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Обичам те, българска реч, звук сладък, най-мил в звуковете!
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3 МАРТ – ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ 

3 Март – Ден на Освобождението на България 
от османско владичество

Скъпи колеги от академичната ни общност – преподаватели и сту-
денти на Тараклийския държавен университет «Гр.Цамблак»!

От името на университетското ръководство приемете най-сърдечни по-
здравления по случай деня на Освобождението на България.

3 март е свещена и важна дата за България. Дата, говореща за подвиг, 
за силен дух и саможертва, изпълваща всички българи с гордост и самочув-
ствие! Ботев и Левски, Бенковски и Волов, много други български патриоти и 
революционери загинаха, за да живее българският народ свободно и да гради 
нова и различна България. Поклон пред паметта на загиналите!

Със Сан-Стефанския мирен договор се слага край на Руско-турската ос-
вободителна война и се създава Българска държава след 500 – годишно ос-
манско владичество. Сан-Стефанският мирен договор, от една страна, решава 

проблема с легитимността на българската държавност, а от друга страна, е убедително доказателство за 
българското териториално присъствие на Балканския полуостров.

Този ден е символ за национално самочувствие, достойнство и гордост  за България, че тя е пълно-
правен и достоен член на Европейския съюз, символ на обединение  на всички българи в целия свят.

Пожелаваме просперитет на нашата прародина България. Ние сме задължени да помним и  да 
предаваме историята, да възпитаваме младото поколение в дух на родолюбие, да носим в сърцата си 
гордост от принадлежността към българския народ.

Ректор на ТДУ  
доц.д-р Мария ПАСЛАР  

В началото на 1990 г., с решение на Народното събрание, 
3 март е обявен за национален празник. Въпреки, че тази 
дата предизвиква противоречиви размисли и оценки, ние 
можем да почетем и се поклоним пред идеализма на хората, 
които отдадоха живота си за освобождението на един народ. 
И в същото време да си припомним някои политически мо-
менти, които за период от време може и да са останали не-
коментирани, но те не могат да останат завинаги скрити от 
историята. 

За да разберем идеализма на Освобождението е нужно 
само да прочетем думите на очевидците:  "Самият народ 
тръгна на война начело с царя. 
Когато прозвуча царското сло-
во, народът нахлу в църквите 
по цялата руска земя. Когато 
четяха царския манифест, на-
родът се кръстеше и всички се 
поздравяваха един друг с вой-
ната", пише през 1877 г. Досто-
евски в своя прочут "Дневник". 

"Българите посрещнаха на-
шите воини с възторг, със сълзи. 
Малките деца се хвърляха на 
шиите им. Каква страна, каква 
природа! Грозде, праскови, ба-
деми, орехи. Какво изобилие. 
Тук би могло да се направи зе-
мен рай, а какво става сега!...", 
е написал в едно от писмата си 
до дома руският писател и ге-
рой от освободителната за нас 

война Всеволод Гаршин. (Риторичният му въпрос за съжа-
ление не е загубил нищо от своята актуалност и в наши дни). 
Когато започва мобилизацията Гаршин е едва 22-годишен 
студент. Младежът се записва като доброволец и в писмото 
до майка си е написал "Аз не мога да се крия зад стените на 
заведението, когато моите връстници излагат чела и гърди 
на куршумите. Благослови ме!". 

Известни са също така думите на Тургенев "Ако бях по-
млад, аз сам бих тръгнал натам". По същото време родни-
ни и почитатели едва успели да удържат 50-годишният Лев 
Толстой от участие във военните действия. Знаменитият 

граф не спирал да повтаря "Цяла Ру-
сия е там, длъжен съм да отида". 

Разбираме, че става въпрос за го-
товността да помогнат и за саможерт-
вата на стотици хиляди руски синове 
и дъщери, които легнаха и осветиха с 
костите си нашата земя. 

"Всичките велики събития подир 
Освобождението бледнеят по отноше-
ние на дълбокото значение пред оня 
чуден час, когато руският император, 
като въплъщение на лучезарния блян 
на цяла върволица поколения, стъпи 
на българския бряг, обиколен с обая-
нието и славата на едно божество, и 
изрече думите: Да бъде свободна тая 
земя!" - думите са от мемоарите на 
Иван Вазов публикувани през 1900 г. 
За нашите прадеди, Русия е била име-
то на надеждата. 
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Но войната има и друга страна - дипломатически игри 
и сложни международни преговори, съображенията на 
външния министър княз Горчаков, плановете на руския 
двор и генерален щаб. 

По време на злополучния Берлински конгрес, Русия раз-
дава български земи, за да компенсира своите териториални 
придобивки в Бесарабия. По този начин Северна Добруд-
жа се озовава в Румъния, а Пирот и Враня стават част от 
Сърбия, за да може Австро-Унгария да окупира Босна и 
Херцеговина, което е била нейната награда за спазвания по 
време на войната неутралитет. 

Освен това, Царска Русия грубо се намесваше във 
вътрешните работи на България след Освобождението – на-
чин на действие, който се превръща едва ли не в традиция за 
Москва през следващото столетие. 

В допълнение, Русия отказва да подкрепи Съединението 
и ни оставя сами да се оправяме със сръбската инвазия, не 
застава на наша страна и след 2-та балканска война, когато 
не пожелава да вразуми нашите съседи. Резултатът беше, че 
в годините на Първата световна война руски и български во-
йници застават едни срещу други из полята на Добруджа. И 
това далеч не е всичко. 

Следват болезнените 
събития от близкото минало, 
когато СССР ни окупира без 
нужда през 1944 г., а офици-
ална Москва подкрепи закъ-
рпените с бели конци лъжи 
на македонизма. 

Много коментатори из-
разяват открито съмненията 
си, че Сан Стефанският ми-
рен договор е всъщност само 
един успешен ход на руската 
дипломация, с който се цели 
да се измерят границите на 
търпението на европейските 
велики сили спрямо руските 
амбиции за контрол над про-
ливите. 

Има и мнения, според 
които самото подписване на 
договора на тази дата стана-
ло единствено защото, това 
е годишнината от възкачването на император Александър 
II на руския престол. Съвпадението може би не е изцяло 
плод на случайността, но ние като българи предпочитаме да 
пазим родовата памет, която ни свързва с времето на роб-
ството и да превърнем Трети март в денят на българското 
възкресение след 500-годишното османско иго. 

Сан Стефано - непостигнатият идеал 
На 3 март /нов стил/ през 1878 г. в градчето Сан Стефа-

но (днешен Йешилкьой, предградие на Истанбул) Русия и 
Османската империя подписват предварителен договор, с 
който се слага край на Руско- турската война от 1877-1878 г. 

Договорът не третира само съдбата на българския народ. 
Разгледани са много аспекти на Източния въпрос. Пряко ка-
саят страната ни: 

Чл. 6. България се издига в автономно, поданно княже-
ство, с християнско правителство и народна милиция. 

Чл. 7. Българският княз ще бъде свободно избран от на-
селението и по твърден от Високата порта със съгласието 
на силите. Никой член от цару ващите династии във вели-
ките европейски сили не може да бъде избран за български 
княз. 

Чл. 8. Турска войска не ще има вече в България и всич-
ки стари укрепления ще бъдат съборени за сметка на мест-
ното правителство. 

Чл. 9. Размерът на годишния данък, който България ще 
плаща на сюзеренния двор, като го внася в банката, която 
Високата порта ще посочи по  късно, ще бъде определен по 
съгласие между Русия, отоманското правителство и другите 
кабинети в края на първата година от дейността на новата 
организация. 

Чл. 10. Високата порта ще има право да си служи с 
българските пътища за превоз през определени пътища на 

своите войски, муниции, хранителни припаси в областите, 
разположени зад княжеството, и обратно. 

3 март слага край на петвековното робство. Българ-
ската държава е възстановена в етническите си граници, 
установени от нарочна международна комисия. Площта на 
новосъздаденото княжество е над 170 000 кв. км. 

Санстефанският договор потвърждава границите, които 
българите сами очертават за своя етническа територия с уч-
редяването на Екзархията през 1870 г. и с проведените през 
1873 - 1875 г. допитвания. 

Княжество България обхваща Северна България, Со-
фийско, Пиротско и Вранско в Поморавието, почти цяла 
Македония (без най-южните области), части от Косово - Ка-
чаник и Албания - Корча, част от Източна Тракия и Южна 
Добруджа. 

Страната ни обаче остава в тези граници само няколко 
месеца. Сан Стефано възстановява българската държавност, 
но съдбата й се определя през лятото на 1878 г. 

Още в началото на поредната Руско-турската война об-
становката в Европа е напрегната. С подписването на пред-
варителния мирен договор Високата порта се надява, че 
клаузите ще бъдат поне частично променени с намесата на 

Великите сили. Така и става. 
Великобритания и Австро-

Унгария се обявяват против 
Санстефанския договор и обви-
няват Русия, че решава сама Из-
точния въпрос в своя полза. 

Италия и Франция пък са 
твърдо срещу излаз на Бълга-
рия на Бяло море, виждайки в 
това възможност Русия да влияе 
върху Средиземноморието. 

Германия не е пряк против-
ник на договора, но настоява пред 
Русия да вземе под внимание ис-
канията на Австро-Унгария, като 
така косвено я подкрепя. 

Санстефанският мирен до-
говор среща неодобрението и на 
балканските държави. Сърбия 
иска Видин и изявява претенции 
за Македония. Гърция също има 
териториални недоволства от-

носно включването на Македония и Тракия в българската 
държава. Румъния е недоволна, въпреки че получава Се-
верна Добруджа. 

Тези международни настроения и фактът, че Русия е не-
способна да понесе още една война за защита на договоре-
ното в Сан Стефано, предопределят печалните за България 
решения, взети по време на Берлинския конгрес. 

Току що освободена, страната ни е разкъсана на 5 части. 
Около 2 000 000 души са поданиците на Княжеството, оса-
катено на 63 752 кв. км. Извън Българската държава остава 
територия около 150 000 кв. км, населена от над 2 500 000 
българи! 

Южна България под названието Източна Румелия е 
обявена за автономна област в рамките на Османската импе-
рия и обхваща 35 901 кв. км площ с население 815 946 души. 

Всички българи, живеещи в Одринско, Беломорието 
и Македония, след няколко месеца свобода, отново стават 
подвластни на Високата порта. Северна Добруджа остава в 
Румъния, а Западните покрайнини са присъединени към 
Сърбия. 

Въпреки че опиянението от Сан Стефано трае само ня-
колко месеца и на практика 3 март е само една крачка към 
1 юли, Санстефанският мирен договор, ако не територии и 
самостоятелност, дава на България идеалът за национално 
единство. 

Към този идеал страната ни се стреми десетки години 
след 1878 г. Този идеал води до смелото обявяване на Съе-
динението между България и Източна Румелия, води до не-
победимия устрем на Българската армия пред стените на 
Одрин, води до две национални катастрофи... 

Външната политика на монархията половин век след Ос-
вобождението е един непрестанен стремеж към България от 
3 март...
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ПОЧИТАМЕ ПАМЕТТА НА АПОСТОЛА НА БЪЛГАРСКАТА СВОБОДА
На 26 декември 

1872 г. неуморният 
радетел за българска 
свобода е заловен от 
турската полиция до 
Къкринското ханче; 
на 18 февруари 1873 
г. присъдата – смърт 
чрез обесване – е 
изпълнена в околно-
стите на София.

На Васил Иванов Кунчев (1837-1873 г.) българският 
народ е дал признателните имена Левски, Апостола и 
Дякона (от дякон Игнатий). След смъртта му, през 80-
те и особено 90-те години на XIX в., в широка употре-
ба влиза прозвището Апостола на свободата, за което 
особена заслуга има Иван Вазов.

Левски е големият идеолог и неуморният орга-
низатор на българската нацио-
нална революция.

Неговите политически и 
държавнически виждания следват 
духа на най-доброто от европей-
ските демократични принципи.

Пламенното му посвещение 
на народното дело, нравствената 
му чистота и геройската му ги-
бел само пет години преди да се 
„сбъдне“ Освобождението, отдав-

на са го превърнали в икона за поколения българи.
На 26 декември 1872 г. неуморният радетел за 

българска свобода е заловен от турската полиция до 
Къкринското ханче (източно от Ловеч). Апостолът е 
бил предаден, но и до днес не е установено еднозначно 
от кого. 

Часове след залавянето му османските власти не са 
знаели, че са задържали именно Левски.

След това обаче той е предаден на специална ко-
мисия, която да го съди. Днес историците спорят дали 
комисията е имала правото да упражнява съдебни 
функции, но процесът завършва с 60 подсъдими, осъ-
дени на затвор и заточение, и двама – Васил Левски и 
Димитър Общи, осъдени на смърт чрез обесване. 

Апостолът увисва на бесилото, издигнато в покрай-
нините на София, на 18 февруари 1873 г., но традици-
онно датата се отбелязва на 19 – тогава той още не е 
навършил 36 години.

Днес това място се намира в центъра 
на столицата, където е издигнат памет-
ник на най-великия измежду българите.

Паметникът на Васил Левски в центъ-
ра на град София е сред първите памет-
ници, издигнати след Освобождението в 
новата столица.

Всяка година паметта и делото на 
Апостола на българската свобода Васил 
Левски се почитат и в нашия универси-
тет. Виж снимката.

Итоги зимней экзаменационной сессии
2015/2016 учебного года

Первейшая  задача об-
разовательной деятельно-
сти на современном этапе 
– достижение современного 
качества образования, его 
соответствия актуальным и 
перспективным потребно-
стям личности, общества и 
государства.  

Качественные показа-
тели образовательного про-
цесса складываются из не-
скольких составляющих, а 
именно – уровня подготовки 

студента, профессионализма преподавательского со-
става, четкой организации учебного процесса, соот-
ветствующего методического, информационного и  
материально-технического снабжения.

Сейчас, в начале 2 семестра 2015-2016 учебного 
года,   самое время подвести ее итоги, обсудить про-
блемы, которые она высветила.

Согласно требованиям учебных планов по специ-
альностям, экзаменационной сессии предшествовала 
зачетная неделя, студенты сдавали экзамены по фа-
культативным дисциплинам, после чего на кафедрах 
подводили итоги по допуску студентов к самой зим-
ней экзаменационной сессии. 

Численность студентов университета дневной 
формы обучения  на начало зимней   сессии составила 
– 190 студентов, из них в разрезе кафедр:

- на кафедре педагогики -  83 студентов
- на кафедре филологии, истории и обществен-

ных наук - 107 студентов.

Экзаменационная сессия в университете прошла 
организованно,  в соответствии с графиком учебного 
процесса на 2015/2016 учебный год. Согласно Регла-
менту по организации учебного процесса ТГУ на осно-
ве Национальной системы учебных кредитов и требо-
ваний учебных планов, студенты сдавали по 6-7 экза-
менов, между которыми  были запланированы дни на 
подготовку, обычно два дня.        

Согласно приведенным таблицам, итоги экзаме-
национной сессии выглядят следующим образом:

Абсолютная успеваемость студентов (то есть, по-
ложительно сдали сессию  - 172 студента), или 90,52 %, 
что по сравнению с прошлым годом меньше на 4,14%.

Количество студентов со средним баллом от 10 до 
8 составляет  116 студентов или 61 % от общего коли-
чества студентов на начало семестра. Этот показатель 
меньше на 6,96 % , чем в прошлом учебном году.

Завершилась экзаменационная сессия, подве-
дены некоторые итоги. Многие группы потрудились 
на славу. Согласно сводным ведомостям за семестр, 
можно отметить самые высокие результаты студентов, 
в том числе по  специальностям:

Ангелова Оксана - 2 курс СЗ - 9,48
Кирчиогло Наталья - 2 курс СЗ - 9,40
Виткова Елена - 3 курс СЗ - 9,74
Орлиогло Зинаида - 3 курс СЗ - 9,62
Чолак Алена - 3 курс СЗ - 9,65
Герги Наталья - 3 курс ПНО - 9,94
Барбарова Евгения - 3 курс ПНО  - 9,74
Рудаметкина Юлия - 3 курс ПНО - 9,48
Франгу Ирина - 3 курс музыка - 9,43
Дериволкова Наталья - 2 курс Музыка - 9,62
Кысса Анна - 1 курс Музыка - 9,31
Морозова Анастасия - 1 курс Музыка - 9,24 
Стефогло Наталья - 3 курс Бухучет - 9,37
Дечева Марина - 1 курс БРФ - 9,28
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Олойник Альбина - 3 
курс БРФ – 10,00

Тулуш Оксана - 3 курс 
БРФ - 9,40

Драган Оксана - 4 курс 
БРФ - 9,28

По итогам 1 семестра 
2015/2016 учебного года 18 
студентов имеют задолжен-
ности по учебным дисципли-
нам:

- на кафедре филоло-
гии и истории - 9 студен-
тов

- на кафедре педагоги-
ки - 9 студентов

 За неуспеваемость были отчислены 3 студента:
- Узун Василий - 1 курс  «История» 
- Кысса Евгения - 1 курс «Дошкольная педагоги-

ка и румынский язык»
- Александрова Ольга  - 1курс «Дошкольная 

педагогика и румынский язык».
 Прошедшая сессия показала, что основной 

причиной возникновения академической задолжен-
ности является:

- недопуск  к сессии студентов, не сдавших атте-
стацию;

- неудовлетворительные оценки, полученные на 
экзаменах.

- неявки на экзамены по неуважительной причи-
не.

Анализ показывает, что основанием для недопу-
ска студентов к экзаменационной сессии являются от-
рицательные оценки по предметам в связи с система-
тическими пропусками занятий.

На успеваемость студентов дневной формы обу-
чения влияют и причины субъективного характера. Это 
наличие высококвалифицированного профессорско-
преподавательского состава; наличие у него исполни-
тельской дисциплины, включающей неукоснительное 
исполнение внутреннего распорядка университета, 
трудовой дисциплины; организации должной работы 
кафедр, в части контроля посещаемости студентами 
учебных заведений; решение организационных во-
просов, связанных с осуществлением учебного про-
цесса в нашем университете.

Учебным отделом была осуществлена проверка 
учебной документации по экзаменационной сессии. 
Аналитические программы по изучаемым дисципли-
нам обсуждены и утверждены на заседаниях кафедр, 

э к з а м е н а ц и о н н ы е 
оценки занесены в ве-
домости, в зачетные 
книжки студентов, в 
журналы академиче-
ских групп и в личные 
дела студентов.

Кураторами были 
подготовлены сводные 
ведомости по своим 
группам, отчеты кура-
торов. Кафедры прове-
ли свои заседания по 
итогам зимней экзаме-
национной и дополни-
тельной сессии.

Об итогах проверки состояния учебной докумен-
тации по итогам 1 семестра 2015/2016 учебного года 
будет составлена подробная справка с указанием всех 
замечаний и предложений.

Несколько слов о назначении студентам стипен-
дии. Студенты дневной формы обучения, обучающи-
еся на бюджетной и контрактной основе в нашем уни-
верситете, могут претендовать на три вида стипендии 
в: государственную учебную, государственную соци-
альную и болгарскую. По итогам зимней экзаменаци-
онной сессии учебную стипендию будут получать 114 
студентов, социальную стипендию - 11 человек, 172 
студентов – стипендию, предоставляемую Республи-
кой Болгария.

В заключение хочу предложить преподавателям, 
студентам, сотрудникам кафедр  поразмышлять о фак-
торах, определивших итоги сессии, о причинах коли-
чества должников, о том, что необходимо сделать для 
повышения успеваемости студентов. Ведь успешно 
сданный экзамен -  это результат совместных усилий 
студента и  преподавателя.

Кроме того, учебному отделу университета со-
вместно с заведующими кафедрами по итогам каждо-
го семестра необходимо проводить содержательный 
анализ успеваемости  студентов.

Подводя итоги и принимая во внимание приори-
тетность образовательной деятельности как важней-
шей составляющей деятельности университета в це-
лом, необходимо направить усилия всего преподава-
тельского коллектива на повышение уровня и качества 
учебной работы, на совершенствование научно-мето-
дического  обеспечения учебного процесса. 

Д. Терзи, 
и.о. проректора по учебной деятельности  

21 февруари – Международен ден на родния език
„Езикът на нашите мисли и нашите емоции – това е нашият най-ценен актив. Много-

езичието е наш съюзник в осигуряването на качествено образование за всички, насърчаване 
на социалното включване и борбата срещу дискриминацията.“   

Из Послание на Генералния директор на ЮНЕСКО г-жа Ирина Бокова
Международният ден на майчиния език (International Mother Language Day), обявен от Ге-

нералната конференция на ЮНЕСКО на 17 ноември 1999 г., се отбелязва всяка година от 2000 
г. за насърчаване на езиковото и културно многообразие и многоезичието.

Тази дата е избрана в памет на събитието 21 февруари, 1952 г., когато в Дака, столицата на 
днешен Бангладеш, от куршумите на полицейски служители са били убити студенти – участници 
в демонстрация за защита на родния си език, бенгалски, който те са поискали да се признае за 
официален език на страната.

Езиците са най-мощният инструмент за запазване и развитие на ма-
териалното и нематериалното наследство. Според ЮНЕСКО, половина-
та от около 6000 езици в света скоро може да загубят последните си носители. 
Всички стъпки в улесняване на разпространението на родния език са не само насърчаване на 
езиковото многообразие и многоезичното образование, развитието на по-пълното запознава-

не с езиковите и културни традиции по света, но също така укрепват солидарността, въз основа на разбирателство, толе-
рантност и диалог.
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РОЛЬ БИБЛИОТЕКИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Важнейшую роль в учебно-методическом обеспечении образовательного про-

цесса играет библиотека. Книжные фонды библиотеки ТГУ имени Гр. Цамблака 
насчитывают свыше 37 000 единиц хранения, из которых 13 000 - это учебники и 
методическая литература, а 24 000 - публицистика, справочники, пособия и худо-
жественная литература. Все книги на девяти языках: 70% на болгарском, 15% на 
русском, 12% на румынском, а в оставшиеся 8% входят издания  на английском, 
немецком, украинском, гагаузском, испанском. В том числе и периодические из-
дания свыше 1 000 экземпляров.

В библиотеке произведен отбор и анализ всех печатных документов, который 
показал, что существуют некоторые сложности с обеспеченностью учебной ли-
тературой некоторых дисциплин и специальностей. Проблема, которую предла-
гается решить путем пополнения библиотечного фонда из расчета пяти и более 
экземпляров на одно издание учебной и учебно-методической литературы, а также 
учебниками и учебными пособиями, выпущенными за период с 2000 по 2015 год. 

Ведется также работа по классификации, систематизации и очистке фонда от литературы, устаревшей по содержанию, вет-
хой и дублетной, в результате которой было списано до 1 300 экземпляров, сдана макулатура до 1600 кг. 

Специальности Объем фонда учебной и учебно-
методической литературы 

(количество)

Реальная обеспеченность 
литературой (экз. на 

одного обучающегося в 
среднем по дисциплинам 

цикла)

Степень новизны учебной 
литературы (процент 

изданий, вышедших за 
последние 15 (5) лет от 
общего количества экз.)

Учебная Уч. метод. Учебная Уч. метод. Учебная Уч. метод.

Назв. Экз. Назв. Экз.
Музыка 97 282 57 152 12.2 6.6 5% 3%
Педагогика начального 
образования

28 140 70 270 6.08 11.7 12% 10%

Дошкольная 
педагогика и 
румынский язык

192 1117 12 921 55.85 46.05 60% 28%

История 17 121 8 14 3.55 0.41 11% 74%
Бухгалтерский учет 25 156 27 69 7.8 3.45 70% 65%
Социальная защита (в 
т. ч. электрон. книги) 

12 21 - - 1.31 - 90% -

Языки и литература
- Болгарский 20 350 35 122 9.72 3.38 10% 12%
- Румынский 18 200 25 43 5.55 1.19 87% 71%
- Английский 11 78 5 5 4.87 0.31 15% 90%

Анализ состава библиотечного фонда свидетельствует о недостаточной обеспеченности учебных дисциплин учебной 
и методической литературой по таким специальностям, как «Румыно-английская филология», «Педагогика начального об-
учения», «История», «Музыка» и «Социальная защита».

В течение года активно комплектуется библиотечный фонд по специальностям: «Бухгалтерский учет», «История», «Му-
зыка» и дисциплинам „психология”, „педагогика”, по специальностям „Румынский язык и литература”, „Болгарский язык 
и литература” и „Английский язык и литература” администрацией университета, включительно и  частными дарениями.

Поступления в библиотеку в 2015 году:
Наименование 
литературы

Количество названий Количество экземпляров

Книги Науч. Худ. лит. Учеб. Уч.-метод. Науч. Худ.  лит. Учеб. Уч.-метод.
352 331 142 65 361 425 240 70

Специальности и 
дисциплины

Количество названий Количество экземпляров
Науч. Худ. лит. Учеб. Учеб.-мет. Науч. Худ. лит. Учеб. Учеб.-мет.

Музыка 24 3 52 3
Педагогика нач. 
образования

6 1 2 7 31 2

Дошк.  педагогика и 
рум. язык

3 2 6 3

История 31 1 33 1
Бухгалтерский учет 25 1 26 25
Социальная защита 52 52
Языки и литература 67 69
- Болгарский 234 242 111 46 236 318 116 48
- Румынский 1 18 7 12 1 18 8 15
- Английский 4 4 2 20 4 2

 Из них на:
Языке Государственном Болгарском Английском Русском Украинском
Кол-во эк. 94 624 21 383 4

Наименование литературы Количество названий Количество экземпляров
Внутри вузовские издания 3 59

 
№ 
п\п

Автор и название К о л -
во

Цена Сумма

1. Пармакли Д. М., Дарманчев К. П. Экономика, организация и планирование на 
предприятии  

25 51-00 1275-00

2. К. П. Дарманчев Основы менеджмента  31 49-50 1534-50
3. Н. Куртев, А. Малешкова Пословици Поговорки Устойчиви словосъчетания 

 
3 74-00 222-00



6 №44 ТУК

Текущие периодические издания, поступившие в 2015 г.
Количество названий Из них

Всего на абонементе Из них на 
государственном языке

Количество
названий текущих журналов

Количество названий текущих 
газет

14 4 7 7

Поступления в библиотеку в 2015 году:
Специальности и 
дисциплины

Количество названий Количество экземпляров Сумма

Болгарский язык и 
литература

1 3 222

История 1 8 1160
Бухгалтерский учет 2 59 2809,5
Итого 4 70 4191,5

Проводится большая работа по формированию фонда библиотеки. Его комплектование, его качественное соответствие 
учебным планам находятся под контролем руководства университета. Библиотеке постоянно выделяются средства на при-
обретение учебной и научной литературы, а также для подписки на периодические издания. 

В необходимом объеме в библиотеке имеется дополнительная литература в виде сборников, энциклопедий, справочных 
изданий, научной литературы, и отраслевых периодических изданий по специальностям.

Дополнительная литература рассматривается как органическая составная часть всего комплекса учебной литературы, 
а также как необходимое условие для научно-исследовательской работы студентов и написания курсовых и дипломных 
работ.

Ведется также работа по картотекированию статей, отдельных трудов преподавателей, по составлению картотеки статей 
из периодических изданий. Создано и обработано 136 каталожных карточек. 

Продолжается работа над  традиционным библиотечным каталогом. 

Отделы Систематический каталог Алфавитный каталог
Музыка 79 83
Худ. литература бессарабских болгар 117 125
Худ. болгарская литература 201 199
Итого:                                  804 397 407

В университете на данный момент обучается 190 студентов. Зарегистрированы в библиотеке на абонементе 179 студен-
тов.

Специальности и дисциплины Обучающиеся в ТГУ На абонементе
Музыка 23 22
Педагогика начального образования 23 22
Дошкольная педагогика и румынский язык 20 19
История 34 30
Бухгалтерский учет 20 22
Социальная защита 16 15
Румыно-английская филология 16 15
Болгаро-румынская филология 36 32
Компенсирующий 2 2

В прошлом учебном году зарегистрировано свыше 1500 посещений в год (студенты, преподаватели, служащие  универ-
ситета и выпускники 2014-2015 уч. года). Книговыдача составляет свыше 1700 печатных единиц. Студенты имеют 100% 
доступ к библиотечному фонду. Сведения о посещаемости библиотеки и выдаче литературы приведены в таблице:

Посещаемость библиотеки и выдача 
литературы

На абонемент В читальном зале

Общее число посещений 1539 187
Общая книговыдача 1703 165

   
Библиотека однако не в достаточной степени оснащена техникой: есть только 2 компьютера, связанных по локальной 

сети, оба подключенных к интернету.
Информационная подготовка в библиотеке позволяет студентам приобрести дополнительные сведения о различных 

видах информации, новых информационных продуктах и услугах. Полученные знания дают возможность правильно и с 
наименьшими затратами организовать внеаудиторную работу, подготовиться к семинарам, написать рефераты, курсовые и 
дипломные работы и т.д. 

Информационно-образовательная деятельность библиотеки является важной составляющей общей информационной 
подготовки, а также существенно влияет на развитие информационной культуры.

В период 2014-2015 уч. года доктор Румен Сребранов провел анализ научной, учебной и учебно-методической литера-
туры на предмет состояния обеспеченности учебного процесса. Обработав на основе учебного плана, состояние обеспечен-
ности нужной литературой студентов и преподавателей всех специальностей, он указал наименования и количество экзем-
пляров печатных и электронных единиц учебной и учебной методической литературы, по каждой из изучаемых дисциплин. 

В настоящее время библиотека продолжает работу по формированию справочно-библиографического аппарата, которая 
позволит проводить многоаспектный анализ состояния обеспеченности учебного процесса, оперативно информировать 
преподавателей о книгах, обеспеченность отдельных дисциплин, информировать студентов о рекомендуемой учебной ли-
тературе. 

Также совместно с д-ром Р. Сребрановым и д-ром доц. В. Кондовым проводится анализ и отбор художественной лите-
ратуры на болгарском языке, необходимой для обучения студентов по соответствующим филологическим дисциплинам. 

В читальном зале продолжается работа по выставочным рубрикам «Научные работы преподавателей ТГУ», «Сегодня в 
прессе», «Българска класическа литература», «Български писатели от Бесарабия и Таврия», «Роден край» и др.

                                                                                             Огурцова М., зав. библиотекой  
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Д-р Румен Сребранов

Анотация: В някои статии, публикувани в ака-
демичния вестник „Тук” очертах състоянието на 
българския език и някои мерки относно подобряване 
на неговите позиции в Тараклийския район. Честота-
та на неговата употреба стои в пряка връзка със со-
циалния и историческия фактор.

В последните години българския книжовен език в Тара-
клийския район, който се приема за център на българите в 
Молдова, подобри своите позиции благодарение на много-
то усилия, положени от ТДУ „Гр. Цамблак”, учителите по 
български език, литература и история, традиции и култура 
на българския народ, както и някои културни институции, 
в които ръководителите държат здраво на българския дух, 
напр. читалището с театър, музикално-танцовите форма-
ции и др. Дали това е достатъчно да се съхрани българският 
език, който стои в основата на запазване на Тараклийския 
район в навечерието на предстояща административна ре-
форма? Няма как да не се отбележи, че българският език 
ще има тежест, ще се съхрани и ще се развива, докато има 
българи, т.е. неговите носители.

Ефективното обучение по български книжовен език (не 
български език, който включва: а/ книжовния език, б/ пис-
мено-регионалните форми, в/ диалектите и г/ социалните 
говори) не е само обучение по този език, а то e съвкупност 
от много фактори, в основата на които стои престижността 
на езика, а тя е свързана с постиженията и положението в ре-
дица сфери в държавата. Атомистичният подход има твърде 
ниска ефективност, защото всички ученици, студенти и ра-
ботещи знаят какво искат, което мнозинството преподава-
тели едва ли го интересува. Неотдавна японският премиер 
поставил ултиматум на университетите да се реформират 
хуманитарните науки в полза на обществото или да закрият 
тези специалности. Ето защо ролята на преподавателя не се 
свежда само до тясното разбиране на образователния про-
цес, но и има обществена функция, още повече той трябва 
да е част от тази общност, която движи обществото напред. 

Радващото е, че в последно време се натрупа опит и уве-
реност при изработването и разработването на проекти, най-
вече в областта на образователната сфера, но това липсва в 
другите сфери, които са важни за развитието и самочувстви-
ето на района и неговите хора и оттук на българския език. 
Местните власти засега имат искания към България, но не 
се виждат по-комплексни и дълбоки усилия към подобря-
ване на социално-икономическото положение на района. От 
години е известно предложението за откриване на консул-
ство на Р България в Тараклия, но областното ръководство 
трябва да помисли за откриване на свое представителство в 
Твърдица, тъй като то ще представлява удобство за околни-
те българи, които са по-близо до гагаузкия център Чадър-
Лунга, отколкото до Тараклия. От друга страна, районното 
ръководство не полага никакви усилия да се преподава ро-
ден език в детските заведения, като се осланя на непрофеси-
оналното преподаване на неквалифицирани кадри, на които 
не им се заплаща. Така се стига до случаи, в които възник-
ват проблеми с усвояването на книжовната форма на родния 
език в началния курс на обучение, защото в детската гра-
дина не му се е преподавало, или в най-щастливия случай 
се преподава на диалект. За разлика от Тараклийския район 
в съседна Гагаузия официалните институции и публичните 
места имат табели изписани на три езика: румънски, гагауз-
ки и руски, а на входа на с. Кирсово (което е поравно населе-
но с гагаузи и българи) табелата е също на три езика, но на: 
румънски, гагаузки и български, т.е. руският език изобщо не 
присъства. Буди недоумение декларацията, с която преди го-
дина Българска община излезе в защита на руския език, като 
човек си задава въпроса: дали това е българска или руска ор-
ганизация? В същото време, районът претендира за особен 
национално-културен статус с компактно българско населе-

ние. Създава се особено впечатление, че българският език се 
използва за параван, който служи за защита на руския език, 
на който се преподава във всички училища. От трета страна, 
на всеки посетител му правят впечатление българските над-
писи в магазин „Линела”, както и реклама, поставена преди 
него с надписи на български език. Въпреки грешките в тях, 
за българите това е едно малко утешение, но буди недоуме-
ние липсата на контакт с преподаватели по български език 
в ТДУ „Гр. Цамблак” и в училищата, които оказват съвсем 
безплатни консултации в тази област. Не говорим за магазин 
„Фуршет”, където такива надписи изобщо липсват, както и в 
официалните институции, в които преобладават руските. Не 
е разбираемо защо няма ред на родния език. Някои от тези 
проблеми са наследени от старото управление на район Та-
раклия, които все още не са познати на новите управляващи.

Българският език е един от 28-те официални езика на Ев-
ропейския съюз и който все по-често се изписва на етикети-
те не само на продукти от България, но и от други държави, 
чиято продукция е насочена към българския, общоевропей-
ския и световните пазари. В този контекст това улеснява и 
създава чувство на съпричастност към България, успоредно 
с чисто прагматичния момент. Това трябва да подскаже, че 
тараклийската продукция трябва да съдържа надписи и опи-
сание на родния език, който е български, а това не означава, 
че тя е задължително ориентирана към българския пазар, 
както продуктите на другите държави, които имат българ-
ски надписи. Нека не забравяме, че в почти всички запад-
ноевропейски държави и в Северна Америка има български 
диаспори. От друга страна, все още има какво да се желае в 
задълбочаване на търговско-икономическите връзки между 
Молдова и България, които се осъществяват в две безмитни 
зони, разположени именно в Тараклийския район. В това от-
ношение би могло да се помисли какви са възможностите 
на местното ръководство на Тараклийския район да прави 
инициативи за раздвижване и развиване на това, което е на-
правено досега в този план, напр. да организира изложения 
и панаири от различно естество в района и в България на 
продукция от двете държави, на които надписите да бъдат 
на български, румънски и английски езици. Това със сигур-
ност ще допринесе за самочувствието както на българите 
от България, така и на бесарабските българи, а защо не на 
всички жители на района.

Република България винаги е подкрепяла района и не-
говите институции, но само и изключително в контекста на 
запазване на българския му характер и в никакъв случай на 
неговата подмяна. Пред детските заведения в Тараклия стои 
задачата да се включат в програмата „Роден език и култура 
зад граница”, която умело се разработва от училищата в рай-
она, които биха могли да направят съвместни проекти с дет-
ските градини и по-точно с групите в старша възраст. Това 
би дало стимул и тласък в развитието в тази сфера, която не 
е разработена и която е важен етап от развитието на дете-
то в усвояването на фундамента от базови познания върху 
родния език и по-лесното му преминаване в училищно за-
ведение.

В заключение мога да добавя, че макар дребни на пръв 
поглед неща като етикети, като табели, описания и т.н., те 
носят чувството на разпознаваемост и приобщаване към 
българското и общоевропейското пространство, на това да 
се чувстваш у дома. Това допринася не само за засилване 
на връзките между българската диаспора и българската 
държава и европейската общност, но за съхраняване и раз-
витие на българския език в една нова и специфична сре-
да, в съвременни условия и по този начин да се адаптира 
българския език към новите изисквания. Но, това означава 
по-активна роля на местните власти, които трябва да търсят 
скрити възможности за неговата виталност извън детските 
и училищните заведения и по този начин да мотивират ро-
дителите и децата при усвояването на книжовната норма на 
българския език.

ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК
И ТЯХНАТА СОЦИО-ИКОНОМИЧЕСКА ЗАВИСИМОСТ В РАЙОН ТАРАКЛИЯ
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Согласно плану 
мероприятий по 
а д м и н и с т р а т и в н о -
х о з я й с т в е н н о й 
деятельности ТГУ на 
2016 г. запланированы 
и проводятся ремонтно-
строительные работы в 
течение всего календарного 
года. В связи с этим,  на 
рассмотрение Сената были 
вынесены ремонтные 
работы,  которые можно 
произвести в течение 

данного года.

Объект первый – общежитие
23 ноября 2015 г. была запущена новая котельная 

на биотопливе. С целью эффективной работы системы 
отопления была проведена работа по замене труб в 
подвальном помещении, так как трубы отопительной 
системы пришли в негодность. В ходе работы котельной 
в период с 23 ноября 2015 г. по 8 января 2016 г. были 
обнаружены проблемы, связанные с поступлением 
горячей воды в некоторые блоки. Поэтому необходимо 
было проведение частичного ремонта труб и 
радиаторов в общежитии. Данный ремонт пришлось 
провести экстренно, по причине 3 прорывов за 
неделю (2, 3-ий этажи - прорывы батарей, 5-ый этаж 
- прорыв трубы возле батареи). После замены труб в 
подвале увеличили давление подачи горячей воды для 
получения достаточного тепла жильцами общежития.

Для того, чтобы не оставить студентов и жильцов 
без тепла в зимний период,  пришлось в спешном 
порядке провести обследование радиаторов и труб и 
заменить непригодные к эксплуатации радиаторы и 
трубы. Радиаторы в количестве – 7 шт. Трубы - 40 м. 
Стоимость работ  20000 лей.

Для эффективной работы общежития необходимо 
сдавать свободные помещения в аренду, максимально 
пригодные для жилья. Проведен ремонт коридоров в 
общежитии только на 3 и 4 этажах, где проживают наши 
студенты. На остальных этажах ремонт не проводился 
со дня ввода здания в эксплуатацию. В связи с этим, 
состояние некоторых комнат неудовлетворительное. 
Кроме того, пока не будет произведен ремонт крыши, 
5 этаж мы не можем ремонтировать из-за постоянного 
поступления влаги. Второй этаж мы сдаем в аренду 
желающим жильцам из города и из других населенных 
пунктов.

В связи с повышением платы за аренду помещений,  
считаю необходимым провести  ремонт отдельных 
жилых комнат на 2 этаже в общежитии (2 комнаты – 
40 м2).  Предварительная стоимость работ составит 
38 000 лей.

На данный момент в общежитии есть 2 блока 
гостиничного типа, которые используются для 
преподавателей из Болгарии и гостей. Подобного 
типа блоки можно с успехом сдавать в аренду за более 
высокую цену. Прошу Сенат разрешить проведение 
ремонтных работ в 2 блоках гостиничного типа. 

Предварительная стоимость работ составит 100 000 
лей.

Практически закончен ремонт, который проводился 
по проекту Фонда энергоэффективности по замене 
окон и утеплению фасада. Одним из обязательных 
требований Фонда для завершения проекта -  это 
облицовка стен керамической плиткой по периметру 
всего здания общежития. Облицовка стен необходима 
для сохранения отремонтированного фасада и 
предотвращения попадания природных осадков в 
подвал общежития. Предварительная стоимость 
облицовки стен - 150 000 лей.

Объект второй - учебный корпус ТГУ №1
Все мы знаем, что канализационные трубы не 

менялись с момента сдачи здания в эксплуатацию.  
Мы прекрасно понимаем, что за двадцать с лишним 
лет трубы пришли в негодность и в любой момент 
могут создать аварийную ситуацию. В прошлом 
году мы провели замену канализационных и 
водопроводных труб с подвального помещения до 4 
этажа, но трубы в туалетах подвального помещения 
(пользуемых студентами) не были заменены… Речь 
идет о трубах, идущих из туалетов подвального 
помещения до центральной канализации. Прочистка 
труб при помощи муниципального предприятия  не 
представляется возможной в виду изношенности труб. 
Предварительная сумма, необходимая для проведения 
ремонтных работ - 55000 лей.

Тараклийский госуниверситет недавно выиграл 
проект FEE по замене окон и утеплению стен в учебном 
корпусе №1 на сумму:

Термоизоляция - 1903 000 лей
Замена  окон - 903 000 лей
 Общая сумма проекта составляет 2 806 000 лей.
Для реализации данного проекта, направленного на 

улучшение работы ВУЗа, необходимо однако изыскать 
контрибуцию, сумма которой составляет 600 000 леев.

Ремонты,  которые будут проводиться в течение 
года без капиталовложений университета

Ремонт кровли общежития про проекту Болгарии 
через миссию ООН в

Молдове. Предварительная стоимость работ : 
420 000 лей.

Установка отмостки по периметру  здания 
общежития по проекту посольства

Словакии в Молдове. Предварительная стоимость 
работ – 5 000 евро.

В связи с повышением цен на строительные 
материалы и проведением ремонтных работ суммы для 
них оказались немаленькими, но прошу уважаемый 
Сенат обратить внимание на то, что если не провести 
хотя бы часть из данных работ, то в дальнейшем будут 
затраты могут возрасти в несколько раз.

С.В. Тулуш,
проректор по административно-

хозяйственной деятельности

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В УНИВЕРСИТЕТЕ
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Bogdan Petriceicu Haşdeu - scriitor, filolog, academician, enciclopedist, jurist, lingvist, 
folclorist, publicist, om politic

Se împlinesc anul acesta 180 ani de la naşterea celui care va deveni un 
scriitor savant, istoric, lingvist şi filolog, publicist, poet, prozator şi dramaturg, 
critic şi istoric literar. Avea toate calităţile unui spirit enciclopedic.

Savant şi pionier în diverse ramuri filologiei şi istoriei româneşti, Bogdan 
Petriceicu Hașdeu a fost şi unul dintre cei mai celebri masoni români. Distrus 
de moartea fiicei, Iulia, i-a construit la Câmpina un castel plin de simboluri 
oculte, în care se regăsesc şi multe din elementele masonice. 

Bogdan Petriceicu Hașdeu s-a născut la 16 februarie 1836, în Cristineştii 
Hotinului (astăzi în Ucraina).  Mai târziu îşi va schimba prenumele din Tadeu 
în Bogdan, corespondentul românesc pentru polonezul Tadeu, adăugand  la 
nume şi Petriceicu, voind să arăte înrudirea cu Ştefan Petriceicu, domnitor în 
Moldova în secolul al XVII-lea. Tatăl este Alexandru Hâjdeu, născut în 1811, 
a fost un cărturar de seamă al timpului şi scriitor (în rusă, polonă şi română). 
Anume tatăl călăuzeşte primii paşi spre învăţatură ai micuţului Tadeu 
(Bogdan), dăruindu-i Gramatica românească a lui I. Heliade Rădulescu. 
Tadeu învaţă cu tatăl său limbile ştiute de acesta: greacă, latină, slavonă, 

franceză, italiană, engleză, germană, rusă, polonă, bulgară. „Singurul meu dascăl a fost tatăl meu", va afirma 
mai târziu B.P. Haşdeu.

Din 1850 şi-a continuat studiile liceale la Chişinău. În mediul universitar, Hașdeu era un personaj admirat 
pentru inteligenţa şi memoria sa, dar mai ales pentru uşurinţa cu care învăţa limbi străine. A urmat cursurile 
Facultăţii de Drept, însă era atras de literatură şi de domeniul istorico-filosofic. Primele sale scrieri au fost în 
limba rusă.  Nu şi-a terminat studiile universitare la Harkov şi adată întors, s-a înrolat în armata rusă. A luat 
parte, ca sublocotenent, la Războiul Crimeei. În ianuarie 1860 a fost numit profesor la Şcoala Reală din Iaşi, 
iar în 1884, Academia Română i-a încredinţat misiunea de a redacta un „Dicţionar al limbii române“, căruia 
i-a dedicat 14 ani din viaţă.

Academician, enciclopedist, jurist, lingvist, folclorist, publicist, istoric şi 
om politic, Hașdeu a fost una dintre cele mai mari personalităţi ale culturii 
române din toate timpurile. Hașdeu rămâne un mare om de cultură, un neobosit 
cercetător şi un pionier al mai multor domenii ale filologiei şi istoriei României. 
Dicţionarele vechi sau noi, la unison, îl consideră pe B.P. Hașdeu ca fiind: 
«Întemeietor al lingvisticii, filologiei şi lexicografiei ştiinţifice româneşti. A 
fost primul lingvist român care a folosit larg metoda comparativ-istorică şi 
care a atras atenţia asupra substratului dacic. A formulat, pentru întâia oară, în 
mod argumentat, teoria circulaţiei cuvintelor ».

Dar a fost şi unul din fondatorii folcloristicii comparate în România, a 
studiat geneza motivelor în lucrarea Cuvinte din bătrâni. Este fondatorul unei 
şcoli folcloristice moderne de prestigiu.

 Moartea fiicei l-a răvăşit, îndreptându-l spre ocultism. Din păcate, în 1888, 
fiica sa Iulia Hașdeu, o poetă de mare talent, a cărei poezie scrisă în franceză 
prevestea o carieră extraordinară, moare, iar evenimentul îl zguduie definitiv 
pe Hașdeu, care intră într-o fază de declin a vieţii sale.

 În ultimii ani ai vieţii se stabileşte la Câmpina, unde construieşte un castel, un „templu metafizic“, cum a 
fost numit de presa interbelică şi se ocupă de practici spiritiste. 

Bogdan Petriceicu Hașdeu moare la Câmpina, pe 25 august 1907, în castelul ridicat pentru iubita sa fiică.
Valorificând opera lui Bogdan Petriceicu Hașdeu, avem frumoasa şansă de a menţine legăturile cu istoria, 

cu tradiţia lingvistică şi literară a neamului românesc.
Bogdan Petriceicu Hașdeu a fost şi a rămas până în prezent o personalitate multilaterală şi complexă, dar 

şi una din cele mai controversate notorietăți din lumea literară. Opera sa vastă, de natură artistică şi ştiinţifică, 
reprezintă un fenomen literar deosebit, care a întrecut epoca sa. Totuşi acest colos cultural încă nu a fost 
descoperit în toată măreţia sa.

II curs, specialitatea „Limba și literatura română și engleză”
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Честит 8 март!
Редакцията на в. „Тук” най-сърдечно 
поздравява по случай настъпващия 

международен женски празник 
всички жени в нашия университет – 

преподаватели, студентки, служителки, 
като им пожелава преди всичко здраве, 

щастие, благополучие!

Асоциация за съхранение и развитие на българското изкуство "Булгарика"
В рамките на двадесетото юбилейно издание на Международния панаир на занаятите и изкуствата 

„Булгарика"
Организира

Проект „РОДОВЕ"
ПОТОМСТВЕНИТЕ МАЙСТОРИ, СЪХРАНЯВАЩИ ТРАДИЦИОННИТЕ БЪЛГАРСКИ ЗАНАЯТИ

Области: дърворезба, керамика, тъкачество, ножарство, звънчарство и медникарство.
Следвайки основната ни мисия- да съхраняваме и развиваме българските занаяти и изкуства, ние:

- ще представим избраните потомствени майстори;
- ще им предоставим възможност да покажат творчеството си пред хилядна публика по време на 

най-голямото изложение за занаяти и изкуства в България- от 01 до 21 Август 2016 г.;
- ще осигурим настаняването им в хотел за целия период на изложението- от 31 Юли до 21 Август 

2016 г.;
- ще популяризираме таланта им с помощта на медийните ни партньори- телевизии, онлайн изда-

ния, радиа, преса.
Защото ние знаем, че именно Родът и семейството съхраняват българските ценности във времето.
Че именно Родът и семейството са съхранили българският дух, култура и занаяти, вграждайки в тях таланта 

и любовта на българина.
Ангажименти на одобрените участници:

1. Да демонстрират своите умения по време на изложението.
2. Да изработят произведения, които предоставят на фонда на Асоциация „Булгарика".

Моля, изпращайте вашите предложения, съдържащи имената на авторите, родствената им връзка, коорди-
нати за контакт и снимки на техните произведения на следния електронен адрес: contact@bulgarika.eu или на 
следния адрес: гр. Варна, ул. "Славянска" 12 от 15 Януари до 30 Юни 2016 г.

Благодарим ви за отделеното време и вашето добротворчество в каузата да открием потомствените българ-
ски таланти!

www.bulgarika.eu; contact@bulgarika.eu; адрес: гр. Варна, ул. „Славянска" 12;
052 609 178; 052 605 430; 0899 189 158;

На 27 януари 2016 година на посещение в Тараклийския държавен университет «Гр. 
Цамблак» бяха двама представители от Посолството на Унгария в Кишинев – г-н Еньо 
Кудрявцев и г-жа Татяна Мустяца.

Целта на това посещение беше представяне на програма-
та за стипендии за чуждестранни студенти 
«Stipendium Hungaricum” и възможност за 
участието в програмата  в различни обла-

сти. Срещата 
се проведе със 
студентите в ау-
лата на универ-
ситета.
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Международни прояви и посещения
На 8 февруари 2016 година се състоя среща с Н.Пр. 

г-н Роберт Кирнаг, извънреден и пълномощен посланик 
на Република Словакия в Република Молдова. На срещата 
в аулата на университета присъстваха студенти и препо-
даватели. Г-н Роберт Кирнаг и ст. преподавател Николай 
Каракаш изнесоха лекция, посветена на годишнината на 
Людовит Щур (1815-1856), словашки лингвист, обществен 
деец, философ, журналист, преподавател, политически 
деец, поет. По време на срещата г-н Роберт Кирнаг пред-
стави стипендиантска програма на Словашката република 
за  обучение по магистърски програми в словашките уни-
верситети през академичната 2016/2017 година.

Срещата продължи с разглеждането на изложбата, посветена на  словашката   история и на забележителни 
личности на словашкия народ. По време на срещата с ректорското ръководство бяха обсъдени проблемите на  
университета и възможности за участие в проекти, предоставени от Словакия. През декембри 2015 години е 
сключен договор между Посолството на Република Словакия и университета за устройство на  сляпа зона около 
сградата на студентското  общежитие в размер на 5000 евро.

ОЛИМПИАДА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
В РАЙОН ТАРАКЛИЯ

На 13 февруари в гимназия „О. Панов” в град 
Тараклия се състоя поредната предметна олимпи-
ада по хуманитарни дисциплини, която включва и 
предметът български език и литература, който в 
района се изучава в 11 средни учебни заведения – 
гимназии и лицеи. 

През тази учебна година в средните учебни за-
ведения в район Тараклия български език и лите-
ратура, история, култура и традиции на българ-
ския народ изучават 2 836 ученици (което прави 
77,38%) от общото им количество от 3665. Тези 
дисциплини се водят от 72 квалифицирани учи-
тели, част от които са придобили съответната си 
квалификация в нашия университет. 

В олимпиадата по български език взеха участие 
38 ученици от 9, 10, 11 и 12 клас от всички учили-
ща, в които тази година се изучава предметът.

Те трябваше да решат по 20 тестови задачи, 
половината от които са изградени върху текст от 
произведение на български автор, включен в про-
грамата за съответния клас, както и други задачи, 
свързани с българската езикова култура, етногра-
фия и история. 

Спечелили първите четири места ще имат 
възможността да участват и в олимпиадата по 
български език на републиканско равнище.

 На комисията от 11 преподаватели никак не 
й беше лесно да оцени работата на всички участ-
ници. 

  А ето ги сега и победителите, най-добрите 
ученици по български език в нашия район:

- от 9 клас това са:
1 място - Диана Стоева –  ТЛ „Хр. Ботев”, с. 

Валя Пержей.
2 място – Альона Дякива – гимназия в с. Кай-

раклия.
3 място – Олга Петрова – ТЛ „Хр. Ботев”, с. 

В. Пержей.
4 място – Елена Тулуш – гимназия „О. Панов”, 

гр. Тараклия.
- от 10 клас са:
1 място -  Николай Карафизи – ТЛ, гр. Твърди-

ца.
2 място – Наталия Меленте – ТЛ „Ив. Вазов”, 

гр. Тараклия.
3 място – Кристина Карамалак – ТЛ „Ив. ва-

зов”, гр. Тараклия.
4 място – Марина Жигина – ТЛ „Ив. Вазов”, 

гр. Тараклия.
- от 11 клас са: 
1 място – Татяна Семенюк – ТЛ „Хр. Ботев”, 

с. В. Пержей.
2 място – Диана Берова – ТЛ „Ив. Вазов”, гр. 

Тараклия.
3 място – Михаил Главчев – ТЛ, гр. Твърдица.
4 място – Мариана Писова – ТЛ, гр. Твърдица.
- от 12 клас са:
1 място – Надежда Некит – ТЛ „Ив. Вазов”, гр. 

Тараклия.
2 място – Надежда Чебан – ТЛ „Ив. Вазов”, гр. 

Тараклия.
3 място – Ана Герганова – ТЛ „Хр. Ботев”, с. 

В. Пержей.
4 място – Татяна Шупак – ТЛ, гр. Твърдица.

Да им пожелаем успех и на републиканско рав-
нище!

Собствена информация на редакция на в. „ТУК”

На 15 януари 2016 г. се състоя среща със заместник-ректора по възпитателна дей-
ност и младежта на Московския държавен педагогически университет. В хода на сре-
щата бяха обсъдени перспективи за сътрудничество между двата университета. Г-н 
Коршунов посети етнографския музей и музея на историята на университета и из-
каза своята благодарност и възхищение от радушието и гостоприемството на своите 
молдовски колеги. В книгата за почетни гости написа своето послание с надежда за 
сътрудничество.

Ректор на ТДУ,
доц. д-р М. ПАСЛАР 
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Нови книги
ПОРЕДНИЯТ СБОРНИК С НАУЧНИ МАТЕРИАЛИ,

посветен на молдовско-българските връзки, видя бял свят в края на февруари. В 
него участват със свои изследвания и преподаватели от нашия университет: д-р 
В. Гоженко, д-р В. Тодоров, пр. В. Казанжи, ст. пр. М. Сухинина, доц. д-р М. 
Паслар, доц. д-р В. Кондов. Освен това, сборникът е издаден и с финансовата 
подкрепа на университета „Гр. Цамблак.” 

Във Варненската издателска къща «СТЕНО» излезе от печат поредната книга на Ценка 
ИЛИЕВА-КОВАЧЕВА «ПРИ БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ. 1988 – 1991». В малката по обем 
книга авторката разказва за четирите години, които заедно със съпруга си Кольо КОВАЧЕВ са 
прекарали в Бесарабия. Първите две те са работили на строителния обект КС «ОРЛОВКА» в 
с. Нагорное на Украйна, а през 1990 и 1991-та – в Тараклия, където също направиха установка 
за изолиране на тръби за газопровода.

Изданието е посветено на К.Ковачев, «за който работата беше живот. Гореше в нея и не жа-
леше сили да постига най-доброто. Помагаше от душа и сърце на всеки. Раздаваше се докрай». 
В началото на това издание Ц.Илиева пише: «Бързо се изнизаха годините, откакто бяхме при 
тях. Там си водех дневник и все си казвах, че някой ден ще събера в една книга преживяното, 
за да остане като спомен от бесарабските българи, с които работехме и общувахме в Украйна 
и Молдова».

Книгата й за нас е много приятен факт. Нейните материали за работата на варненската 
група в Нагорное и Тараклия, за срещите й с бесарабските българи, за празниците, които тук 
се отбелязват, видяха бял свят на страниците на вестниците «ДРУЖБА», Москва, «РОДНО 
СЛОВО», Кишинев, «БЪЛГАРСКИ ГЛАС», Тараклия.

В. «Български глас», Тараклия:
«Бесарабските българи са запазили нравите и обичаите на старите българи, предавани от поколение на поколение, за 

да стигнат и до днес. Говорят смесен език с руски и български думи, защото са учили на руски език, а в къщи са говорили 
на български».

«Днес Болград в Украйна и Тараклия в Молдова са центрове на българщината. Нека поколе-
нията бесарабски българи се учат на родния си език и помнят историята и културата на България». 
«Да отиде човек в друга държава, да чуе там своя език, което му стопля душата, какво по-хубаво от това може да иска. 
В процеса на работата се запознах с много хора, сред които са родолюбивите българи: Кирил Дарманчев, Екатери-
на Олиферович, Петър Дончев, Мария Жукова, Петър Кайряк, Александър Ковач, Димитър и Иван Боримечкови… 
Моля тези, чиито имена съм пропуснала, да ме извинят. Пожелавам на всички здраве, доброта и светлина. 
Това е моята благодарност към бесарабските българи, с които работихме и живяхме през тези години (1988 – 1991). 
Освен публицистика, «От разказите за първите българи, избягали от турско иго, от видяното и преживяното, в сърце-
то ми се родиха стиховете». В един от броевете си в. «Дружба» (1989 г.) дава висока оценка на поетесата Ценка Илие-
ва, че «е жена с чувствителна душевност. Стиховете й се отличават с търсения и сполуки в областта на римата. Често 
успява да създаде добри поетични образи». Ето и заглавията на стихотворенията, които Ценка Илиева е написала през 
този период, публикувани в периодичния печат, в т.ч. и на стр. на в. «Български глас»: «Бесарабски българин», «Потом-
ци» (на българите, избягали в Русия от турского иго), «Без памет чезнат род и нрави», «Майко», «Български дом» и др. 
Стиховете на Ценка Илиева са чисти и трогателни, те оставят у читателя светли чувства и сърдечна доброта. Нека й поже-
лаем многая лета и нови творчески постижения.

ДИМИТЪР БОРИМЕЧКОВ

Re: от: "nictodorov ." (            )дата: 28.02.2016 20:03
до: vasil kondov (                  )
Голям труд е това, Василе, и освен тебе не виждам кой друг можеше да 
свърши тази работа толкова добре. Помня как събираше и пазеше из-
резките от вестниците, включително и районните, къде що излезеше. 
Свалям ти шапка или, както се изразяват нашите земляци - Жос пэлэрие!
Не предполагах, че толкова много публикации на най-различни хора - от 
големи лингвисти до обикновени учителки има по въпроса. Бравос!
Дано да се намерят пари това да се издаде. 

ПРЕДСТОИ ДА ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ 

Д-р Николай Тодоров е родом от с. В. Пержей. Завършва МГУ "М. Ломоносов" по 
специалността "Българска и руска филология". Защитава докторска дисертация 
в София по лингвистика. Работил е като командирован преподавател от МОН 
на Р. България в Украйна и Румъния. Автор е на многобройни статии, студии, 
книги и учебни помагала по български език за българите от Бесарабия


