1 курс

Студенти от всички 
курсове

10  студенти с най- висок 
резултат в обучението

Спонсорска 50 лева / 400 леи 60 лева / 480 леи 70 лева / 580 леи
От втори курс студентите имат възможност да се обучават 

и във военната катедра на Кагулския държавен университет 
„Б.П. Хаждеу”. Обучението се провежда на територията на 
Тараклийския университет.

По всички специалности се провеждат практики в Репу-
блика България, а по някои специалности – и в Република 
Румъния.

Всички желаещи студенти могат да живеят в общежитие-
то на университета, като 
заплащането е 189 лея 
месечно.

Приемането на доку-
менти и зачисляването 
се извършва в съответ-
ствие с Регламента за организация   и  осъществяване на при-
ема  във  ВУЗ-ове на Република  Молдова  (I цикъл) за 2015-2016 
учебна година.

Нашият адрес е:  гр.Тараклия,  ул.”Мир”, 9
            тел./факс (0294) 24-9-06, 23-9-21
                           E-mail:infotdumd@gmail.com , www.tdu-tar.md  

ТАРАКЛИЙСКИ ДЪРЖАВЕН УНИВЕРСИТЕТ 
„ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК”

РЕПУБЛИКА МОЛДОВА
Добре дошли!

Ласково просимо! Hoș geldiniz!
Добро пожаловать!Bine aţi venit!

I mirëtritur!
Миштимос айлини / Mishto avilian!
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НОВИ КНИГИ
Нова книга на Николай Куртев и 

Ана Малешкова
Тези народни умотворения са събра-

ни в нашия край.
„Често пъти тези народни умотво-

рения звучат на доста архаичен език 
– тънка нишка с прародината. Словосъ-
четанията свидетелстват за историята на 
един човешки живот, преминал далече 
от корените на техните предци. Вслуш-
вайки се в съвременната българска реч, 
поръсена с молдовски, руски, украински 
и други езици, усещаш съдбата на хора-

та, на техните предци, чуваш нестройно притихналите им 
гласове, които с тревога се вслушват в говора на своите по-
томци. Докога ще се помнят песните, игрите, легендите? 
Дали след още сто години в Молдова и Украйна ще се играят 
хората и ръчениците? На този въпрос много трудно е да се 
отговори…

„Някои от народните умотворения имат много общо, то 
така и трябва да бъде, с пословиците и поговорките, събра-
ни от Н. Геров, Н.С. Державин и други фолклористи и етно-
лози. Забелязва се и друг факт: поколението, родено между 
1930 – 1955 година, употребява народните умотворения, без 

да знае същността на предмета. Например натъкнахме се 
на такъв факт: наш близък машинално, в разговор сподели, 
че противникът му е „омекнал като мушмула”. Но нито ре-
спондентът, нито слушателите можаха да кажат какво е това 
„мушмула” – плод ли е, вещ ли е или е животно…

Старите хора употребяват израза „прежълтя като райска 
ябълка”. Никой не можа да каже що е то „райска ябълка”. 
Повечето запитани свързаха тази пословица с изгонване-
то на Адам и Ева от Рая. Сигурно нашите предци, наред с 
пренесените корени на рози, ябълкови дръвчета са носели 
и други фиданки, но сухите лета и студените зими тук не 
са били в полза за топлолюбивите южни дървета и затова 
нямат спомен за дървото „райска ябълка”. И такива случаи 
има много.

Неоценима е естетическата ценност на тези народни 
умотворения. Защото именно в няколко думи се пази ха-
рактерът на нашия народ, топлотата, краткостта, душата на 
един народ, на една история, която върви и се развива далеч 
от своите истински корени. Затова смятаме, че това устно 
народно творчество, с всичките му плюсове и минуси, тряб-
ва да бъде опазено такова, каквото го имаме в началото на 
третото хилядолетие. То е създадено от народа, дадено от 
него и принадлежи на народа”.   

Буджак сквозь призму веков
В южных городах и районах Одесской области прошла презентация книги «Буджак: историко-этнографические очерки 

народов юго-западных районов Одесщины». В Измаиле, ставшем финальной точкой 
в презентационном туре, представление коллективного научного сборника состоя-
лось в стенах историко-краеведческого музея Придунавья.

800-страничная монография являет собой научный труд 22 авторов – ученых, 
краеведов, музейных, архивных работников Одесской области и Молдовы. Сборник 
был отпечатан в измаильском издательстве «Смил» тиражом 1 тыс. экземпляров. Его 
издание было профинансировано управлением культуры и туризма, национальностей 
и религий Одесской облгосадминистрации, а также народным депутатом Украины, 
уроженцем Буджака Антоном Киссе.

Презентацию издания в столице украинского Придунавья открыла один из со-
авторов сборника, заместитель директора музея Придунавья по научной работе 
Светлана Паламарчук. В частности, она ознакомила собравшихся на мероприятии 
преподавателей истории, студентов, краеведов и журналистов со значением слова 

«Буджак». А далее слово взял один из редакторов издания, доцент Одесского национального университета им. Мечникова 
Александр Пригарин. В своем выступлении Александр Анатольевич рассказал присутствующим об основном содержа-
нии фундаментального научного труда и его авторском коллективе.

Сборник состоит из трех разделов. Первый – «Буджак сквозь века» – посвящен раскрытию понятия «Буджак» как 
историко-этнографического района Европы, а также его истории через призму археологических исследований и анализа 
документов. Во втором разделе «Культура народов Буджака» в алфавитном порядке представлены очерки об истории на-
родов, населяющих наш многонациональный край. Содержание же третьего раздела «Добрососедство и межэтническое 
взаимодействие» как нельзя лучше представила одна из его соавторов, кандидат политических наук Светлана Коч. В част-
ности, квинтэссенцией краткой презентации этой части монографии стала такая фраза ученой: „Можно было рассказать 
о Буджаке как об одной из окраин великих империй – Римской, Византийской, Османской, Российской или румынского 
государства, однако крайне важно понять, что у этой земли есть своя собственная самобытная история”.

Издание отличается отменным полиграфическим исполнением с большим количеством иллюстративного материала. 
Оно адресовано преподавателям, студентам, учащимся школ, краеведам. Словом, всем, кому небезразлично историческое 
прошлое их малой родины.

ПРЕМИЕРА НА НОВА КНИГА НА ТАТЯНА ТАНАСОВА-ТОДОРОВА
На 19 май 2015 г. от 18.30 ч. в Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва на булевард 

„Христо Ботев” № 48 в София се състоя представяне на новата поетична книга на Татяна Танасова-
Тодорова „За България с любов!”.

За себе си авторката пише:
Родена съм в Република Молдова, в семейство на бесарабски българи. Завършила съм 

журналистика в Кишиневския държавен университет. Работила съм в българските вест- ници 
„Родно слово”, гр. Кишинев, и „Камбана”, гр. Болград (Украйна). Първите ми стихосбирки са „Това 
съм аз” (1990 г., Кишинев) и „Нежни листа” (1994 г., Болград). През 1995 г. със семейството ми се 
преселихме в България. В гр. Габрово излязоха другите ми две стихосбирки - „Полет от Онгъла” 
(1999 г.) и „Ще ме харесаш после” (2004 г.). След това се преместихме в Тракия. През 2009-2010 
години заедно със сина ми Николай издавахме електронния (като първия брой е отпечатан и на 
хартия) вестник, „Корени български”, „Корени”. В името на моите и на всички български деца, в 
името на бъдещето на нашето мило Отечество България е моето посвещение, моите изстрадани 
чувства, моето послание, наречено „За България с любов”.


