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

ТУК
Вестник на Тараклийския държавен университет «Григорий Цамблак»

№ 43 2015
декември

До преподавателите, служителите и студентите 
на Тараклийския държавен университет «Гр.Цамблак»

Уважаеми колеги преподаватели, служители и студенти на ТДУ
Приемете моите най-искрени поздравления и пожелания в навечерието 

на Нова година и Рождество Христово.
Това са дните, в които правим равносметка на изминалата година и  от-

правяме  надежда към настъпващата.
Изминалата 2015 година беше успешна за нашата Алма матер и ще я 

запомним с разнообразните инициативи в образователната, научната и кул-
турната  й дейност: повишаване качеството на обучението, разширяване на 
международни връзки, участие в международни конференции, съвместно 
обучение в партньорските вузове, срещи с известни личности. 

Сигурна съм, че постигнатите успехи ще ни дадат сили и оптимизъм за  
осъществяване на нови цели и  образователни задачи, за разрешаване на трудности.

Ние с Вас встъпваме в Новата 2016 година с вяра и надежда, изпълнени с решимост да работим за 
просперитета на нашето учебно заведение.

Нека 2016 година да отвори пред нас нови възможности, да стане за нас начало за големи пости-
жения, да донесе стабилност и сигурност в утрешния ден, да подари ярки впечатления и  прекрасно 
настроение!

Убедена съм, че всеки един от Вас има повод за лично удовлетворение от постигнатото и ще прек-
рачи в Новата година с очакване и стремеж за  повече радост, творчество и съзидателен дух.

От името на ректорското ръководство и лично от свое име пожелавам на цялата Академична общ-
ност здраве,  благополучие и успехи в работата и в обучението.

Нека Новата година да е  щедра  и успешна, богата на вдъхновение и творчество.
Честита Нова година!

Честито Рождество Христово!
Весела Коледа!

Ректор на ТДУ,
доц.д-р Мария ПАСЛАР         

Ежегодно каждый второй четверг ноября   вузы 
Молдовы отмечают Всемирный день качества. Начало 
этому празднику положено в 1989 году, когда впервые 
по инициативе Европейской организации качества, 
получившей поддержку ООН, отмечается этот день. 
Спустя шесть лет Европейская организация качества 
объявила вторую неделю ноября Европейской неделей 
качества.

В течение Европейской недели качества в нашем 
учебном  заведении были проведены мероприятия, 
целью которых являются пропаганда идей качества и 
знаний о качестве и путях его достижения.

12 ноября Тараклийский государственный универ-
ситет имени Григория Цамблака провел круглый стол 
с участием студентов вуза, посвященный Всемирному 
дню качества.  Тема  обсуждения – профессиональные 
компетенции студентов и выпускников и их оценка на 

рынке труда. 
Открыла круглый стол заведующая кафедрой пе-

дагогики ст.преподаватель Плэтикэ А.А. Она поздра-
вила студентов  с праздником и пожелала им успехов в 
обучении и успешной реализации.

  Программа  круглого стола включала высту-
пления студентов и преподавателей по обозначенной 
тематике:

П р и -
оритеты об-
учения в 
ТГУ имени  
Гр. Цамбла-
ка - Кочева 
Анна, 1 курс 
«Дошкольное 
воспитание».

Всемирный день качества
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Сложности, с которыми встречаются студенты в 
ТГУ – Гайдаржи Мария, 2 курс  «Румынский и ан-
глийский язык и литература».

Перспективы использования в работе полученных 
компетенций в ТГУ – Морарь Ольга, 3 курс «Педаго-
гика начального образования».

Востребовательность на рынке труда молодых 
специалистов по окончании вуза – Чолак Алена, 3 
курс «Социальная защита».

 Все выступления были достаточно интерес-
ными. После того, как были заслушаны все доклады, 
участники круглого стола пришли к единодушному  
мнению: именно студенты могут и должны быть ак-
тивными в реализации собственных инициатив, на-
правленных на улучшение качества самоподготовки и 
формирование профессиональных компетенций. На-
личие или отсутствие компетенций у выпускников яв-
ляется важным показателем эффективности обучения, 
насколько наше учебное заведение отвечает ожидани-

ям и запросам 
рынка труда. 
Студенты и 
выпускники 
вуза, прежде 
всего, долж-
ны обладать 
з н а н и я м и , 
у м е н и я м и 
и навыками 
своей про-

фессиональной 
направленно-
сти, личност-
ной установкой 
и мотивацией. 
Очень важ-
но, чтобы сту-
денты начали 
строить свою 
карьеру еще в 
период обуче-
ния, во время 
производственной или педагогической практики, под-
готовить свое резюме, в котором нужно отразить свои 
достижения.

 В рамках Дня качества был проведен семинар 
с участием преподавателей вуза, на котором были рас-
смотрены инструменты контроля и повышения каче-
ства образования. Были рассмотрены и обсуждены 
нормативные документы в области высшего образо-
вания, утвержденные Министерством просвещения 
Республики Молдова в октябре 2015 года: Типовое по-
ложение об организации выпускных экзаменов на сте-
пень лиценциат; План-кадру по высшему образованию 
( цикл 1- лиценциат); Регламент по организации обу-
чения в высшем образовании на основе национальной 
системы учебных кредитов.

доц. д-р Мария ПАСЛАРЬ, 
ректор ТГУ 

НА ПРАКТИКА В БЪЛГАРИЯ
От 1 до 16 октомври в съответствие със споразуме-

нието за сътрудничество между нашия университет и уни-
верситета в гр. Велико Търново группа студенти, главно от 
специалността «счетоводство», се намираха на лингвистич-
на практика в Република България. След пристигането на 
нашите студенти във В. Търново домакините им създадоха 
много добри условия за пребиваване, необходими за ус-
пешна практика. Студентите бяха настанени в добри обще-
жития (с гореща и студена вода, топлина, фурни, хладилни-
ци, телевизори и т.н.). През цялото време на пребиваването 
ни нямахме никакви недоразумения с администрацията на 
университета, в това число и с организаторите на работата с 
чуждестранни студенти инспекторите Инна Христова, Ивай-
ло Джилянов, Петър Петров. Домакините се отнасеха към 
нас с голямо внимание, а при решаването на проблемите 
бяха коректни и точни. Работната ни программа бе съсредо-
точена в три направления: 

1. Лекции по счетоводство.
2. Усъвършестване на навиците по съвременен българ-

ски език.
3. Културна программа.
По специалността бяха изнесени лекции по дисципли-

ните «Макроикономика» от доцю д-р Добринка Златева, по 
«Управленско счетоводство» от проф. Д.ик.н. Мария Павло-
ва, занятията по съвременен български език се водеха от гл. 

ас. Д-р Владислав Маринов и се състояха от упражнения, 
затвърдяващи навиците по устна и писмена реч на студен-
тите. Специално внимание бе обърнато на някои особен-
ности на книжовния български език, които не са характерни 
на за българските диалекти. 

Освен учебна прграма на студентите им бе предложе-
на и културна программа.    В продължение на две седми-
ци те посетиха основните исторически забележителности в 
града, към които се отнасят църквата «Свети 40 мъченици», 
която е не само голям духовен, но и общесвено-полити-
чески паметник на средновековна България. В рамките на 
културната программа бяха осъществени  екскурзии с цел 
нашите студенти да се запознаят и редица други паметници 
на средновековната българска архитектура – хълмът Царе-
вец (място, където се е намирала цитаделата на среднове-
ковната столица на България, резиденциите на царя и на 
патриарха) и храмът «Св. Петър и Павел». Освен това, във 
В. Търново студентите посетиха музеите на: градския бит, 
учредителното събрание, восъчните фигури, «Сарафовата 
къща». Задължителната программа беше изпълнена в пъ-
лен обем, студентите успяха да задълбочат знанията си по 
специалността, а също така и да разширят кръгозора си по 
история на България и за една от нейните пет столици – град 
В. Търново.

Н. Мостовой, 
ръководител на групата

Неизгладимые  впечатления. 
Поездка в  Болгарию  на практику  была  нашей  давней 

мечтой .
По прибытию в Велико Тырново   мы разместились  в 

общежитии.. Сказочный город Велико Тырново заворожил 
нас своими великолепными пейзажами, вековыми традици-
ями и гостеприимством. Мы посетили крепость Царевец и 

Трапезицу, где на-
ходились бойцы 
средневековых бол-
гарских владетелей 
и их вельмож.  А 
также мы посетили 
уникальные церкви 
, служившие опорой 
болгарскому  духу 
на протяжении сто-
летий. Насладились 
неповторимым ау-

дио - визуальным спектаклем «Звук и Свет».  За всё время 
нахождения там мы посетили музеи, церкви, памятники и 
галереи , которые сохранили богатое прошлое старого Тыр-
ного.   Находясь там,  мы не только посещали достоприме-
чательности этого города, но и ходили на занятия , которые 
являлись главной целью нашей поездки. На лекциях мы 
узнавали много нового и  интересного. Находясь там,  мы 
были в местных детских садах и школах. Нам особо понра-
вился их подход  к обучению  детей музыкальной грамоте, 
особенно в детских садах. В свободное время мы посещали 
различные развлекательные места..  

Мы хотим выразить благодарность организаторам и на-
шим экскурсоводам за приятное времяпровождение, неза-
бываемые впечатления, прекрасные воспоминания,  а также 
за новые обретенные навыки.  Без сомнения неизгладимое 
воспоминание о Велико Тырново останется навсегда в на-
шем сердце. 

Казанжи Мария, 3 курс, 
специальность «Музыка»
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ПРАКТИКА В БЪЛГАРИЯ
(с ръководител В. Димитрова)

В духа на дългогодишното ползотворно сътрудничество и тази година от 1 октомври 
до 15 ноември студенти  от Тараклийския държавен университет „Гр. Цамблак” бяха 
на езикова практика  във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. 
Студентите бяха разпределени в три групи по специалности – история, филология и 
музика. По време на последователното си двуседмичното пребиваване във Велико Търново 
те имаха възможност да слушат лекции при едни от най-изявените преподаватели на 
ВТУ, както и да ползват библиотеките и спортните съоръжения на университета. Редом 
с това им беше предоставена богата културна програма, която включваше посещение на 
историческия хълм Царевец, музеи и исторически забележителности. Ето какво споделиха 

някои от студентите след завръщането си:
Марина Дечева, 1-ви курс БРФ

Няма да забравя това пътуване до България и приказния град Велико Търново. Тук 
усетихме романтиката на стария град, почувствахме неговия артистичен дух и динамиката 
на днешния ден, запознахме се с безценното културно, историческо и архитектурно 
наследство. Този възхитителен град ни плени със своето великолепно географско 
положение, с красотата на планинската природа, с река Янтра и отраженията на къщите 
в нейните води, с мостовете и стръмните улички, с величието на крепостта Царевец и 
със славната и достойна история на предците ни.  Благодаря на всички, които направиха 
незабравими тези 15 дни.

Валентина Берова, 1-ви курс БРФ
Датата 16 октомври 2015 г. ще остане завинаги свързана с моята първа среща с България и с града Велико Търново. Там 

аз и моите колеги от групата прекарахме две незабравими седмици. Винаги ще ме вълнуват впечатленията от Университета, 
от преподавателите, от града, от българите. Първото и най-силно вълнение обаче беше свързано с посещението на 
историческата крепост Царевец. Мисля, че това беше вълнуващо и за моите колеги – всички не спираха да правят снимки 
както на останките от крепостните стени, така и на великолепната природа. Впечатли ме църквата на Царевец, която е една 
светиня, защото със своите стенописи пресъздава важни моменти от историята на града и на България. Много съм доволна 
от своя престой в България и мисля, че с удоволствие бих отишла пак.

Татяна Кайпак, 1-ви курс БРФ
Очаквах с вълнение това пътуване, защото отдавна мечтаех да отида в България. Това, 

което видях, беше повече от очакваното. Имахме прекрасни условия и в Университета и в 
общежитието. Университетът е нов, красив, с прекрасно разположение на един хълм над 
града. Учебните зали са просторни, с модерно обзавеждане и компютри, навсякъде е чисто. 
Имахме съвместна лекция с български и други чуждестранни студенти. Преподавателите 
бяха много свободни по време на лекции, много дружелюбни и с голямо чувство за хумор. 
Срещнахме се и с български колеги и заедно се разхождахме из града. Е, имаше и неща, които 
не ми харесаха – например много българи пушат, дори и по улиците, дори и на забранени 
места. Но с удоволствие бих отишла в България отново, дори и само, за да видя и други 
градове.

Игор Паскал, 1-ви курс БРФ
От нашата езикова практика в България запомних веселото пътуване и красивия град Търново. Къщите са интересно 

разположени една над друга по наклонените хълмове. Не спирах да се учудвам на природата през есента, на светлините 
през нощта, които осветяват старата крепост. Университетът също ме впечатли с красивите зали и декорацията, с изложбата 
на картините във фоайето.  В свободното време имахме възможност да ползваме басейна и другите спортни зали. Мисля, 
че ще се върна в този град.

Болгария. Велико Тырново. Практика.
Следуя сложившейся с 2004 года традиции о сотрудни-

честве и оказании помощи Тараклийскому государственному 
университету и приняв приглашение из Великотырновского 
университета имени св. Кирилла и Мефодия РД-933.01 от 
10.10.2011 года, 15 ноября из г. Тараклия был осуществлен 
въезд группы в составе 14 человек. Группа включала в себя 
одного руководителя и 13 студентов. Функции руководителя 
группы  выполнял Тодоров В.Н. В составе группы   были,  в 
основном, студенты  специальности «Музыка». 

К  моменту отъезда мы располагали всей предостав-
ленной нам документацией, необходимой для пересечения 
границы (визы, списки студентов на трех языках, приказ  о 
направлении студентов для совместного обучения, меди-
цинская  страховка ). Следует отдать должное деятельности  
международного отдела ТГУ, который  отработал  опера-
тивно все моменты, связанные с данным мероприятием. За 

неделю до  отъ-
зда  был прове-
ден инструктаж 
студентов, вклю-
чающий  все 
предвиденные 
действия и до-
п ол н и т е л ь н о е 
возникновение 
возможных ситу-
аций. 

Выезд про-
шел организо-

ванно в 18 ч. 29 октя-
бря с традиционного 
места – входа в обще-
житие ТГУ. С орга-
низацией выезда, а 
также с проведением 
инструктажа помог-
ал проректор ТГУ по 
хозяйственной  час-
ти Тулуш Сергей 
Владимирович. В 
Велико Търново нас 
ожидали студенты 
предыдущей группы, встречали хозяева из студенческого 
совета ВТУ  и наш непосредственный руководитель – Ма-
риета Мирчева. В первый же день нам  предоставили ра-
бочее расписание на время нашего пребывания. Комендант 
Надежда предоставила нам ключи от комнат общежития, 
которое находится  в превосходном состоянии и достаточно 
комфортно. Студенты сразу принялись за уборку и благо-
устраивание своего нового места проживания. Начиная со 
следующего дня мы все четко следовали предложенному 
ВТУ графику. 

Так как группа состояла в основном из студентов – му-
зыкантов (11 человек), то и учебные часы соответствовали 
профилю «Музыкальная педагогика». Посещая лекции бол-
гарских коллег, даже человек ,не имеющий никакого поня-
тия о музыке, не останется равнодушным.  Я наблюдал не-
поддельный интерес в глазах студентов всей группы, жела-
ние познакомиться ближе с педагогами в профессиональном 
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Практика в Румынии

На основании пред-
ложения Министерства 
внутренних дел Румынии 
(Департамента политики 
для румын за границей) 
и при взаимодействии с 
Министерством молоде-
жи и спорта Румынии № 
2205 от 29.09.2015 года 
об участии студентов в 
студенческом лагере 
по программе «Осень – 
2015»    c  27 октября по  
1 ноября 2015 года со-
стоялась поездка студен-
тов ТГУ  специальностей 
«Болгарский и румын-
ский язык  и литература» 
(4 студента) и «Румын-
ский и английский язык  и 
литература» (5 студентов) 

в Румынию, в молодежный 
лагерь «Кодрий де ара-
мэ», местность Агафтон, 
Ботошань. Для студентов 
были созданы хорошие 

условия проживания и 3-х разовое питание.
          На открытии был проведен праздничный концерт. 

28 октября в лагере были организованы различные спортив-
ные мероприятия, вечер поэзии и песни, посвященых ру-
мынскому поэту М.Эминеску.

29 октября была экскурсия по местам М.Эминеску, по-
сетили мемориал, озеро и церковь в г.Ипотешть. После обе-
да - экскурсия в г.Ботошань, где посетили церковь Успение, 
этнографический музей, а вечером посмотрели спектакль 
«Язык, который нас объединяет» в театре им. М.Эминеску. 

30 октября были организованы экскурсии в крепость 
г.Сучава с посещением монастырей Путна, Сучевица и Во-
ронец, которые находятся в горах на севере Румынии.

31 октября были организованы спортивные мероприя-
тия. Вечером были подведены итоги, состоялся празднич-
ный концерт и лагерный костер. 1 ноября – возвращение 

домой.
Благодарим Министерство Образования и Молодежи 

Румынии за теплый и радушный прием, а также консула Ру-
мынии в г. Кахул г-жу Анну  Корфу. 

ст.пр. Л.С. Бурукова, координатор группы                                      

Noi, studenţii, din Universitatea „Grigore Ţamblac” spe-
cialitatea „Limba şi literatura romîna-engleză” grupa 202, îm-
preună cu coordonatorul d-na Burucova Lidia Sergiu, am vizitat 
centrul de agrement „Codrii de Aramă” Agafton  din judeţul Bo-
toşani,  în perioadă de 27 octombrie – 1 noiembrie 2015. Acolo 
am participat în multe activităţi sportive, acestea sunt : tenis de 
masă,volei, fotbal, tragere cu arcul şi arderea din arme.  În fie-
care seară pentru studenţi a fost organizată discotecă. Pe 29 oc-
tombrie,  am vizitat Muzeul Etnografic unde am vazut costume 
naţionale a romînilor,  am aflat 
multe despre obiceiuri şi tradiţii 
romîneşti. Încă tot în ziua aceas-
tă, am fost invitaţi în Teatru Na-
ţional „Mihai Eminescu ”, unde 
am ascultat un spectacol minu-
nat, dedicat lui Mihai Eminescu. 
Am vizitat multe mănăstiri: Mă-
năstirea Putna ,acolo  am vazut 
osemite marelui domnitor  Ştefan 
cel Mare şi a familiei lui, Mănăs-
tirea Suceviţa ,acesată mănăstire  
e foarte veche, construită în sec. 
al XV-lea şi Mănăstirea Humor 
.Am frecventat „Casa Memori-
ală a lui Mihai Eminescu”  din 
Ipoteşti, unde ghidul ne-a po-
vestit despre familia Eminovici, 
şi „Lacul Nuferilor” unde Mihai 
Eminescu vinea şi scria poezii-
le sale.Aceste locuri sunt foarte 
frumoase şi pline de o atmosferă 
linistă .

Suntem foarte mulţumiţi de această invitaţie .Nouă ne-a 
plăcut foarte mult  şi sperăm că vom mai întoarce  în aceste 
locuri minunate. 
                                                               Studenții  Universităţii  
„Grigore Ţamblac”

отношении (задавались 
вопросы, решались 
проблемы студентов в 
некоторых вопросах, 
связанных с методикой 
музыкального воспита-
ния в школе и детском 
саду, болгарским фоль-
клором). Доц. Булева, 
преподаватель по мода-
льной гармонии прият-

но была удивлена хорошими навыками сольфеджирования 
наших студентов, сказывается большое количество занятий 
по хору в ТГУ. Невозможно не отметить имена Илияны 
Николовой, Славки Петковой, Марии Булевой, которые 
увлеченно рассказывали о фольклорных областях Болгарии, 
дидактических играх, современных уроках музыки. Мы по-
сетили несколько открытых уроков в школах и садах Велико 
Тырново.                                        

Хочется  отметить и работу Владислава Маринова 
в области практики болгарского языка. Его стиль препо-
давания оказался по духу студентов – нетрадиционный 
подход к изучению морфологии, лексикологии, синтаксиса, 
болгарских диалектических форм и др. Студенты легко 
шли на контакт, несмотря на недостаточное владение 
болгарским языком. Свои знания по болгарскому языку 
все имели возможность совершенствовать и за пределами 
учебных занятий. Студенты к концу первой недели уже 
более раскованно себя чувствовали на всех лекциях. Все 
условия благоприятствовали этому процессу. В первую 
очередь – это культурная программа, организованная ВТУ. 
Ректорат предоставил нам возможность увидеть красоту и 
неповторимость города, его памятников  и музеев, посетить 

бесплатно прекрасный концерт аккордеонистов, организо-
ванный ВТУ совмесно с ДМА „Панчо Владигеров”.

В распоряжении нашей группы находились библиотека 
ВТУ.  Многие из нас там могли найти необходимую инфор-
мацию для продолжения своего профессионального роста, 
связанного с написанием курсовых и дипломных. Так же мы 
получили возмож-
ность пользоваться 
спортивным ком-
плексом универси-
тета, укрепляя свое 
физическое состо-
яние и питаться в 
столовой с разно-
образным и вкус-
ным меню.

Особую, те-
плую материнскую 
заботу мы почув-
ствовали со стороны Мариеты Мирчевой, эксперта по 
МС. Она находилась в курсе всех событий, происходящих с 
нами, корректировала и направляла наши действия.

Мы выражаем огромную благодарность Великотърнов-
скому университету св. Кирилла и Мефодия, желаем им 
здоровья и терпения, а так же в будущем продолжать наше 
сотрудничество. Такого рода практика является заслугой и 
нашего руководства, которому мы так же спешим сказать: 
«Большое спасибо»! Хотелось бы в ближайшее время отве-
тить тем же жестом и пригласить к нам в ТДУ представите-
лей из ВТУ. 

                                                 Руководитель группы: ст. 
преп. д-р Тодоров В.Н. 



5ТУК №43

На лингвистична практика в Румъния
Съгласно споразумението между нашия университет и 

университета в гр. Галац нашите студенти  бяха поканени за 
седмичен лингвистичен практикум по румънски език в този 
вуз. Съставът на групата, която трябваше да замиене за там, 
бесше определен, като бяха отчетени желанията и приори-
тетите на студентите. По този начин групата беше съставена 
от студенти  от 1 и 2 курс от специалността «Предучилищ-
на педагогика и румънски език» и от студенти от 3 курс от 
специалността «Социална защита». Общият брой студенти 
в групата бе 15 души.

След пристигането в гр. Галац студентите бяха настане-
ни в добро общежитие и бяха запознати с предстоящата про-
грамма, включваща лекции и културни мероприятия, съста-
вена от приемащата страна на доста високо равнище. Пре-
стоят в общежитието и храната (обяд и вечеря) за студентите 
бяха безплатни. Времето през първия ден бе планирано за 
адаптация на студентите на място. По време на пребивава-
нето си в университета в Галац нашите студенти имаха за-
нятия с г-н Апостолату по «Практикум по румънски език», 
лекции с г-жа Антофи по «Румънска литература за деца», с 
г-жа Александрии по «Методика на обучението на деца в 

детска градина». От петък до понеделник студентите имаха 
възможността да присъстват на 3 лекции по 100 минути. А в 
сряда, четвъртък и петък имаха пассивна практика в детски-
те градини № 7, № 32, № 26 и № 45. Практиката в Румъния 
даде на нашите студенти възможност да придобият много 
навици, нови методи на преподаване в детската градина, тъй 
като беше организирана на високо равнище.

В продължение на една седмица ние посетихме Бота-
ническата градина, Крайбрежната на Дунав. Имахме пред-
виден самостоятелен избор и посещение и на интересува-
щи ни обекти на културата, свързани с историята на града и 
университета. 

Г-жа Александри практически всеки ден придружава-
ше нашите студенти и беше организатор на всички култур-
ни мероприятия, а също така и съставител на учебно-прак-
тическата программа за обучение. Благодарение на това 
студентите ни имаха прекрасна възможност да задълбочат 
знанията си по румънски език, да се озоват в истинсуа линг-
вистична среда, което по принцип стана основен фактор за 
успешното осъществяване на практиката. 

Татяна Юровская, 2 ПУ/РФ

Достойный дом для каждого ребенка
03.12.2015 года студенты 305 группы отделения «Соци-

альная защита» подготовили и провели круглый стол «По-
ложение детей в учреждениях интернатного типа и меры по 
его улучшению». Учреждения интернатного типа – это одна 
из высоко – специализированных социальных услуг для де-
тей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Выступившие студенты: Виткова Елена, Чолак Але-
на, Орлиогло Зинаида, Дериволкова Татьяна и Ясабаш 
Анастасия отметили, что уход интернатного типа серьезно 
влияет на развитие личности ребенка и создает различные 

проблемы в процес-
се его социальной 
реинтеграции. При 
этом, с финансовой 
точки зрения, инсти-
туциональный уход  
является дорогой и 
неэффективной фор-
мой по сравнению 
с  системами защи-
ты, основанными 
на поддержке семьи 
и услугах местного 

сообщества. Были 
использованы ма-
териалы различ-
ных служб РУ-
СОЗС по выпол-
нению Стратегии 
защиты ребенка на 
2014 – 2020 годы.

Присутствую-
щие студенты 205 
группы отделения 
«Социальная за-
щита», в том числе 
Шаркова Акули-
на, социальный ассистент г. Твардица, приняли активное 
участие в обсуждении данного вопроса и пришли к выводу, 
что хотя правительство признало неэффективность суще-
ствующей системы интернатного типа, не предпринимают-
ся должностные меры по развитию альтернативных форм 
устройства детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обеспечивающих право ребенка воспитываться в 
семье или в среде, наиболее близкой к семейной, независи-
мо от возраста, болезни, недееспособности.

Е. Дарманчева, преподаватель
Международный день людей с ограниченными возможностями

3 декабря – международный день людей с ограниченными возможностя-
ми.Cтуденты Тараклийского Государственного Университета  совместно с ку-
раторами  решили посетить центр реабилитации «Пламъче» и детский сад № 
2 города Тараклия. 

Это было правильное  решение  хотя бы потому, что была возможность 
подарить немножко счастья тем, кого этот совсем невесёлый праздник каса-
ется…

Мы увидели счастье, улыбки, смех и бесценный блеск  в глазах детей. И 
всё это просто потому, что о них не забыли.  Детям были вручены  небольшие 
подарки в виде игрушек, цветных карандашей, альбомов для рисования, кра-
сок, ручек и т.д.  Рады были не только дети, но и взрослые. Работники данных 
организаций очень тепло приняли нас, угостили горячим чаем и выразили 
свою благодарность всем студентам, которые приняли участие в данном ме-
роприятии.

Этот день еще раз нам напомнил, что мы не должны быть равнодушны 
к тем, кто немного слабее нас по каким-либо причинам. Напротив, наш долг – всегда помогать им, защищая их права и 
интересы. А иногда и просто уберечь от плохого настроения обычной улыбкой и искренней добротой.  И хотя  мы немного 

времени провели там, всё же отпечаток в душе останется надолго. 
От этих встреч, совсем коротких, мы вынесли два важных жизненных урока.
Во-первых, улыбаться., даже если в жизни что-то не так, или ты не похож на 

остальных… 
А во-вторых,  быть милосерднее! Быть добрее. Дарить эту доброту другим   не 

только по праздникам.   Дарить  доброту  тогда, когда есть возможность, а возможность 
есть всегда!

Хотелось бы всем искренне пожелать здоровья, удачи и терпения! Не только тем, 
кого  касается этот международный день, а всем! И работникам данных учреждений, 
и работникам других учреждений, занимающихся защитой лиц с ограниченными воз-
можностями, и , конечно, их подопечным…

Студенты 3 курса специальности «Социальная защита». 
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Марьяна Наумова – российская спортсменка в пауэрлифтинге- 
посетила Тараклийский государственный университет 

в рамках месячника Дня молодежи и студентов
Тараклийский госуниверситет 9 ноября 2015 г. распахнул свои двери для Марьяны Наумовой – 

четырежды чемпионки Мира, абсолютной рекордсменки в жиме штанги лежа среди девушек – под-
ростков, тинейджиров. Марьяна – мастер спорта России международного класса по пауэрлифтингу.

Сколько  труда и усилий было вложено Марьяной – ученицей 11 класса лицея № 12 г. Химки, 
чтобы достичь таких высоких спортивных результатов, стать сильнейшей девочкой планеты, поднять 
штангу весом 145 килограммов, установив новый мировой рекорд.

Особенная заслуга Марьяны в том, что она активно пропагандирует спорт и здоровый образ 
жизни, ведет общественную деятельность,  принимает участие в благотворительных акциях. Марья-
на – представитель молодого поколения, и это внушает оптимизм за будущее молодежи.

Марьяна успела очаровать студентов университета, лицеистов и гимназистов учебных заведений г. Тараклия, которые 
с огромным интересом и восхищением слушали о ее спортивных достижениях и общественной деятельности.

Продолжением встречи с чемпионкой Мира стало спортивное состязание в жиме штанги лежа среди присутствующей 
в зале молодежи. Среди награжденных были и студенты Тараклийского госуниверситета, которые поднимали штангу ве-
сом в 20 килограммов:

- Дериволков Василий, студент 2 курса специальности «История», занявший 2 место, поднимая штангу 45 раз;
- Орлиогло Зинаида, студентка 3 курса  специальности «Социальная защита», занявшая 1 место, поднимая штангу 

весом  в 20 килограммов 33 раза.
Поздравляем Василия и Зинаиду с высокими результатами!
Встреча с Марьяной Наумовой окажет благоприятное воздействие на создание у молодежи соответствующей моти-

вации и отношения к здоровью, выработку умений и навыков здорового образа жизни и предупреждения заболеваний, а 
это активизирует жизненную позицию молодых людей.

доц. д-р М. ПАСЛАРЬ
НА ЕКСКУРЗИЯ В МАНАСТИРИ

На 14 ноември група преподаватели от нашия университет най-сетне осъществиха дългогодишната си 
мечта – да идат някъде организирано на екскурзия. И тъй като явно имаха нужда от духовно пречистване, из-
браха да посетят два манастира в нашата страна – женският манастир „Хънку” и мъжкият манастир „Къприя-
на”. А след посещението на духовните обители колегите имаха възможността и да се поотпуснат сред природа-
та, която предлагат чудесните молдовски гори – Кодрите. 

Еее, най-сетне и ние бяхме на екскурзия, като хората...

СРЕЩА С ИНТЕРЕСЕН АВТОР
През октомври месец в университета се състоя среща 

на студенти и преподаватели с г-н Петър Люленов, който 
е роден в с. Кортен. Целия си трудов живот П. Люленов 
работи в селското стопанство, където от помощник-трак-
торист се издига до началник от районен мащаб. Неспо-

койният му дух обаче след пенсиони-
рането му търси реализация в друга 
област – в писането на мемоари, а след 
това и в художественото творчество. 
Докато в мемоарното творчество успехите му са безусловни, това не 
може със сигурност да се каже за опитите му в писането на художестве-
ни произведения.  Безспорно е едно: че неспокойният му дух не му дава 
и минута спокойствие дори и на тези години. Вероятно така трябва, по 
принцип, да живее всеки човек на този свят… 
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18.11 – Ден на студента, отбелязан в ТДУ „Гр. Цамблак”
На 18.11 в Актовата зала на Тараклийския държавен университет „Гр. Цамблак” се отбеляза международния 

ден на студента. Гости на тържеството бяха Кирил Татарли, председател на район Тараклия, Димитър Боримечков, 
журналист, поет и общественик, както и преподавателите във ВУЗ-а. Програмата, сценарият, изборът на 
декори и т.н. бе изцяло на студентите, на които им предоставена свобода на избор и как сами да организират 
тържеството. В речта си ректорът на университета подчерта особената важност на студентите за развитието 
на учебното заведение, града и Южна Молдова, техния дух и стремеж към нови постижения. По-кратък 
беше председателя на район Тараклия, който се върна към студентските си години. Програмата продължи с 
изпълнения на студентите Иван Иванов, Александър Романов, Олег Тулуш, Андрей Стоянов, Зинаида Орлиогло 
и Оксана Драган, които разиграха различни пародийни ситуации от студентския живот и от реализацията на 
завършилите студенти. Водещите Олег Тулуш и Кристина Карагуца накратко запознаха аудиторията с историята 
на празника, както и неговата значимост, как се отбелязва в различните европейски държави и в САЩ. Те 
посочиха различната дата на отбелязване на Деня на студента в България, която има друг повод – денят на 
Св. Кл. Охридски, който става патрон на българската Алма матер – СУ „Св. Кл. Охридски” и избран за патронен 
празник през 1903 г., като от 1944 до 1962 г. е бил пренесен на 17.11, когато е Международния ден на студента, 
но във връзка с 80-годишнината на същия университет празникът е възстановен на старата дата – 8.12. Празникът 
в Актовата зала редуваше комични ситуации и български вицове за студенти с музикални изпълнения, които 
правеха отбелязването на събитието по-динамично, по-интересно и разнообразно.

Празникът продължи вечерта със свободна по избор на студентите музикална програма в студентското 
общежитие на университета, която продължи до 23.00.

д-р Румен Сребранов

РАЙОН ТАРАКЛИЯ Е НА 75 ГОДИНИ
На 13.11.15 г. в Дома на култура се състоя тържество по случай 75-годишнината от създаването на 

район Тараклия, Р. Молдова. Университетът „Григорий Цамблак” заема  достойно място в района, тъй като 
випускниците му работят тук практически във всички структури. 
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ДИСКУСИЯ
На 30.11.2015 г. в каб. 37 на ТДУ „Гр. Цамблак” се проведе дискусия на тема 

„Филологията в развитието на икономиката и държавата”, представена от лектора 
по български език и литература от Р България, д-р Румен Сребранов. Учебната 
зала беше твърде тясна, за да побере всички студенти, дошли да се запознаят с 
темата. Целта на дискусията е да ориентира и подпомогне студентите относно 
техните възможности за професионална реализация, състояние и развитие на 
икономическия пазар в регионален и в глобален план, както и ситуирането и 
мотивирането на водещите университети в България, Полша, Германия, Англия 
и САЩ. Беше отбелязана разликата между европейските и американските 
ВУЗ-ове в полза на последните, които имат отделна интернет страница за 
професионално развитие и публикуване на актуална и подробна информация 

за наличните работни места за възпитаници на съответните университети. Бяха показани скрийншотове от 
интернет страниците на същите учебни заведения, както и страница за подпомагане на филолозите на пазара 
на труда относно изискванията, които трябва да покриват.

В дискусията участваха студентите от специалностите „Българска и румънска филология” и „Румънска и 
английска филология”, както и ректорът на ТДУ „Гр. Цамблак” доц. д-р М. Паслар, зам.-ректорът по учебната 
дейност Дора Терзи и ръководителят на катедра „Филология и обществени науки” Светлана Цибарня. Активно 
участие в дискусията взеха няколко студенти, като най-активен беше Александър Романов, който изяви желание 
да работи като гид към западна туроператорска фирма, най-вероятно в Испания. Ректорът обърна внимание, 
че всеки един студент не трябва да чака края на следването в университета, а да работи за оформянето на 
своето портфолио, което в утрешния ден да им даде повече шансове за намиране на по-добра работа и шанс 
за професионално развитие.

В дискусията бяха очертани отделните сектори в икономиката на държавата, в които могат да работят и да 
се развиват филолозите на фона на глобализиращия се свят, в избора им между личен и професионален живот, 
новите предизвикателства на света, в който трябва да бъдат максимално гъвкави и динамични, да бъдат готови 
да учат и работят през целия живот, за да могат да се справят адекватно на промените в държавата и в света.

Р. Сребранов, преподавател

Участие на студенти от Тараклийски държавен университет „Григорий Цамблак” в 
Международна балканистична конференция

На 26 и 27 ноември 2015 г. във Великотърновския университет "Св. св. Кирил 
и Методий" се проведе Петнадесетата международна студентска научна конферен-
ция по балканистика "Балканският модел на света - неуникални явления в уникал-
на мозайка". Основите на студентската балканистична конференция са положени 
от Софийския университет "Св. Климент Охридски" и от Великотърновския уни-
верситет "Св. св. Кирил и Методий", които организи-
рат форума всяка година на ротационен принцип. За 
тазгодишното издание на конференцията трябва да се 
отбележат няколко важни факта:
• в нея взеха участие студенти и докторанти балкани-
сти от всички водещи университети в България - от 

Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Софийския 
университет "Св. Климент Охридски", Пловдивския университет "Паисий 
Хилендарски", Югозападния университет "Неофит Рилски", също така и 

от Института за български език "Проф. Любомир 
Андрейчин" при Българската академия на науките;
•  във форума участваха балканисти от големи университети от Алба-
ния, Гърция, Молдова, Полша, Румъния, 
Сърбия; 
• в рамките на конференцията бяха из-
несени онлайн доклади чрез осъществяване 
на конферентни видеовръзки. Студентска-
та балканистична конференция във Велико 
Търново е пионер в това отношение.

С гордост можем да отбележим, че за 
първи път в Конференцията онлайн участваха и студенти от Тараклийски 
държавен университет „Григорий Цамблак:

- Марина Узун, Езическото и християнското в лазарския фолклор на 
българите и гагаузите в Бесарабия.
- Иван Перонков, Българските заемки в румъ-
нския език.
- Албина Олойник, Прояви на лексикална икономия в българския книжовен език.
- Неля Дериволкова, Русины Карпато-днестровских земель.
- Светлана Франгогло, Основните теми в творчеството на Мишо Хаджийски.
- Оксана Драган, Образът на Крали Марко в творчеството на Ангел Каралийчев.
- Анастасия Бойкова, Традиционните ценности в разказите на Елин Пелин. 

Поздравяваме нашите млади колеги за тяхното първо участие в международен 
научен форум и за достойното им представяне. 

В. Димитрова, преподавател
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Программа CEEPUS объединяет университеты
9 декабря в университете состоялся семинар о международной образовательной программе СEEPUS. На 

мероприятие были приглашены студенты и преподаватели ВУЗа. Была представлена информация о принципах 
работы программы CEEPUS. Наглядно был продемонстрирован сайт программы, показан принцип регистрации 
и возможности поиска необходимой информации.
     Программа CEEPUS (Центрально-Европейская программа обмена для обучения в университете) -  это транс-
национальная Центрально-Европейская университетская система, которая обеспечивает базу для индивидуаль-
ных предметно-ориентированных систем.
     Основная цель программы: поддержка процесса обмена в области высшего образования, а также профессио-
нального совершенствования. Программа адресована как студентам, так и преподавателям вузов. 
     В настоящее время, программа CEEPUS объединяет университеты из 16 Центрально и Восточно-Европей-
ских стран: Албания, Австрия, Босния и Герцоговина, Болгария, Хорватия, Чешская Республика, Венгрия, Ма-
кедония, Молдавия, Черногория, Польша, Румыния, Сербия, Словацкая Республика и Словения.   В рамках этой 
программы студенты могут учиться  в одном из университетов-партнеров в странах Центральной и Восточной 
Европы, а также Западных Балкан. В программе имеют право принимать участие и преподаватели. Сроки пре-
бывания в выбранной стране: можно приехать на экскурсию (мин. 3 дня), для краткосрочной образовательной 
поездки (мин. 10 дней), как студент (мин. 3 месяца). Для категории «Преподаватели» срок пребывания не имеет 
значения. Количество свободных мест меняется из года в год. Студенты могут претендовать на стипендию в слу-
чае, если собираются провести три и более месяца в стране-партнере. Размер стипендии зависит от выбранной 
страны и программы.
     Программа CEEPUS включает:

· создание сети сотрудничества вузов – при участии партнёров, по крайней мере, из тёх стран;
· установление стипендий на краткосрочные стажировки, обучение в течение одного семестра – двух се-

местров, а также на прохождение практики;
· проведение семинаров по усовершенствованию, языковых курсов, курсов по определенной специаль-

ности.
     Данной программой предусмотрено полное покрытие расходов, связанных с питанием и проживанием ее 
участников.
     Университеты, сотрудничающие в рамках CEEPUS, создают совместные образовательные программы, со-
обща решают профессиональные задачи, и, главное, ведут активный обмен студентами. В программе CEEPUS 
могут принять участие студенты, окончившие второй семестр, а также аспиранты и преподаватели.   Обмен 
студентами в рамках программы CEEPUS длится 3 - 10 месяцев. По программе поступающие студенты осво-
бождаются от оплаты образования и получают полноценный грант от принимающей страны, который зависит 
от расходов на проживание в стране. Для того, чтобы иметь право на стипендию, студенты обмена должны быть 
гражданами стран, участвующих в CEEPUS.
   Преимущества программы CEEPUS:

- простая организация всего процесса, заявление подается за семестр до предполагаемого отъезда; - заяв-
ление online, количество и размер стипендий найдёте на www.ceepus.info;
- стипендия предназначена для оплаты проживания и питания студента, выплачивается в стране пребыва-
ния;
- единые образовательные программы университетов-участников сети, единый подход к присвоению ака-
демических титулов;
- стипендию можно получить и с целью прохождения практики при условии согласия принимающего уни-
верситета.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ  СЪВЕТ  В  «ИЗВОРЧЕ» 
На 23 ноември 2015 г. в детската градина  «ИЗВОР-

ЧЕ» в гр. Тараклия се проведе педагогически съвет на тема:  
«Приобщаването на децата чрез култура, художествени про-
изведения и народни традиции към държавния – молдовски 
език и родния – български». А девизът му бяха думите  «Чо-
вече, знай своя род и език», които са на първия български 
възрожденец и писател Паисий  ХИЛЕНДАРСКИ.

Това предучилищно заведение съществува вече 51 го-
дини, което ще рече, че негови питомци са били няколко по-
коления тараклийци. В момента в петте възрастови групи са 
по 25 дечица, 86 % от общия брой са от българска национал-
ност. 

За отчетния период в същата градина са проведени 6 за-
нимания по български език в групите с възпитатели: Мела-
ния РОСТАШ, Марина КОРЕНОВСКАЯ, Мария ПАС-
ЛАР, Валентина ВОИНСКАЯ, Людмила ОВЧАР, Надеж-
да КИОСЕ и Наталия ПАСЛАР.

Главното внимание на тази хубава работа бе обърнато 
на интерактивното изучаване на темите, свързани с родния 
край и семейството, с използването на откъси от художе-
ствените произведения на автори, пишещи за деца, с пресъ-
здаването на сцената на народните български традиции и 
увеличаването на речниковия запас както за самите възпита-
тели, така и  за техните питомци.  Една от формите на работа 
с деца е провеждането на народните празници, свързани с 
моминския обичай «ЛАЗАРУВАНЕ», както и с коледуване-
то, в който участват само момчета.

Децата винаги и навсякъде са деца, затова в детската 
градина «Изворче» възпитателите в своите занимания из-
ползват най-различни игри: малчуганите и момиченцата 
играят в сценки, пеят песни, танцуват, четат стихчета: на 

Дора ГАБЕ и Калина МАЛИНА, на Леда МИЛЕВА и Ран 
БОСИЛЕК, на Георги БАРБАРОВ и на други български по-
ети. Самите участници подчертаха, че заниманията трябва 
да бъдат достъпни за децата и на качествено ниво, особено 
в изучаването на езика.

По темата за родния край и любимия град Тараклия от 
възпитателите на «Изворче» бяха изнесени кратки съобще-
ния за такива исторически и известни личности, като Ште-
фан ЧЕЛ  МАРЕ и Иван ИНЗОВ, Олимпий ПАНОВ и Петър  
КАЙРЯК.

В конкурса за национален кът – познаване на света и 
на малката родина – взеха участие възпитатели от всички 
възрастови групи, който показа, че децата с интерес науча-
ват за много неща, но най-вече за родната си Тараклия.

Гостът на педагогическия съвет в «Изворче» доц. д-р 
Васил КОНДОВ - методист по български език в Управлени-
ето на образованието, младежта и спорта и университетски 
преподавател – подчерта, че такива срещи са полезни, още 
повече, когато става дума за родния език. Той е базовият, от 
него се тръгва към изучаването на другите езици. В част-
ност, той отбеляза, че не трябва да се пренебрегва родния 
език – езикът на баба и дядо, на мама и татко. Диалектният 
български е основа за овладяване на книжовната норма на 
езика, каза в заключение В.Кондов.

Встъпителните и завършващите думи  на тази педаго-
гическа среща бяха  на Юлия АЛИЕВА – директор на дет-
ската градина «Изворче». 

За съхраняването на българските традиции, език и кул-
тура г-жа Алиева благодари на съвременния възрожденец 
Иван БОРИМЕЧКОВ, като с  аплодисменти му поднесе бла-
годарствен адрес.

ДИМИТЪР  БОРИМЕЧКОВ
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Литературно творчество на наши земляци
ЗЛАТНИТЕ ГУЩЕРИ

Разказ
         Вече цяла седмица ката 
нощ Овчо сънува гущери. И не от 
ония, зелените, ама златнички едни 
такива гущерчета: пъргави и щури. 
Те гаче врабчушки обикалят Овчо-
вите цървули, подскачат на задните 
си лапички и нещо му писукат. Ко-
гато най-нахалните от тях започват 
да кълцат навущата, Овчо тутакси 
се ядосва и започва да ги рита и… се 
събужда. Ама не заради гущерите, а 
заради уплашената жена, която той 
също сритваше в съня си. Тя вече не 
може да търпи тези ритници и вече 

няколко дни спи при децата в другата стая. 
Нещо трябваше да се прави. Единствено, което 

можеше, това е да сподели своя кахър с комшията си Начо 
Урдека. Начо - негов аркадаш от детски години: наедно 
учиха, ходеха на борба, на гурбетлък в Русия. Сетне, когато 
се върнаха, Начо стана бизнесмен -  държи барче в село, а 
Овчо тръгна с вуйчо си овчарин. Начо имаше богати клиенти 
в Кишинев и им купуваше от Овчо ба кавърма, ба сирене, 
вино. Не бяха бедни, ама като млади хора, получили възпи-
тание на спортния терен, имаха кураж винаги да са първи.
Когато Овчо, разлайвайки кучетата още от дзаранта, влезе 
в Начовия «офис», натъкмен в дядовата му кухничка, Начо 
вече високо говореше едновремено по два телефона и се 
пулеше в монитора. Той кимна на Овчо и продължи да се 
заява с някакви си душмани.   Накрая той се отчепи от тях:

- Кво става, Овчо? - пита Начо, без да сваля очи от 
компютъра.

- Става, че пак ляга, - привично му отговаря Овчо, 
сядайки на столчето редом, - Искам да те попитам нещо.

- Питай! Едно питане пари не струва.
- Ти вярваш ли на сънища?
- Някой път вярвам… Да не сънува нещо страшно?
- Сънувам… цяла седмица… гущери.
- Гущери?!
- Да. Ама златни. Досаждат ми. Започвам да ги ри-

там в съня си, ама и нашта сритвам. Тя сега се премести при 
децата и се цупи. Какво да се прави, не знам. Може да си 
бая?

- Овчо! Нямаш акъл! Какво баене?! Това е знак! Това 
е пророчески сън! Таман вчера се сетих за теб. Знаеш ли 
какво вчера намерих? Я виж!
Начо шавна с «мишката» и на монитора се изписа някакъв 
си текст.

- Ето, чети!
Овчо се втренчи: «Итальянская фирма закупает овечий на-
воз. Закупочная цена 300 дол. за тонну».

- Видя ли къде са гущерите?! Саде на вашето перде 
има един бюлюк купища, ами колко пердета имаме из цяла-
та Бесарабия? Затова ти сънува златни гущери в краката си, 
защото то тъй и го има. Само се навидай и трупай. Аз вече 
и камиони нужни намерих: белгийски лайновози… Всичко 
е механизирано, саде че тези камиони до нашите пердета 
не могат да стигнат. Трябва удобна площадка и - недалеч от 
шосето. Такава има саде една -  примарийският двор.

- Жа трябва да се гълчи с примара ли?
- Никакви приказки. Аз жа стана примар!
-Ти? Примар?
-А че какво? Не ме бива ли?
- Бива те, ама това е една морока (от рус. - главобо-

лие): избори, партии, събрания… и я те изберат, я не…
- Не бери кахър. Аз всичко вече премислих. Трябват 

ми саде двама-трима активисти.
- От къде жа вземеш активисти? Имаме в село саде 

овчари и пъдари… И от коя партия? Нашите хора, нали зна-
еш, саде комунисти признават… 

- Признават ги, защото други няма! Жа си направим 
и ние партия - овчарско-пъдарска…

- Народна?…
- Да. Овчарско-пъдарска народна партия. Имам 

хора в Кишинев - ще я учредят за нищо време. За нас е глав-

ното тук, на място, да уредим нещата.
- Добре. Ама кой жа ни бъде секретар?... Събрания, 

агитация, протоколи, посрящане-изпращане…
- Това вече е твоя задача. Ти нали си дипломат? 

Залъжи някой грамотен човек. Например, Софчо - учител, 
интелигент.

- Какъвто е фудул!
- Фудул - не фудул, други кадри няма. Хайде, запо-

чваме!  
     На другия ден селският учител Софчо видя над 
къщата на овчарина Овчо развят черно-жълт байряк. Софчо 
беше истински интелигент: с очила, паралия и чанта. Той 
беше от ония хора, които всичко знаят и без тях не минава 
нищо в село. На младини той завърши политехнически ин-
ститут в Одеса, поработи малко в един прочут, но секретен 
завод още при социализма. Като започна перестройката, 
той един от първите разбра накъде духа вятъра и се прибра 
в бащиния си двор. Сега, наближавайки Овчовата къща, ду-
шевното вълнение му се усили. Все пак Овчо е бивш негов 
ученик, а за всеки учител наставничеството е нещо като про-
фесионална болест. Софчо само за миг се позапря пред пор-
тите и решително щракна с халката. Без да чака стопанина, 
той цътна кучето и се изпречи пред Овчо, който под сайвана 
кърпеше царвул и слушаше музика по радио «Албена».

- Добър ден, Овчо!
Овчо учудено се ококори и изключи музиката.

- О! Бря! Какви гости!
- Гледам - байряк си развял. Помислих - може би 

дружина стягаш.
-  Както сявга, сте прав…Стягаме се за избори на 

примар.
- И кого тъкмите за такъв? Може би твоя комшо? 
- Пак сте прав. Именно. Начо Урдека е кандидат от 

нашата партия.
- Коя е вашата партия?
- Овчарско-пъдарска народна партия.
- А, че кого ще пъдете?
- Няма да пъдим - жа вардим…
- Какво ще вардите?
- Барбошките.
- Барбошките? От кого ще ги вардите?
- От рекет.
-  И на кого трябват барбошки?

Овчо вади от торбата хартиен лист с реклама.
- Ай го - четете! Начо вече изпрати факс.
- Защо тогава той иска да става примар?
- Зам да варди барбошките…Ние жа ги събираме в 

примарийския двор. Начо хем примар  жа бъде, хем пъда-
рин…

- Може ли да вземете и мен във вашата партия?
- Не може!
- Защо?
- Защото имате институт…
- Имам. Зная немски, френски, английски… Мога да 

влизам в Интернет…
- Не може! В нашата работа главното не е да «вли-

заш», а да извизаш (диал. - извозваш) !
Да трупаш и да извизаш, да извизаш и да трупаш…

- Какво да трупаш? Барбошки?
- Аз нали казах, че не ви бива…Не барбошки да тру-

паш, гущери да трупаш!
- Гущери?
- Да, гущери…, зеленички…, парички да трупаш! 

Money-money… Intelez?
- Ако ще трупате пари, защо тогава си кърпиш 

цървула?
- Аз оставам с овцете.
- Уж си в Партията и пак с овцете?
- С овцете е по-вярно…Пристига, да кажем, Начо 

от Италия с няколко «Мерседеса» - лайновози и ми казва: 
«Хайде, Овчо - трупай!» Аз пък жа стоя настърни, опрян на 
кърлигата, и жа му обадя: «Изпъром, Наче, гущерите да-
вай!» На Начо може и да  не му се дава: той и сами може да 
трупа барбошки, ама няма да влезе в агъла пременен я… Аз 
пък с цървулките вече съм готов… Тъй, че Начето жа плати 
като миличък. Сега, нали знаете, за сичко се плаща! 

От торбата му се дочу характерно писукане и Овчо 
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Спортивная рубрика
Спортивная секция при ТГУ им «Гр. 

Цамблак», созданная при поддержке и заинте-
ресованности  истинного любителя и цените-
ля спорта, ректора  Пасларь М. Л. , продолжа-
ет свою активную спортивную  деятельность.

 В ноябре 2015 г. наш город и университет 
посетила чемпионка мира по тяжелой атлети-
ка Марьяна Наумова. В актовом зале нашего 
университета прошли показательные высту-
пления именитой спортсменки. Сразу после 
этого для всех желающих прошли соревнова-
ния по тяжелой атлетике. И наша студенческая молодежь в 
поднятии штанги отлично проявила себя: Орлиогло Зинаида 
заняла первое среди девушек, а Дериволков Василий заво-
евал 2 позицию среди юношей.

Также в ноябре прошел традиционный женский вну-
триуниверситетский турнир по мини – баскетболу среди ка-
федр. Это был прекрасный баскетбольный турнир, полный 

девичьего азарта и спортивной 
страсти, где никто никому не хо-
тел уступать. Присутствовавшая 
на турнире  проректор Терзи  Д. 
Г., отметила, что такого «задора 
и огня»   у наших девушек – кра-
савиц еще не видела  В резуль-
тате упорных и напряженных 
игр первое место заняла коман-
да специальности «Бухучет», 
второе и третье места соответ-
ственно заняли команды кафедр 

«ПНО» и «Филология». Все ко-
манды были награждены почет-
ными дипломами.

В декабре в рамках подго-
товки к зимнему турниру – ме-
мориалу по мини - футболу за-
служенного тренера РМ Стояно-
ва П. И. на мини – футбольной 
площадке г. Тараклия прошел 
футбольный  турнир  среди ко-
манд ТГУ «Гр. Цамблак». Надо 
отметить, что на этом турнире 

наша студенческая футбольная дружина выступила явно 
ниже своих возможностей и заняла 2 место.

Наша футбольная команда продолжает подготовку к 
участию в  престижном зимнем турнире в ФОКе г. Тара-
клия, ведь в результате жеребьевки нам попались крепкие 
и  солидные соперники: Чемпион АТО Гагаузия с. Томай, 
с. Кайраклия, «Давилант» г. Комрат, с. Кайраклия и  «Луч» 
с. Балабаны.   Команды из нашей группы будут играть 10 
января 2016 года. 

Впереди в планах  у нашей спортивной секции не толь-
ко участие в зимнем турнире по мини – футболу в ФОКе, 
но и  проведение юношеского  внутриуниверситетского  
турнира по баскетболув феврале, подготовка к волейболь-
ному турниру памяти  В. Черногор, подготовка к внутриу-
ниверситетским  и другим соревнованиям, в которых наши 
студенты - спортсмены постараются повысить и защитить 
имидж и честь нашего славного ТГУ «Гр. Цамблак».

Инструктор спортивной деятельности 
ТГУ «Гр Цамблак» Стоянов О. П. 

сръчно извади мобилника си:
- Слушам!... Как?! Да-а-а! Калпава работа излява!
- Какво се случи?
- Няма да има гущери! Няма-а-а! Остават саде бар-

бошките…Грешка имало.
- Каква грешка?
- В рекламата. Обявата била пратена от Италия на 

италиянски. Тук преводачите сбъркали. Словото имало две 
значения: «барбошки» и «грах». Барбошки имаме да заси-
пем всичката Италия, а пък грах нямаме хич… Мамката ви, 
ваша интелегентска! За какъв чеп ви дават дипломи?! Каза-
но е - учените света развалят!  Начо позича такива пари! И 
сега жа го затворят!... А пък трябва нова търла да се прави! 
Ясно! Жа трябва аз да стана примар…

- Но ти нямаш образование!
- Аз ли?

Овчо вади от торбата диплом и го подава на Софчо.
- «Doktor - habilitat de filosofie»… Ти си станал фило-

соф?!
- А бе… другите дипломи бяха по-скъпи. Какво сте 

се зачепили?  Хайде, добре! Аз ви вземам в нашата партия!
- Аз, обаче, не съм нито овчарин, нито пъдарин…

- Жа станете и жа бъдете, скъпи учителю! Сега таман е на-
шето време! 

Епилог
Подир три месеца нашите герои стават шефове. 

Овчо го избират за примар на селото и той прави нова търла 
на вуйчо си. Начо дава под аренда един камион на киши-
невска пречиствателна станция и два - на одески санаторий, 
с които возят лечебна кал и уманца (бяла глина). Софчо по 
партийна линия е ръководител на всевъзможни делегации 
в чужбина и преводач от шест езика и се преселва в Киши-
нев. Овчо гущери повече не сънува и през нощта не рита. 
Жена му се прибра и вече не се цупи. 
Тъй живеят нашите българя!

Иван Динев-Алавацки
РЕПУБЛИКАНСКИ СЕМИНАР ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

В ТЛ „М. ТУЗЛОВ” В С. КИРСОВО
Той бе проведен на 20.11.15 г. на тема: „Оценяването в обучението по учебните дис-

циплини Български език и литература и История, култура и традиции на българския народ” 
под ръководството на г-жа Н. Димитрова, водещ специалист в агенцията за оценяването 
към министерството на просветата на Р. Молдова. Специални гости на семинара бяха по-
сланикът на Р. България в Р. Молдова г-н П. Вълов и културният аташе г-н В. Николов, както 
и представители на местната власт в АТО Гагауз ери, а също и началникът на управление-
то на образованието на автономията. За участие в семинара пристигнаха преподаватели по 

българистичните дисциплини в училищата от  цялата страна, 
в това число и от Приднестровието от с. Паркани. От рай-
он Тараклия за участие във форума пристигнаха 20 колеги 
българисти. Преди започването на мероприятието се състоя тържествено откриване на спор-
тната зала на училището, в която съвсем неотдавна е бил извършен основен ремонт. След 
това участниците бяха поздравени от високите гости и от началника на местната просвета. 
А г-жа Н. Димитрова освен това изнесе и интересна и полезна информация за резултатите 
на външното оценяване по български език и литература в 4 и 12 клас, както и статистиче-
ски данни относно броя на училищата, на учениците и на колегите учители, ангажирани 
с обучението по български език и литература в страната през тази учебна година. Специ-

ален поздрав за гостите поднесоха учениците на лицея. Те представиха чудесна концертна програма под надслов: „Всичко 
българско и родно…” 

Основната работа на семинара протече в две секции, в които лектори по съответните теми бяха колегите: Н. Гайдаржи 
– ТЛ „М. Губогло”, гр. Чадър Лунга, Н. Артьомина – ТЛ „Ив. Вазов”, гр. Тараклия, Л. Попова – гимназия, гр. Твърдица, Д. 
Йорданова, Д. Павлова и С. Никифорцева – ТЛ „Васил Левски”, гр. Кишинев, А. Бойкова – ТЛ „М. Тузлов”, с. Кирсово. 

Безспорно, колегите учители имаха какво да видят и да чуят, за да го вземат и използват в своята работа с децата за 
усъвършенстване на знанията им по роден език.  

В. Кондов, и.д. методист в УОМС-Тараклия
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Нови книги

Liubomira Jacote до: Maria Paslar    28 ноември в 11:02 · Bucharest, Romania · 
Г-жо Пасларь,

Искам да Ви благодаря за невероятния подарък! Ако си спомняте 
2014 година, когато се видяхме за последен път, ми подарихте един речник на 
лингвистичните термини на български, руски и румънски. Невероятен е. Моята 
дъщеря учи във филологическия факултет на Букурещския университет. Използва 
това пособие почти всеки ден. 

Благодаря на целия авторски колектив за това, че облекчавате живота, 
сигурно не само на един студент.

Една хубава книга за един 
от най-мрачните периоди в 
историята на българите в Беса-
рабия - "Гладът" и след него... 
Написана и издадена е през 2013 
г. в България от колегата Илон-
ка Попова, работила тогава 
като командирован от МОН на 
Р. България преподавател в Бол-
градската гимназия. Съдържа 
спомени и богат снимков мате-
риал, умело структурирана. По 
време на семинара по български 
език в ТЛ "М. Тузлов" в с. Кир-
сово на 20.11 т. г. авторката лич-
но подари екземпляр на ТДУ 
"Гр. Цамблак"...

„Горчиви череши” 
е роман и поредно про-
изведение на известните 
автори от нашия край д-р 
Николай Куртев и Анна 
Малешкова. Обект на 
произведението е съвре-
менният живот на беса-
рабските българи - по 
време и след на разпа-
дането на СССР, който 
всъщност е обобщен в 
самото название на кни-
гата…

    Излезe от печат книгата на известния български историк и публицист  
проф. Стоян Райчевски „Бежанство и преселвания на добруджанските и таврийските 
българи. 1913 – 1994” (София: И-во „Захарий Стоянов“. 2015. 664 с.). Книгата разкрива 
въз основа на оригинални документи драматичната съдба на добруджанските българи, 
които Берлинският конгрес през 1878 г. раздели с изкуствена граница и остави голяма 
част от тях извън пределите на свободното Отечество. Българите в Северна Добруджа 
останаха по родните си места с надеждата, че несправедливостта ще бъде поправена. 
През 1916 г. хиляди добруджанци са изпратени на лагери за принудителен труд и мно-
зина от тях загиват там. Опиянението от възвръщането на Южна Добруджа през 1940 
г. приглуши мъката на повече от 60 000 българи от Северна Добруджа, които трябваше 
задължително да оставят родните си места и да се преселят в Южна Добруджа с един-
ствената утеха, че ще живеят в своята българска държава. 

Книгата също разказва и за трудния път на таврийските българи от Приазовието до 
Златна Добруджа, изминат с вярата, че се завръщат завинаги в земята на своите деди.

д-р Иван Думиника

Думиника Иван. Българските 
преселници в Бесарабия в края на 
XVIII − първата половина на XIX 
век в историографията. (Emigranţii 
bulgari din Basarabia la sfârşitul 
sec. XVIII−începutul sec. XIX în 
istoriografie). Кишинев: S:Ș.B., 2015. 
440 c.


