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Уважеми преподаватели и студенти!

На първи ноември честваме един  от най-светлите български празници – 
Денят на народните будители!

Нека почетем паметта на всички светли личности, посветили живота си 
на една свещена цел – да видят българския народ събуден и свободен!

Не е възможно да изброим колко са те, достойните хора, допринесли за 
българскато национално и просветно-културно възмогване  и преуспяване: 
плеяда знайни и незнайни просветители и книжовници, поети и писатели, 
композитори, драматурзи и художници, за които българската духовност 
беше мисия!

Нека бъдем горди, че нашата академична общност е част от българските 
будители, призвана да съхранява и развива българщината в Молдова.

Нека с ежедневните си усилия да продължим делото на будителите, да съхраним родолюбието, да 
построим мост, по който нашите възпитаници да пренесат българската духовност в бъдещето.

Честит празник на всички, които се чувстват продължители на великата традиция!
Честит празник на духовността!

Доц. д-р Мария ПАСЛАР,
ректор на ТДУ «Гр. Цамблак» 

Обичам те, българска реч, звук сладък, най-мил в звуковете!
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 ТАРАКЛИЙСКАТА АЛМА МАТЕР ОТБЕЛЯЗА ДЕНЯ НА УНИВЕРСИТЕТА 
На 1 октомври 2018 г. в Тараклийския държавен 

университет "Григорий ЦАМБЛАК" за 14-ти път 
тържествено и емоционално се проведе Денят на Уни-
верситета. 

 За тези все още малко години на своето съществу-
ване нашата Алма Матер се превърна в научно-изсле-
дователски и културно-образователен център в Репу-
блика Молдова, в светилник на знания и реализация на 
своите планове, идеи, мечти. 

 Академично слово пред професорско-преподава-
телския състав, студентите и гостите произнесе рек-
торът на Тараклийския държавен университет "Григо-
рий Цамлак" доц. д-р Мария ПАСЛАР. 

 Поздравителни адреси по повод 14-та годишни-
на от съществуването и развитието на Университета 
поднесоха: Кирил ТАТАРЛЪ, председател на район 
Тараклия, изпълняващият длъжността Извънреден и 
Пълномощен посланик на Република България в Ки-
шинев Георги ЙОВКОВ, Сергей Филипов, кмет на гр. 
Тараклия, Дора ДИМИТРИЕВА, съветник в районния 
съвет, Александър ЛИСИЦА, председател на проф-

съюза на учителския синдикат, и др. 
 Първокурсниците, престъпили прага на това лю-

бимо и проспериращо висше учебно заведение преди 
месец, бяха с топли думи и най-сърдечно поздравени с 
встъпването им в студентската общност и получаване-
то на студентските удостоверения. 

 Бившият преподавател в Тараклийския държавен 
университет "Григорий Цамблак" д-р Кирил ДАР-
МАНЧЕВ бе поздравен от академичната общност на 
Университета и лично от кмета на град Тараклия Сер-
гей Филипов с рождения му ден, който той отбеляза 
на 2 октомври. Колективът на художествената само-
дейност на тараклийската Алма Матер изнесе пред 
публиката от преподаватели, студенти и високи гости 
празнична концертна програма. 

 Професионалният ансамбъл за български народни 
песни и танци "РОДОЛЮБИЕ" с директор Нина АВ-
ТУТОВА също зарадва аудиторията с искрометните 
танци и прекрасните български народни песни. 

 ДИМИТЪР БОРИМЕЧКОВ 
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Денят на народните будители е общобългарски 
празник, ознаменуващ делото на българските просве-
тители, книжовници, революционери и свети будители 
на възраждащия се национален дух, стремеж към об-
разование и книжовност. Отбелязва се ежегодно с фа-
келни шествия на 1 ноември и е официален празник в 
Република България. 

Възникване на празника
Духовното просвещение на българския народ дава 

тласък на националноосвободително движение по 
българските земи. В освободена от османско владиче-
ство България както интелигенцията, така и масовият 
човек съзнават подвига на възрожденските писатели 
и революционери, които създали атмосферата и дове-
ли българския дух до решимостта да поведе борба за 
държавен суверенитет. Много градове и села искат да 
отдадат заслужената признателност към народните бу-
дители не само като кръщават улици, читалища и учи-
лища на тяхно име. За първи път честване на народни-
те будители става на фестивала в Пловдив през 1909 г. 

Всепризнат патрон на българското будителство е 
свети Йоан Рилски, почитан като небесен покрови-
тел на българския народ и държава, който в народната 
памет е образец за себеотдаване, безсребърничество, 
любов към ближния и Отечеството и към когото на-
родната обич и уважение остава жива през вековете на 

османско владичество. Почи-
тани са и много други будите-
ли, които народът канонизира 
като светци в своята истори-
ческа памет. 

През 1922 г. Стоян Омар-
чевски, министър на народ-
ното просвещение в прави-
телството на Стамболийски 
по инициативата на група 
интелектуалци (Станимир 
Станимиров, Александър Ра-
дославов, Димитър Лазов, 
проф. Беньо Цонев, Иван 
Вазов, проф. Любомир Ми-
летич, д-р Михаил Арнаудов, 
д-р Фил. Манолов, Христо 

Цанков – Дерижан, проф. Иван Георгов, Стилиян Чи-
лингиров, Адриана Будевска, Елена Снежина) внася 
предложение в Министерския съвет за определянето 
на 1 ноември за Ден на българските народни будители. 
(При установяването на Григорианския календар като 
държавен през 1916 година, Българската православна 
църква продължава да използва Юлианския календар – 
чак до 1968. Съответно 19 октомври – денят, в който 
се чества Св. преподобни Йоан Рилски Чудотворец), 
става първи ноември по новия календар). На 28 юли 
1922 г. Министерството на народното просвещение из-
лиза с окръжно номер 17 743, според което 1 ноември 
е определен за „празник на българските будители, ден 
за отдаване на почит към паметта на големите българи, 
далечни и близки строители на съвременна България“. 
На 31 октомври 1922 г. излиза постановление на Ми-
нистерския съвет за обявяване на празника. На 13 де-
кември същата година 19 Обикновено Народно събра-
ние приема Закон за допълнение Закона за празниците 
и неделната почивка. Цар Борис III подписва закона за 
въвеждането на Деня на народните будители на 3 фев-
руари 1923 г. Три години след подписване на Ньойския 
договор българското общество изпитва остра нужда от 

духовни стимули и ги намира в наследството от идеи 
на най-мъдрите българи. 

Прокламацията на Деня: 
„Нека Денят на св. Йоан Рилски да се превърне в 

Ден на народните будители, в празник на големите 
българи, за да събуди у младите здрав смисъл за съ-
ществуването и интерес към дейците на миналото ни.“ 

Отмяна на празника по време на комунистическия 
режим и последвалото възстановяване

През 1945 г. честването на празника е отменено от 
комунистическия режим. Забраната е част от системно 
налаганата в обществото пропаганда и цензура, харак-
терни за целия период на тоталитарно управление на 
България. С този акт комунистическата власт се оп-
итва да омаловажи значимостта на будителите и тех-
ния принос за развитието на културата и историята в 
България. Въпреки това традицията остава запазена в 
паметта на българския народ. В много селища на Бъл-
гария този ден се отбелязва неофициално: например в 
района на град Пирдоп на този ден учениците от начал-
ните училища изработват фенерчета с изписани букви 
от българската азбука, осветени отвътре и дефилират 
пред обществото на селището облечени тържествено, 
в много случаи с народни носии. 

След дълго прекъсване, със Закона за допълнение 
на Кодекса на труда, приет от 36 Народно събрание, 
на 28 октомври 1992 г., се възобновява традицията на 
празника. Първи ноември официално е обявен за Ден 
на народните будители и неприсъствен ден за всички 
учебни заведения в страната. Идеята за възстановява-
нето му е на професор Петър Константинов, предсе-
дател на Общонародното сдружение „Мати Болгария“. 
От 2002 г. се изпълнява ритуал по издигане на нацио-
налното знаме пред парадния вход на Президентската 
администрация и извършване на тържествена смяна на 
караула. 

Личности, чествани на този ден
По повод обявяване празника за общонационален 

министър Стоян Омарчевски казва: „...първата наша 
грижа е да обърнем погледа на нашата младеж към 
всичко ценно и светло от нашето минало и да я приоб-
щим към това минало, за да почерпи тя от него бод-
рост и упование, сила и импулс към дейност и твор-
чество. Нашата младеж трябва да знае, че животът 
само тогава е ценен, когато е вдъхновен от идейност, 
от стремеж; само тогава животът е съдържателен 
и смислен, когато е обзет от идеализъм, когато души-
те и сърцата трептят за хубавото, националното, 
идеалното, а това е вложено в образите и творени-
ята на всички ония наши дейци, които будиха нашия 
народ в дните на неговото робство, които го водиха 
към просвета и национална свобода през епохата на 
възраждането и които му създадоха вечни културни 
ценности през неговия свободен живот... Министер-
ството на народното просвещение определя деня 1 
ноември, деня на св. Йоан Рилски за празник на бъл-
гарските будители, за празник, да го наречем, на го-
лемите българи, чрез който празник, уреден плано-
мерно и системно, да се обединяват всички усилия в 
това направление, като тоя ден се превърне в култ 
на българския народен гений: отдавайки почит към 
паметта на народните будители, към ония, които 
като самоотвержени воини, водеха българския народ 
в миналото към просвета, към свобода, към култура, 
да вдъхновим младежта чрез техните светли образи 
към народни и културни идеали.“

Ден на народните будители

Стоян Омарчевски, 1920г.
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На 29-и Октомври 
за 72-ри път днес се от-
белязва Ден на Беса-
рабските Българи. На 
тази дата (стар стил 15 
октомври) през 1838 
година, след около пет-
годишно строителство 
се освещава трипрес-
толният храм в „Свето 
Преображение Госпо-
дне“ Болград (днешна 
Украйна).

Като „бесарабски“ българи са известни българите, живе-
ещи в областта Бесарабия, намираща се на териториите на 
Молдова и Украйна.

Българското етническо присъствие в областта датира от 
Средновековието, но големи преселнически вълни от бъл-
гари в региона има в периода от края на XVIII до първата 
третина на XIX век.

По онова време, тази 
част на Бесарабия е в пре-
делите на Руската империя, 
а нашите сънародници са 
преселници са със статут на 
колонисти. Основните бе-
жански вълни отвъд Дунава 
съвпадат с многобройните 
руско-турски военни кон-
фликти и са подпомогнати 

от руската протекционистична политика. Така в края на 
18-и и през 19-и век около 400 000 българи се преселват в 
княжествата Влашко, Молдова и Бесарабия, която през оп-
ределени периоди е руска територия. Съгласно дадените 
им права и привилегии, организират свои колонии, осно-
вават градовете Болград и Комрат, както и 64 села. Наме-
рили възможности за относително свободно развитие, те 
полагат усилия за съхраняване на своята вяра, роден език, 
традиции и обичаи. Преодолявайки трудностите на пресе-
лението и усвояването на новите земи, донасяйки трудо-
любиото и напреднали за времетото си технологии, бъл-
гарите съумяват да постигнат добро икономическо равни-
ще, организират духовните си и просветни средища, което 
им гарантира възможности за по-нататъшен просперитет. 
  Болград е основан през 1819 г. от български преселници 
на мястото на с. Табак. През периода 1856-1878 г. е в пре-
делите на Молдова. Градът бързо се формира като културен 
център на българските колонии в Бесарабия. Освен знаме-
нателното освещаване на величествения храм „Свето Пре-
ображение Господне“, друг знаков момент в развитието на 
селището е откриването на първото българско общообразо-
вателно училище. Това е прословутата Болградска гимназия 
„Св.св.Кирил и Методий“ (Народно централно училище в 
Болград), учредена с правителствена грамота на молдовския 

княз Никола Богориди на 28 
юни 1858 г. Болградската 
гимназия изиграва много 
голяма роля в българското 
Възраждане. Тя подготвя 
първите политически, про-
светни и културни дейци в 
България след Освобожде-
нието и възстановяването 
на българската държавност 
през 1878 г.

  Болград постепенно се 
превръща в символ на съх-

раненото българско самосъзнание, а „Свето Преображение 
Господне“ е най-величественият за времето си храм – прос-
лава на светата християнска вяра и българска духовност. 
Бесарабските бъл-
гари имат големи 
заслуги към праро-
дината България и 
значими проекции 
в националната ни 
и културна исто-
рия. През далечна-
та 1938 г., когато се 
честват юбилеите 
на двете особено 
ценни народно-
стни постижения – 100 години от освещаване на храма и 
80 години от основаването на гимназията се издига призи-
вът: Нека денят на освещаване на храма се превърне в 
голям празник – Ден на Бесарабските Българи! Нека 
съвременна България тачи спомена за своите сънарод-
ници, извършили подвига на преселението, поддър-
жали вече два века жива връзката си с прародината, 
съхранили своята вяра, език, традиции, жертвоготовно 
подпомагали нашето Отечество в най-тежките пери-
оди от историческото му развитие! След 1989 г. чества-
нето на празника се възобновява от Културно-просветното 
дружество за връзки с бесарабските и таврийски българи 
„Родолюбец“. Всяка седмица около 29 октомври е насите-
на с културни събития и научни прояви, посветени на исто-
рията и съвременното състояние на бесарабските българи. 
  За разлика от много други светини в българската нацио-
нална и културна история, храмът „Свето Преображение 
Господне“ е винаги отворен и приема жадуващите духовно 
упование и пречистване.

Училището, днес е специализирано общообразователно 
училище-интернат „Болградска гимназия „Г.С. Раковски““. 
То е пълно с деца, а българският език, история и култура 
са сред най-желаните предмети. С добрата си подготовка, 
много от випускниците на гимназията продължават образо-
ванието си в университети в България.

Ден на бесарабските българи

 В Молдова най-голяма концентрация на българско население има в юж-
ните части на страната. Според преброяване от 1989 г. бесарабските българи 
на територията на страната са 88 419 души, а според това от октомври 2005 
г. – 65 072. Над 140 000 души са българите, живеещи в Украйна – предим-
но концентрирани в районите Болградски, Тарутински, Арцизки, Саратски, 
Измаилски и Татарбунарски.

Значително по-малко по брой население от бесарабски българи има още 
в Грузия – като част от българско население, наброяващо 650 души (към 
1999 г.), Казахстан – като част от българско население, наброяващо 15-20 
хиляди души, Узбекистан – като част от българско население, наброяващо 
около 2 200 души (към 1998 г.), Туркменистан – като част от българско на-
селение, наброяващо около 100 души (към 1998 г.), Таджикистан – като част 
от българско население, наброяващо около 1100 души (към 1998 г.).

Новини за българите в чужбина
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Ректорът на ТДУ  взе участие  в Европейския форум за Дунавската стратегия в София
Седмият годишен форум на Стратегията на Европейския Съюз за Ду-

навския регион се проведе в София на 18 и 19 октомври 2018 година.
Стратегията на ЕС за Дунавския регион обединява 9 държави членки 

на ЕС – Германия, Австрия, Словакия, Чехия, Унгария, Словения, Хър-
ватия, Румъния и България, и 5 държави извън ЕС -  Сърбия, Босна и 
Херцеговина, Република Молдова и Украйна.

В Конференцията участваха над 900 участници – министри, пред-
ставители на бизнеса, на различни институции  и на неправителстве-
ния сектор. Европейският форум се проведе в Националния дворец на 
културата (НДК), най-големия конгресен център в Югоизточна Европа, 
който се  намира в центъра на София.

Официалното откриване започна с 3Д мапинг, представящ красотата 
и  богатството на природното, културното и  историческото наследство  
в Дунавския регион.

Приветствено слово към конференцията отправиха: Екатерина Захариева, вицепремиер и министър на  външ-
ните работи на Република България; Петя Аврамова, министър на регионалното развитие, Николина Ангелова, 
министър на туризма. Сред гостите бяха двамата еврокомисари – по образованието и културата Тибор Наврачич 
и по регионалната политика Корина Крецу.

Форумът се проведе в рамките на Българското председателство на Дунавската стратегия и се организира от 
Министерството на регионалното развитие и благоустройство в партньорство с Европейската комисия.

Основните направления в дискусията бяха фокусирани върху следните приоритетни области за сътрудни-
чество: свързване на региона; опазване на  околната среда; постигане на  благосъстояние, укрепване на региона.

Стратегията на ЕС за Дунавския регион (EUSDR) е втората макрорегионална стратегия, която беше официал-
но стартирана от Европейската комисия и одобрена от Европейския съвет през 2011 г. Река Дунав, чието течение 
е с дължина  2857 километра, е един от основните коридори за превоз на хора и стоки ,  и за свързани на Западна 
и  Източна Европа.

Дунавският регион включва   над 14 държави. Той е дом над 100 милиона души или една пета от населението 
на ЕС. Най-голямата част от басейна на река Дунав и намира в Румъния (приблизително 29 %).

На Форума беше обсъдено създаването на културни маршрути в Дунавския регион, опазването на културното 
и историческото наследство, използването на нови технолгии, транспортна свързаност и мобилност, безопас-
ност и сигурност.

В региона на река Дунав съществуват 70 университета, стотици изследователски и други научни институции. 
Всички  те са обеденени от желанието за развитие на  науката и иновациите, за да направят региона на река Ду-
нав по-привлекателен и по-конкурентен.

В рамките  на Стратегията на ЕС за Дунавския регион функционира проект в областта на двойната система 
за  професионално образование и обучение (ПОО) и  съфинансиран по програма «Еразъм +» на  Европейската 
комисия. Проекът има цел да се намалява младежката безработица и преодолява липсвата на  квалифицирана 
работна ръка.

В рамките на събитието в НДК е  изграден уникален макет на  поречието на река Дунав от Видин до Сили-
стра,  показващ всички знакови  сгради по  поречието от българската и румънската страна.

На официалната церемония на закриването на Форума България предаде на  Румъния председателство на 
Стратегията на ЕС за Дунавския регион.

Дунавската стратегия превръща региона в привлекателно място за живеене, което предлага добри  възмож-
ности за работа, обучение, чиста природа и богат култерен живот.

Ректор на ТДУ «Гр.Цамблак»
Доц. д-р Мария ПАСЛАР

22.10.2018

5 октомври - Международен ден на учителя
Международният ден на учителя се отбелязва на 5 октом-

ври в над 100 страни от света. Той влиза в световния кален-
дар по препоръка на ЮНЕСКО по повод годишнината от при-
емането на документа „Препоръки, касаещи статуса на учи-
теля”. Това става през 1966 г. и целта на документа е да се 
подчертае колко е важна ролята на учителите в обществото.  
Да си учител е професия като всяка друга – има призвани, с талант да 
бъдат учители, това са педагози в истинския смисъл да думата – тези, 
които водят децата ("педагог" от гръцки език "който води детето"). 

За учителите с призвание системата не е лоша, тя е немину-
ема, но човеците в нея имат своето малко вълшебно местенце, 
където да проявят себе си – с извънкласно занимание, екскурзия, 
пускане на филм, вместо урок, песен извън учебника за час по му-

зика. И винаги ще има кой да им пречи и те винаги ще го преодоляват само заради едно – в името на де-
цата. И знаете ли, децата веднага усещат учителят пред тях от кой тип е, чувството им е безпогрешно.  
На призваните учители пожелавам да търсят и намират начини да се съхраняват, каквито са. Да не се отчайват и 
отказват, защото има смисъл – и едно дете да научиш за магията на езика ни, за необятната красота на математи-
ката и чудесата на природните науки, да си отворил света му с непознат език - пак си е струвало.

“Защото тези учители са вдъхновение и опора, те носят любовта в себе си.”
Честит празник, български учители!
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  Красавица Земя
Красавица Земя със слънчева усмивка,
с гердани от зелени планини,
небето те обгръща с пухкава завивка
и Господ те обича. България си ти!
А ние, дето твойто име носим,
не знаем как със теб да се гордеем.
История не помним, не вярваме на Господ.
Добре, че песните ти  тук-там пеем.
Срамува се Паисий, Вазов ни се чуди -
защо сме разпилени по целий белий свят?! 
Уж всеки втори юни сирените ни будят,
но явно ни приспиват все повече неща.
И Левски пак обесен! И мир за него няма,
за неговата чиста, изстрадала душа.
Тя тялото си търси! А ние явно търсим
нашата красива българска душа. 
Но дето и да бродим, май все без нея ходим.
Защото се страхуваме някой да не би...
Ах, стига вече, българи, на някой да слугуваме! 
И дявола да пускаме по нашите земи!
Автор: Таня Танасова-Тодорова, българска 
поетеса, родена в с. Валя Пержей, Молдова.

1 октомври – Ден на българската поезия
Наред с поетите от цял свят, които честват Световният ден на поезията на 21 март по решение на ООН, 

българските поети имат и свой празник - на 1-ви октомври.
Честит празник!

Чуждинка съм в моята България.  
Отечество да имаш, също е лотария.  
Вие, прадеди, когато сте я напускали,  
нали сте искали, нали сте допускали,  
че ще се връщате, че ще се връщаме...  
Същите сънища ние прегръщаме.  
Баба ми - Дунава в черги втъкала,  
български песни със сълзи е пяла. 
Кръвта си запазихте в пуста чужбина,  
за да сме българи, да сме роднина.  
Защо не заръчахте да не ни питат - 
защо сме днес тук, защо скитаме?  
Ако няма история написана, свята, 
може би помнят небето, земята?  
Дано ме познае дъб стогодишен!  
Дано ме закриля и тук Всевишният!
Нашето небе е тъй дълбоко,  
   нашите звезди са тъй големи  
   и земята наша е безкрайна,  
   а се сбира цялата в сърце ми! 
     Дора Габе

Уважаемые юбиляры!
Д-р Кирилл Павлович Дарманчев
Доц. д-р Мария Лазаревна Пасларь
Доц. д-р Сергей Георгиевич Суляк, и.о. профессора
Ст. пр. Елена Дмитриевна Дарманчева, ассистент
От имени администрации и научно-педагогического состава университета  

поздравляем  Вас с юбилеем! От всей души желаем Вам,  в день Вашего заме-
чательного юбилея крепкого здоровья, невероятных жизненных сил и энергии 

для дальнейшей плодотворной работы! Счастья и благополучия Вам и Вашим родным, успеха, мира, добра, 
любви, всегда прекрасного настроения, верных друзей, внимательных и прилежных студентов.

Пусть удача ярко освещает Ваш жизненный путь, а хорошее настроение и оптимизм останутся спут-
никами Вашей жизни на долгие долгие годы!

С днем рожденья, уважаемые именинники университета!!!
Цыбарня Светлана Юрьевна
Калчева Мария Степановна
Стоянов Олег Петрович
Карпачева Галина Георгиевна
Коларь Мария Ульяновна
Дериволкова Наталья Ивановна
От имени администрации и научно-педагогического состава университета  

поздравляем Вас с днем рождения. Желаем радости, добра, здоровья, счастья, 
тепла.  долгих лет жизни, успехов, процветания творческого вдохновения

Пусть удача сопутствует Вам во всех делах и начинаниях, а тепло сер-
дец Ваших близких хранит от невзгод!

130 години от рождението
Дора Петрова Габе (с рождено име: 
Изидора Пейсах) (28 август 1888, с. 
Харманлък, днес Дъбовик, Добричка 
област – 16 ноември 1983, София) е 
българска поетеса от еврейски произ-
ход.
Дора Габе като млада дъщеря е на Пе-
тър Габе, преселник от Русия, публи-
цист и общественик. Завършва гимна-
зия във Варна, записва естествени нау-
ки в Софийския университет (1904) и 
следва френска филология в Женева и 

Гренобъл (1905 – 1906). Учителка по френски език в Добрич 
(1907). За пръв път в Шумен публикува стихотворението 
„Пролет“ в сп. „Младина“ (1900). 

120 години от рождението
Димитър Талев Петров – Па-
лисламов (1898-1966) е изтъкнат 
български писател и журналист, 
автор на тетралогията „Железният 
светилник“, „Преспанските кам-
бани“, „Илинден“ и „Гласовете ви 
чувам“. 
Димитър Талев е роден на 1 сеп-
тември 1898 година в град При-
леп, в областта Македония, тогава 
все още под османска власт. Расте 
в семейството на майстор железар 
и ковач, в чийто дом владее дух на 

патриархална сърдечност и възрожденски патриотизъм. 
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ЧЕСТИТ  ПРАЗНИК  НА  ПЪРВОТО  ВИСШЕ  УЧИЛИЩЕ

На 1 октомври 1888 г. в София бе основано Първото българско висше училище, прераснало после в Софийски 
държавен университет "Св. КЛИМЕНТ  ОХРИДСКИ". 

Първият ректор е ученият, академик Александър Теодоров  БАЛАН, бесарабски българин, роден в с. КУБЕЙ 
(днес Украйна). 

В българския културен център "Академик Александър Теодоров Балан" в Болград и в училището със същото 
име в с. Кубей, Болградски район, на 1 октомври тази година се състояха тържества, посветени на своя знаменит 
патрон. В Кубейското училище "Ал. Теодоров Балан" учители, ученици, граждане на Кубей, гости положиха 
цветя в подножието на паметника на своя бележит земляк и учен със световно име.

Ние пазим българското и почитаме своите велики синове и дъщери. 
Честита годишнина на Първото българско висше училище! 
Честит Ден на Софийския държавен университет "Св. Климент Охридски"! 

180 години на Болградската катедрала "Свето Преображение Господне"
Храмът, наричан "Перлата на Бесарабия" е построен от няколко вълни българ-

ски преселници-колонисти в края на 18-ти и в началото на 19-ти век, за да се покаже 
ясно българското присъствие в гр. Болград. На 29 октомври 1838 г. трипрестолният 
храм “Свето Преображение Господне” е осветен и този ден се чества като Ден на 
Бесарабските българи. Вече над 20 години по инициатива на Дружество за връз-
ки с бесарабските и таврийските българи Родолюбец се отбелязва и в България. 
Тази година българите в Бесарабия ще честват 180 години на Болградската ка-
тедрала. Историята на храма "Свето Преображение Господне" може да се каже, 
че е най-романтичната, най-духовната, най-поучителната част от историята на 
установяването на българите по земите на Бесарабия. 

Снимката на Асен Великов е част от неговата изложбата "Бесарабия - извор на красота и родолюбие", органи-
зирана от Дружество „Родолюбец” и ще бъде открита на 23 октомври в Етнографския музей, гр София.

Наталия Петрова

Нашите впечатления от Практиката във Велико Търново
Ние имахме възможност да посетим България, а именно град Велико Търно-

во. Този град е разположен в Североизточна България на три хълма: Царевец, 
Трапезица и Света гора. За това ние разбрахме по време на една от лекциите в 
университета „Св. св. Кирил и Методий”, където имахме имахме много лекции 
с преподаватели професионалисти. Ние имахме лекции по морфология, лексика, 
българска литература, фонетика, синтаксис, методика на обучението. Бяхме във 
възторг от техните методи на преподаване. От администрацията на университета 
бяха организирани за нас екскурзии в града със забележителности. Ние посетих-
ме множество места, свързани с етнографски, исторически и културни забеле-
жителности.  И преди всичко ние посетихме главната забележителност на града 
– Царевец. Това е старинна крепост от ХI-ХII в., където са живели българските 
царе. Най-много ни впечатли това, че от крепостта са открива красива панорама 
на целия град. Ние имахме възможността да наблюдаваме зрелищното шоу „Звук 

и светлина”. Ние посетихме различни музеи, например: Музея на Възраждането, Затвора, Сарафовата къща, Му-
зея на восъчните фигури. Най-много ни впечатли затвора, където е бил вкаран и Васил Левски. Тъкмо тук са се 
извършвали ужасни изтезания над хора – борци за свобода. Но винаги след всички екскурзии ние се връщахме 
в нашето общежитие. Именно там почти винаги ставаха смешни случаи. Например всички се събираха и игра-
еха на криеница. Беше весело да се наблюдава как всички се лутаха, търсейки място да се скрият от този, който 
мижи. В общежитието беше много интересно – ние постоянно си намирахме занимания, но освен това се раз-
хождахме из центъра,  ядяхме дюнери. Тук, в центъра, имаше интензивно движение и приветливи хора.

1 БАФ 
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Археологическа практика в България 
Этим летом студенты историки группы № 206 ТГУ. "Гр.Цамблака" 
прошли 12-ю археологическую практику в период с 6 по 27 августа в 
Болгарии в городе Бяла по приглашению мэра Анастаса Трендафилова 
и руководителя раскопок доц. д-ра Валерия Йотова. Ректор ТГУ."Гр. 
Цамблак" доц. д-р Мария Пасларь и д.х.и. Николай Руссев вели 
переговоры по пребыванию тараклийских студентов в Болгарии, 
организации археологической практики, проживанию, питанию, 
культурным мероприятиям. Мы преподаватели и студенты, можем от 
всей души поблагодарить всех руководителей за отличную организацию. 
Студенты кафедры "Филологии и истории и общественных дисциплин" 
с 2009 года проходят археологическую практику и археологические 
раскопки в городе Бяла на территории ранневизантийской крепости IV-
VII веков нашей эры, которая располагалась на мысе Святого Атанасия, 
поблизости от города Бялы, в крепости исследовано более тридцати 
зданий с каменной кладкой и пристройки около них, деревянные навесы, 

вкопанные глубокие подвалы и т.д. У них было различное предназначение, но в основном, они служили 
для жилья, но также и для мастерских, складов, магазинов. Именно эта крепость была одним из первых 
центров распространения христианства в Болгарии. На территории этой крепости находились - жилище 
первосвященника, помещения для хранения даров, колодец для святой воды, раннехристианская базилика-
церковь. Уникальность заключается в том, что в ней изначально существовали две купели. Это свидетельствует 
о том, что крещение в Болгарии в те времена проходило массово. Кроме того, неподалёку от крепости Святого 
Атанаса ранее существовал античный храм, в котором мореходы благодарили богов или просили об удачном 
плавании. Первыми сведениями мы обязаны основателям болгарской археологии, братьям Гермингильду и 
Карелу Шкорпил. Они коротко описывают руины небольшой крепости на мысе Св. Атанаса, южнее деревни Ак 
дере или Аспро (сейчас город Бяла). Святой Атанас - наиболее распространенное название мыса и местности. 
Вполне возможно, что это название связано со Святым Афанасием Великим (293-373), известным и как 
Афанасий I Великий Александрийский - один из самых выдающихся богословов и борцов за чистоту веры. За 
три недели практики студенты университета на археологическом объекте на мысе Святого Атанаса раскапывали 
и наблюдали многослойный памятник, содержащий материалы различных исторических периодов. Большое 
количество материалов датируется периодом от Классической до Позднеэллинистической эпохи (V-I вв до н.э.). 
Относительно мало находок относится к Римскому периоду (I-III вв.). Большая часть материалов датируется 
эпохой Поздней античности (конец IV - начало VII вв.). К средневековому периоду относятся несколько десятков 
фрагментов керамики и монеты XIV-XVII. Во время этих раскопок студенты историки получили новые знания, 
например, впервые столкнулись с византийской керамикой, методами ведения раскопок, с учебным наглядным 
материалом, монетами разных периодов, пифосов, амфор, чашек, мисок, кувшинов, ламп-светильников, а также 
самих печей для производства керамики, пополнили свои знания по истории Болгарии. 

Можно добавить, что адмистрация города специально организовала встречу с корреспондентами радио 
«BNR» города Варна, где преподаватели и студенты рассказали о прибывании и о раскопках в Болгарии, матери-
ал вышел в эфир 04.09.2018г.  Кроме участия в раскопках в Бяла, кметство организавало поездки в археологиче-
ские музеи городов Силистра, Варна, Бяла, Обзор. В отчетах студентов историков об археологической экспеди-
ции и пребываний в Болгарии нельзя написать одной строчкой, о впечатлениях, о праздновании дня археолога и 
посвящении-крещении в археологи в базилике на археологическом объекте, о встрече с администрацией города, 
о пляжном волейболе и купании на водных горках в городе Обзор. Студенты получили множество эмоций и 
заряд энергии для продолжения качественного обучения в ТГУ им. Гр. Цамблака.

Николай Мостовой, преподаватель

Наш современник: д.э.н. Дарманчев Кирилл Павлович
17 октября 2018 года в Тараклийском государственном университете им. 

Григория Цамблака состоялся круглый стол на тему: «НАШ СОВРЕМЕННИК: 
Кириллу Павловичу Дарманчеву – 70 лет». На встрече присутствовали пре-
подаватели и студенты университета, а также приглашенные организатором 
гости – Боримечков И.И., Боримечков Д.И., Куртев Н.Д., Танов Д.Х. Ведущий 
мероприятия – проф.д.х.и.н. Руссев Н.Д. 

Д.э.н. Дарманчев К.П. рассказал присутствующим о своей биографии, семье 
и происхождении рода, раскрыл некоторые интересные ее факты, связанные 
с учебой, службой в рядах Советской армии. Он также описал свой трудовой 
путь от молодого специалиста до руководителя хозяйства и администратора 
района. Информация сопровождалась фотослайдами из личного архива. Д.э.н. 
Дарманчев К.П. открыл участникам встречи некоторые подробности своей на-
учной деятельности, представив научные труды в области менеджмента. 

Особое место в жизни главного лица мероприятия занимали друзья и колле-
ги, которые с особой теплотой и уважением высказались о личности Дарман-
чева К.П., его достойном вкладе в развитие социально-экономической сферы 
района и активном участии в политической жизни нашей республики. 

Кирилл Павлович – значимая фигура Тараклийского университета, что было наглядно представлено на меро-
приятии. В его адрес прозвучали самые искренние слова благодарности и поздравления с юбилеем от студентов 
и преподавателей. 

д-р В.Великсар
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Въпрос: С каква задача сте 
тук, колега Илиев? 

Отговор: Задачата ми 
е свързана с една моя идея 
отпреди три-четири години. 
А именно – да направя 
христоматия на българските 
диалекти, която да включва 
и текстове, и оригиналните 
аудиофайлове, от които са 
свалени тези текстове, та да 
може хем да се четат, хем да 
се слушат. Тогава не смеех и да 
мечтая , че  ще мога да обиколя 
дори само България. Но не само я 
обиколих два-три пъти и събрах 
огромно количество материал, 
при това на собствени 
разноски, но дори започнах да 
обикалям и българските села в 

чужбина. В Украйна – Бесарабия и Одеска област, ходих 
три пъти. Също така няколко пъти посещавах Гърция 
(Ксантийско)  и Турция (Узункьопрюйско и Северозападна 
Мала Азия). Сега вече посетих и свърших добра работа и в 
Молдова. Остават ми „само” Румъния, Сърбия, Македония 
и Албания и кръгът ще се затвори. Българските диалекти 
зад граница като цяло притежават по-архаична фонетика 
и в тях все още могат да се открият звукове, които са 
изчезнали от диалектите на територията на България 
(например, веларното ъ). За съжаление, както там, така 
и тук, и в Украйна, диалектите изживяват последните си 
дни. Бих препоръчал на колегите да използват последните 
възможности за събиране на материал от села като 
Кирсово, Валя Пержей или Паркани, за да бъдат съставени 

изчерпателни монографии и речници на тези говори. Аз 
лично съм си поставил за цел да опиша говорите на селата 
Главани, Холмское (Селиолу) и Виноградное (Хасанбатър) в 
Украинска Бесарабия.   

Въпрос: Какви са Вашите впечатления от град 
Тараклия, университета „Григорий Цамблак” и 
българските села в района?

Отговор: Според очакванията, които имам от 
Украинска Бесарабия. Народът живее бедно, но като 
цяло е запазил повече  от добрите черти, характерни за 
българския етнос: родолюбие, човечност, добродушие, 
отзивчивост. Университетът и другите български 
институции – училища, медии, и т. н., се борят за оцеляване 
срещу явни и скрити, външни и вътрешни врагове (тоест 
предатели) – също като нас в България. Положението 
никъде не е розово, но ние, българите, сме виждали и по-
тежки времена и точно в такива условия се мобилизираме 
за отпор. Работил съм в чужбина (Южна Корея) и знам, 
че представителите на българската държава, не само на 
територията й, но и извън нея, мислят главно за себе си, а не 
за народа, който ги е натоварил с определени задължения.

Въпрос: Какви са бъдещите Ви планове в личен и 
професионален аспект?

Отговор: Както казах, предстоят ми още пътувания в 
чужбина. Надявам се животът да ми стигне, за да завърша 
споменатата диалектна христоматия, някои описания 
на отделни български диалекти, на диалекти на различни 
малцинства на територията на България (турци, гърци, 
власи, цигани и т. н.) и още няколко проекта в областта 
на старобългарския език, историята на българския език 
и общото езикознание. В личен план – аз и детето ми да 
сме здрави и да имам сили да устоявам на натиска на 
душманите, каквито се намират достатъчно. Другото – 
каквото сабя покаже …

Интервю с доцент Иван Г. Илиев от Пловдивския университет

Какви са първите Ви 
впечатления от Тараклия 
и от университета "Гри-
горий Цамблак"?

Бях чувала много хуба-
ви неща за Тараклия и пре-
ди всичко за Тараклийския 
държавен университет „Гри-
горий Цамблак”. Това, което 
видях, напълно се покрива 
с високата оценка за тях в 
България! Тараклия е спо-
коен и уютен град, малък, 
според съвременните разби-
рания на глобалния свят, но 
в който има всичко – снабде-
ни магазини, така, както е в 

България, банки, мобилни оператори.  Най-важното обаче 
са хората – радушни, с отворени сърца и души. Когато гово-
ря тук с тях на улицата, в магазините или в учрежденията, 
имам чувството, че се намирам в родния край на баща ми – в 
Хасковско, където хората са също така радушни и приемат 
всеки един човек, дошъл при тях, като част от семейството 
си. И това сигурно не е случайно – южната кръв на пресел-
ниците от Тракия проговаря тук, в Тараклия! 

Възхитена съм от църквата „Св. Георги” в града! Още 

първия ден, след като пристигнах тук, отидох да я видя от-
близо, макар да беше привечер, а през първата събота след 
идването ми влязох и вътре в нея. Имаше литургия, служеше 
млад свещеник, а женски църковен хор изпълняваше псал-
ми. Толкова добре уредена църква има рядко и в България!

А университетът „Григорий Цамблак”  – „венецът на гра-
да”, както сполучливо хората го наричат, е едно съвремен-
но и модерно учебно заведение. Прекрасно уредени зали, 
библиотека, експозиции – все неща, с които университетът 
може да се гордее. Преподавателите са опитни и сериозни 
хора, учени и професионалисти в своите области, в чиито 
ръце студените ще израстнат подготвени за своя път в живо-
та. Университетското ръководство държи здраво, и същото 
време с усмивка, управлението на тази висша образователна 
институция. И може би затова студентите са дисциплинира-
ни, старателни и любознателни. С тези свои качества те по 
нищо не отстъпват на колегите си от Софийския универси-
тет „Св. Климент Охридски”, където преподавах, преди да 
дойда тук. Затова аз ще се постарая да им дам онези знания, 
които давах на софийските им колеги, за да бъдат един ден 
подготвени в условията на конкуренция за работни места, 
постове и обществени позиции. И след време те самите да 
могат да предават знанието, културата и езика на България 
на следващите поколения!

Д-р Мариана Кирова,
 преподавател по български език и литература

Интервю с д-р Мариана Кирова от Софийския университет


