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ПРИВЕТСТВИЕ НА РЕКТОРА
 НА ДЪРЖАВНИЯ УНИВЕРСИТЕТ 

„ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК” 
МАРИЯ ПАСЛАР 

ПО СЛУЧАЙ 15-ТАТА ГОДИШНИНА 
ОТ ОСНОВАВАНЕТО МУ

 
Уважаеми колеги - преподаватели, служители, студенти, випускни-

ци, приятели и партньори на ТДУ «Григорий Цамблак»!
 За мен е голяма чест да Ви честитя нашия празник – навършването 

на 15 години от създаването на нашия университет, единственото висше 
учебно заведение сред българските общности извън пределите на метрополията. Нашата ми-
сия е да подготвяме висококвалифицирани специалисти, способни да се конкурират на нацио-
налния и международния пазар на труда, да опазваме и развиваме  българския език в Молдова.

Това, че работим в попрището на познанието, като запознаваме младото поколение с пости-
женията на съвременните хуманитарни науки и поддържаме интереса на етнически българи 
към изучаването на езика на своите деди, и към неговото овладяване, за да се предава на след-
ващите поколения, е наше сериозно предимство, но и предизвикателсво.

От това как се организират дейностите на университета зависи дали нашето учебно заведе-
ние ще има дълъг живот и дали ще бъдем постоянни разпространители на знанието.

За 15-те години от своето съществуване университетът е подготвил 904 специалисти, които 
успешно се трудят в педагогическата, социалната, икономическата и културната сфера в на-
шия регион и в страната като цяло. Повод за гордост е, че много от нашите възпитаници имат 
успешна професионална реализация в южния регион на нашата държава Молдова.

Зад тези успехи несъмненно стои всеотдайният труд на научно-дидактическия колектив и 
на служителите на университета. 

Нашето учебно заведение служи на държавните и регионалните, на местните обществени 
интереси и на интересите на българската общност в Молдова. В този смисъл юбилеят на Тара-
клийския университет е празник на цялата българска общност в Молдова и България.

В отговор на нуждите на времето университетът разкрива нови специалности и усъвър-
шенства образователните програми. В нашия университет са създадени добри условия за са-
мореализация на всеки студент - в обучението, науката, спорта, изкуството. 

Смятам за свой дълг да отбележа като наше постижение също така е и установяването и 
развитието на разнообразни партньорски отношения с висши учебни заведения в Молдова, 
България, Русия, Украйна, Румъния, с районната и градската администрация, с предунивер-
ситетски учебни заведения, бизнеса и културни институци. Ние разчитаме в изключително 
висока степен на вашата помощ при намиране на необходими решения на много от сериозните 
проблеми, стоящи пред университета.

Академичната общност на университета запазва  академичните традиции и продължава да 
развива университета, за да се достигне равнище на престижно и конкурентноспособно висше 
училище.

Нашето учебно заведение постоянно се развива, използвайки нови стандарти в обучението, 
които се прилагат в процеса за подготовка на специалисти. 

Пожелавам на нашия университет дълга история и запазване на най-добрите традиции и 
практики, а на преподавателите, служителите и  студентите – нови академични постижения, 
професионални успехи, дръзновение  и ползотворна работа.

Обичам те, българска реч, звук сладък, най-мил в звуковете!
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Летняя экзаменационная сессия – 2018-2019
В связи с 

з а в е р ш е н и е м 
2018/2019 учеб-
ного года и в со-
ответствии с гра-
фиком учебного 
процесса в Тара-
клийском госу-
дарственном уни-
верситете была 
организована и 

проведена летняя экзаменационная сессия в период с 
20 мая по 11 июня 2019 года. Повторная сессия для за-
должников была организована с 12 июня по 19 июня. 
Одна неделя, с 13 мая по 17 мая, была отведена на 
сдачу экзаменов по дисциплинам свободного выбора. 
Сдача экзаменов по дисциплинам свободного выбора 
проходила во время учебного процесса.

В летнюю сессию для восьми специальностей и 
для 14 переводных групп было вынесено 94 учебных 
дисциплин, то есть в среднем каждой группе при-
шлось сдать7-6 переводных экзаменов. Абсолютное 
большинство сдало свои экзамены в сессии в соответ-
ствии с   графиком сессии.

Администрация, кафедры университета, учебный 
отдел, отдел качества по-прежнему уделяют большое 
внимание контролю над проведением экзаменацион-
ной сессии, качеству знаний студентов. Мы все знако-
мы с параметрами такого контроля (своевременность 
начала экзаменов, наличие всей документации - жур-
нал, зачетные книжки, ведомости и аналитические 
программы). Кажется, все предельно ясно и, тем не 
менее:

• несвоевременное начало экзамена;
• опоздание студентов и преподавателей на экза-

мен;
• не вовремя сданные документы на кафедру; 
• ошибки в заполнении экзаменационных ведомо-

стей, зачеток и журналов;
• немотивированное отсутствии студента на экза-

мене;
• тотальное списывание.
Администрация считает, что впредь необходимо 

усилить требовательность, жесткость в данной ситу-
ации и вплоть до того, чтобы всех, кто пытается спи-
сывать, удалять с экзамена и отправлять на повторную 
сессию.

Качественные показатели образовательного про-
цесса складываются из нескольких составляющих, а 
именно, уровня подготовки студентов (что наглядно 
демонстрируется их успеваемостью в период сес-
сии), профессионализма преподавательского состава, 
четкой организации учебного процесса, соответству-
ющего методического, информационного, материаль-
но-технического снабжения. Сейчас в конце учебного 
года в самое время подвести итоги, обсудить пробле-
мы, которые летняя сессия высветила.

Численность студентов университета на начало 
летней сессии всего по вузу – 184  (в том числе и 7 
иностранных студента), вместе с выпускниками. По 
кафедрам:

- Кафедра филологии, истории: 58 (в том числе 43 
выпускников).

- Кафедра педагогики:  55  (в том числе 28 вы-
пускника).

9-10 по всем дисциплинам - 9 студентов кафедры 
филологии, истории Гоженко Анастасия –3 курс РАФ, 
Ризова Валентина  и  Шпакова Екатерина –2 курс БУХ, 
Баженов Сергей- 1 курс История, Карапиря Татьяна, 
Маринкова Марияна, Тимофеева Инна, Василиогло 
Юлия, Тулуш Марина -1 курс БАФ  и  4 студента ка-
федры педагогики Бальджик Валентина -2 курс ПНО, 
Мечкарь Акулина- 2 курс Музыка, Курдова Татьяна, 
Сонгрова Лия -1 курс ДП.

 Есть студенты, не уложившиеся в рамках летней 
сессии.
- Кафедра филологии, истории и общественные на-

уки: 
Всего студентов - 58.
Допущенные к сдаче сессии – 55 студентов.
Не допущены 3 студентов: Назаренко Артур, Ша-

повал Дмитрий (2 курс История), Пасларь Вадим (1 
курс История)

Не сдали летнюю сессию:
1. Юровский Владимир -2 курс История

Методика преподавания истории 90/6
Философия 60/4
Семейное воспитание 30/2
Курсовая работа

Всего кредитов -12
2. Касым Дмитрий-2 курс История

Методика преподавания истории 90/6
Семейное воспитание 30/2

 Всего кредитов -8
3. Чебан Дмитрий-2 курс История

Методика преподавания истории 90/6
Всего кредитов -6
4. Касандрак Юрий -2 курс История

Методика преподавания истории 90/6
Всего кредитов -6
5. Руссу Филипп -2 курс История

Методика преподавания истории 90/6
Всего кредитов -6
6. Шаповал Дмитрий-2 курс История

Методика преподавания истории 90/6
Семейное воспитание 30/2
Источниковедение 30/2
Философия 60/4
История румын 60/4
Новая история стран Европы и Америки 90/6
Ознакомительная практика 30/2
Курсовая работа

Всего кредитов -26
7. Назаренко Артур-2 курс История

Методика преподавания истории 90/6
Философия 60/4
Ознакомительная практика 30/2

Всего кредитов -1
8. Коломан Михаил -1 курс История

Археология 60/4
Всего кредитов -4
9. Жигин Евгений -1 курс История

Археология 60/4
История родного края 60/4

Всего кредитов –
10. Пасларь  -1 курс История
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Археология 60/4
Всего кредитов -4

- Кафедра педагогики:
Всего студентов- 55
Допущены к сдаче сессии- 51
Не допущены  4 студента:  Терзи Марина (1 курс 

ПНО), Табунщик Анна  ( 1 курс ДП), Плэчинтэ Вален-
тин (1 курс Музыка), Сагин Штефан (1 курс Музыка)

 Не сдали летнюю сессию:
11. Мирча Константин - 1курс Музыка

История музыки  30/ 2
Музыкальный  инструмент /доп. Инструмент 
60/4
Методика музыки в ДДУ/ Методика музыки 
в школе 75/5

Всего кредитов            11 
12. Плэчинтэ Валентин - 1курс Музыка

Румынский язык 75/5
Хоровой класс/ Дирижирование /Постановка 
голоса 60/4

Всего кредитов            11
13. Сагин Штефан- 1курс Музыка

Румынский язык 75/5
Всего кредитов           5
14. Терзи Марина -1 курс ПНО

Практический курс по естествознанию 90/6
Всего кредитов           6
15. Клеван Николай -2 курс ПНО

Методика познания мира 60/4
Всего кредитов           4
Всего задолжников по итогам летней экзаменаци-

онной и повторной сессии -14 студентов
Отчислены: 1
Шаповал Дмитрий -2 курс История
На конец учебного года -112 студентов.
Последняя летняя сессия показала, что основной 

причиной академической задолженности является:
• не допуск к сессии студентов, не сдавших атте-

стацию;
• многочисленные пропуски в течение семестра;
• неявка на экзамены.
В успехах студентов есть доля труда высококва-

лифицированного профессорско-преподавательского 
состава: наличие у него исполнительской дисципли-
ны, включающей неукоснительное исполнение пра-
вил внутреннего распорядка университета, трудовой 
дисциплины, организации работы кафедр в части кон-
троля посещаемости студентами   учебных занятий; 
решение е организационных вопросов, связанных с 
осуществлением учебного процесса в нашем универ-
ситете. В заключение, хочу предложить преподавате-
лям, студентам, сотрудникам кафедр поразмышлять 
о факторах, определяющих итоги сессии, о причинах 
количества должников, о том, что необходимо сделать 
для повышения качества знаний студентов. Учебному 
отделу совместно с заведующими кафедрами и мето-
дистом по качеству образования по итогам каждого се-
местра проводить мониторинг качества успеваемости 
студентов.

И. о. проректора по учебной деятельности
ст. пр. Д. Терзи

Rezultatele examenelor de licență  la Universitatea de Stat ”Gr. Țamblac” din Taraclia. 
Anul universitar 2018-2919

În anul universitar 2018-2019, examene de licență au fost organizate la 7 programe educaționale: „Limba 
și literatura română/ engleză”, ”Limba și literatura bulgară/ română „Istorie”, „Pedagogie preșcolară/Limba și 
literatura română”, „Pedagogie în învățământul primar”  „Muzica”, ”Contabilitate”. Examenele au fost orga-
nizate și desfășurate în conformitate cu documentele locale și naționale în vigoare care reglementează organi-
zarea și desfășurarea examenelor de licență  pentru ciclul I, licență, în instituțiile de învățământ superior din 

Republica Moldova. Materialul de examinare a fost pregătit, 
discutat și aprobat de catedre în termenul stabilit și corespunde 
volumului materialului prevăzut de programele analitice ale 
disciplinelor corespunzătoare la aceste programe educaționa-
le. Întrebările pentru examene au fost prezentate absolvenților 
la timp. Profesorii au oferit consultații studenților din grupu-
rile de absolvenți. În zilele desfășurării examenelor de licență, 
s-a respectat termenul stabilit pentru începutul și sfârșitul exa-
menelor, timpul acordat studenților pentru pregătirea și pre-
zentarea răspunsurilor Comisiei de examinare de stat.

Examenele de licență și susținerea tezelor de licență s-au 
desfășurat la USTaraclia , la toate specialitățile, în perioada 
cuprinsă între 23 mai și 18 iunie 2019. Lucrul comisiilor de li-
cența fost organizat în conformitate cu ordinul ministrului edu-

cației,culturii și cercetărilor al Republicii Moldova nr. 530 din 18.05.2019  (privind aprobarea membrilor Co-
misiei pentru examenele de licență la UST) și Regulamentul în vigoare 
privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență în instituțiile 
de învățămînt superior din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea 
Colegiului Ministerului Educației nr. 4.3 din 22.10.2015.

Toți președinții comisiilor de stat au remarcat unanim că exame-
nele de licență s-au desfășurat într-o atmosferă calmă și profesională. 
Administrația Universității a oferit toată documentația necesară pentru 
desfășurarea examenelor de licență. Biletele de examen au fost întoc-
mite și aprobate în timp util, a fost asigurată securitatea biletelor de 
examen, sălile pentru desfășurarea examenelor și susținerea tezelor de 
licență au fost bine echipate. Președinții comisiilor de licență remarcă, 
de asemenea, pregătirea bună a studenților pentru susținerea examene-
lor de licență și a tezelor de licență. следва стр. 4
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Rezultatele examenelor de licență

Denumirea Specialității

Numărul de 
absolvenți ad-
miși la exame-
nele de licență

Numărul de studenți, care au promo-
vat examenele de licență, inclusiv, au 

susținut teza de licență (media) la:

Exmatriculați pentru 
ca nu au promovat 
examenele de absol-
vire /  nu au susținut 
lucrarea de diplomă5-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10

Învățământ cu frecvență
Limbă și literatură (română/
engleză) 7 - 4 2 3
Limbă și literatură ( bulga-
ră/română) 9 1 3 3 2
Istorie 11 - 2 2 7
Pedagogie în învățământul 
primar 10 - 1 4 5 -
Muzică 11 - - 3 8 -
Pedagogie preșcolară/limba 
și literatura română 7 1 2 4 -
Contabilitate 12 1 4 2 5
Total: 69 2 15 18 34

Analiza calitativă și cantitativă a grupurilor de absolvenți

Specialitatea

Nu-
mărul 

studen-
ților la 
înce-
putul 
anului 

de 
învă-

țămînt

Nu-
mă-
rul 
stu-
den-
ților, 
care 
s-au 
re-
tras 
pe 

par-
cur-
sul 

anu-
lui

Nu-
mă-
rul 
stu-
den-
ților 
ve-
niți, 
re-
sta-
biliți 

la 
stu-
dii

Nu-
mărul 
stu-
den-
ților 

admiși 
la exa-
mene

Nu-
mărul 
stu-
den-
ților, 

admiși 
la sus-
ținerea 
lucră-
rilor 
de di-
plomă

Nu 
au 

sus-
ținut 
exa-
me-
nele 
sau 
pro-
iec-
tul 
de 
di-
plo-
mă

Nu-
mă-
rul 
ab-
sol-
ven-
ților

Media 
la exa-
menete 
de stat, 
inclu-

siv 
pentru 
susți-
nerea 
proec-
tului 
de di-
plomă

Me-
dia 

gene-
rală 

a 
ani-
lor 
de 

stu-
dii

%  stu-
den-
ților 

înma-
tricu-
lați în 
anul 

I, care 
au fi-

nalizat 
studiile

Anul IV Limba și litera-
tura română/engleză 10 1 - 9 9 - 9 9.22 8.17 90%

Limbă și literatură
( bulgară/română) 7 - 2 9 9 - 9 9,28 8,23 70%

Anul III  Pedagogie în 
învățământul primar 10 - - 10 10 - 10 9,10 8,78 81,8%

Anul III „Muzică” 11 - - 11 11 - 11 9,27 8,58 91,7%
Anul IV Pedagogie pre-
școlară/limba și literatu-
ra română

7 - - 7 7 - 7 9,57 8,82 70%

Anul III „Istorie” 12 1 - 11 11 - 11 8,63 8,35 78,6%
AnulIII Contabilitate 14 2 - 12 12 - 12 8,37 8,30 75%
Total 71 4 2 69 69 - 69 9,06 846 81%

Președinții comisiei, în rapoartele lor, au ajuns la următoarele concluzii că examenele de licență s-au desfă-
șurat respectând-se standardele de examinare și evaluare actuale și s-au caracterizat printr-un nivel de organi-
zare înalt, iar efortul corpului profesoral de la catedre ale universității în vederea pregătirii cadrelor didactice 
merită  o apreciere  înaltă. 

În general, putem trage următoarele concluzii și recomandări: conducerea UST a abordat cu responsabili-
tate organizarea examenelor de licență la toate specialitățile:

- comisiile pentru examenele de licență au fost formate și aprobate în timp util;
- a fost asigurată securitatea  biletelor de examen;
- tezele de licență i-au fost prezentate catedrei la timp cu opinii ale coordonatorilor și evaluări externe,
- disciplina membrilor comisiei și a studenților corespunde Regulamentului privind organizarea și desfă-

șurarea examenelor de licență.
Analizând rezultatele examenelor de licență, putem remarca nivelul înalt de pregătire a absolvenților uni-

versității, viitorilor specialiști în diverse domenii de activitate și, respectiv, nivelul înalt al calității educației 
oferite de Universitatea de Stat „Grigore Țamblac” din Taraclia.

Д.Г. Терзи, 
и.д. проректор по учебна дейност
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ВЫПУСКНИК – 2019
 В зале Сената  университета состоялась 

традиционная встреча ректора с выпускниками, 
на которую были приглашены проректор по 
учебной деятельности, заведующие кафедрами и 
кураторы выпускных академических групп всех 
специальностей: «История», «Музыка», «Дошкольная 
педагогика и румынский язык и литература», 
«Румынский и английский язык и литература»,  
«Болгарский и румынский язык и литература», 
«Педагогика начального образования».  

Казалось, что семинары, курсовые, лекции не 
закончатся никогда. Но теперь позади осталась 
серьёзная подготовка к государственным экзаменам, 
переживания, волнения, презентации и защита 
дипломных проектов. И вот уже мысли о том, что 

ждёт впереди, становятся самыми важными.
С приветствием и поздравлениями к выпускникам обратилась г-жа ректор, доц., д-р Мария 

Пасларь. Она отметила каждого из присутствующих выпускников, его успехи и вклад в 
развитие университета, участие в общественной и научной деятельности на протяжении всего 
периода обучения, поблагодарила за успехи в учебе, творческие и спортивные достижения. А 
достижений было так много! Вручая заслуженные грамоты, ректор отмечала значимость каждого 
выпускника. Заслуженные награды были по следующим номинациям – «За отличное обучение 
(за все годы обучения)», «За отличную сдачу государственных экзаменов», «За активное участие 
в общественной жизни университета», «За лучший 
дипломный проект», «За активное участие в 
научной деятельности». 

И как обычно, особенно и с восторгом, всеми были  
отмечены студенты специальности «Музыка» и  
творческие коллективы студентов университета – 
танцевального ансамбля, хора, солистов и оркестра. 
Все участники встречи выразили свое восхищение  
талантливыми выступлениями участников 
мероприятий, организованных не только в нашем 
вузе, но и за его пределами. Принимая участие в 
республиканских музыкальных конкурсах, у наших 
студентов  были и призовые места.

Большое внимание на встрече было уделено 
будущему выпускников, их внедрению  в 
педагогические коллективы страны, в сферу 
культуры. Безусловно, результаты  педагогической практики, итоговые конференции, 
анализ  позволяют констатировать высокий уровень теоретической подготовки к нелёгкому 
педагогическому труду. А весь профессорско-преподавательский состав университета готов 
продолжить своё сотрудничество с выпускниками ТГУ и оказывать  методическую поддержку их 
как молодых специалистов.  Рекомендовано было обязательно продолжить своё образование  во 

втором цикле – магистратуре. 
Члены администрации и кураторы пожелали 

успехов выпускникам в реализации своей  карьеры, 
творчества в работе, желания  и стремления к 
профессиональному росту, в личной жизни. Выходить 
во взрослую жизнь, не терять амбиций, не терять веры 
в себя, в свои  возможности. И помнить –спасёт ли 
красота мир зависит от каждого из нас.

Выпускники выразили много тёплых эмоций и 
слов  благодарности  руководству университета, 
преподавательскому и техническому персоналу 
за поддержку и заботу. Вспомнили об интересных 
мероприятиях в университете, поездках в Болгарию, в 
Румынию  на практику. 

Студенческие годы-самые незабываемые в жизни 
каждого человека. Все такие разные—объединялись, вместе радовались, огорчались, подсказывали 
отвечающим, сами ждали подсказки, дружили, влюблялись, иногда на всю жизнь…Студенческие 
годы навсегда останутся как миг, как увлекательное напоминание о событиях и приключениях.

Было весело, шумно, но одновременно и грустно и печально.  Расставание, но впереди  столько 
нового, необычного, интересного!

В добрый путь, дорогие выпускники! Удачи во всех начинаниях!
Коларь М. У.,                                        

Куратор выпускных групп специальности 
«История» и «Дошкольная педагогика и румынский язык»  
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Първокурсници за нашия университет
Когато завършихме училището и успешно положихме държавните изпити, веднага решихме да постъпим 

в ТДУ „Григорий Цамблак”. Когато за първи път влязохме в сградата, много ни впечатли красотата на този 
университет. Наоколо всичко е много приятно, има много интересни хора. Преподавателите са много дружелюбни, 
винаги с усмивка отговарят на всеки един въпрос. Класните стаи са много уютни и светли, имат големи прозорци. 
В този университет има голяма библиотека, в която можем да намерим много интересни книги, бюфет, където 
можем да ядем. Има няколко музеи с различни исторически експонати. Много ми харесва този университет. Тук 
намерихме много хубави приятели. 

1 курс, БАФ – 101
Бяла: Раскопки Тараклийского университета в 2019 г.

(кое-что об измерениях большого и малого)
Совсем недавно, в 

конце августа у студен-
тов завершилась оче-
редная археологиче-
ская практика. Все три 
недели, проведенные 
группой историков из 
ТГУ на черноморском 
побережье Болгарии, 
были наполнены новы-
ми впечатлениями. Это 
и непривычная работа 
по исследованию остат-
ков крепости-порта на 
мысу Св. Атанаса, раз-
нородные новые знания и впечатления, знакомство 
с интересными людьми и городами, посещение му-
зеев и исторических памятников, а также желан-
ное общение с теплым морем... 

Часть современных туристов воспринимает 
приморскую окраину болгарского городка Бяла 
как заповедник, где под открытым небом можно 
увидеть и даже потрогать стену 
каменной крепости или основание 
массивного жилища, выложен-
ный керамической плиткой пол 
раннехристианского храма, водо-
провод из глиняных труб в обще-
ственной бане, отдельные детали 
древней винодельни... Под стать 
архитектурным сооружениям го-
родища и предметы быта. Это 
огромные сосуды – пифосы, мно-
гие из них вмещали сотни литров 
жидкости или сыпучих тел и дошли до нас сквозь 
века целыми! Поражают и помещения для прове-
дения таинства крещения: ванные для проведения 
ритуала в них гораздо большего размера, чем со-
временные. Это не удивительно, ибо в то время но-
вую для себя религию принимало много взрослых 
людей, пришедших к вероучению Христа. Сейчас 
трудно даже представить, что вплоть до 2009 г. о 

такого рода 
уникальных 
находках в 
этой земле 
почти ниче-
го не знали 
даже мест-
ные жите-
ли. 

За столь 

непродолжительное время 
здесь действительно уда-
лось сделать многое. Кроме 
регулярных раскопок, в ко-
торых с самого начала при-
нимают участие тараклий-
ские студенты, здесь орга-
низован и постоянно попол-
няется новыми находками 
современный археологиче-
ский музей, проводятся зна-
чительные реставрационные 
работы, на месте базилики и 
одной винодельни созданы в 
своеобразные диорамы под 

открытым небом, которые вписаны в древние и ре-
конструированные предметные планы...

В музее Бяла хранятся самые разные археоло-
гические находки, отражающие разные стороны 
жизни этого городского поселения за все время его 
тысячелетней истории – с VI в. до н.э. по VII в. н.э. 
Среди них образцы парадной древнегреческой по-

суды с изображением богов, людей 
и животных, большое количество 
глиняных и металлических фигур-
ных ламп, сотни монет и ювелирных 
украшений, в том числе золотые. 
Особый интерес вызывают надписи, 
свидетельствующие о массовой гра-
мотности горожан – прежде всего, 
тех, которые по жизни были заняты 
богослужением и торговлей.

Так один из пифосов, найденный 
еще в 2015 г., отличается от себе 

подобных сосудов прочерченной под его горлом 
композицией. Она изображает крест с двумя гроз-
дьями винограда и греческой надписью, гласящей: 
«Господи, помогай!» А в этом году, уже после 
отъезда из Бяла, на нашем участке нашелся фраг-
мент золотого перстня. Это круглый его щиток с 
надписью, переданной в виде монограммы. Воз-
можно, в ней скрыто имя владельца – «Никифор»? 
Если это так, то надпись, переводится как «несу-
щий победу».

Как хочется верить, что открывшийся теперь 
смысл краткой фразы относится и к результатам 
нашей работы в завершившемся археологическом 
сезоне, и прямо отразится на профессиональном 
становлении всей тараклийской группы практи-
кантов!...

Николай Руссев
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День знаний торжественно отметили в ТГУ им. Гр. Цамблака

2 сентября в ТГУ прошла торжественная церемония откры-
тия нового 2019-2020 учебного года.

Радость праздника с первокурсниками пришли разделить 
ректор ТГУ д-р конференциар Мария Пасларь, проректор по 
учебной деятельности Дора Терзи, заведующая кафедрой пе-
дагогики конференциар  д-р А.Плэтикэ, заведующая кафедрой 
филологии, истории и общественных дисциплин Инна Гара-
новская, преподаватели и родители.

К первокурсникам с поздравительным словом обрати-
лась ректор д-р  конференциар М.Пасларь: «Сегодня особый 
праздник, который дорог каждому: кто учился, учится и учит, 

кто вносит свою лепту в будущее нашей страны.
Начинается новый учебный год и мы с нетерпением ждали торжественного открытия этого важного 

события, ведь образование играет огромную роль в жизни человека, помогает формироваться как яр-
кая и творческая личность. Без образования, навыков и компетенций невозможно проявить индивиду-
альность и добиться успехов в жизни.

Для преподавателей  ТГУ  это день – начало нового этапа в работе, радость от встречи со  своими 
студентами и возможность  открывать молодым людям удивительный мир новых знаний.

Для студентов – это очередной этап личностного роста, новых успехов, достижений в многогранной 
университетской жизни.

Уважаемые первокурсники, вы стали студентами ТГУ. Впереди у вас интересная и насыщенная сту-
денческая жизнь. Верьте в себя, усердно трудитесь, активно включайтесь в образовательную, научную, 
культурную и спортивную деятельность университета. Будьте достойными продолжателями традиций 
нашего университета.

Впереди Вас ждут годы труда, накопления и совершенствования профессиональных знаний. Реали-
зуйте свой потенциал, а мы поддержим ваши инициативы».

Мария Лазаревна поблагодарила первокурсников за то, что они выбрали Тараклийский государ-
ственный университет, за оказанное доверие и веру.

С  искренними напутственными словами к первокурсникам обратилась заведующая кафедрой педа-
гогики конференциар Адина Плэтикэ: «Пусть новый этап в вашей жизни – студенчество, будет одним 
из самых интересных и запоминающихся. Желаю чтобы ТГУ стал для  вас вторым домом, в котором 
вы встретите единомышленников и верных друзей».

С началом нового учебного года присутствующих поздравил д-р Кирилл Дарманчев. От отметил, 
что профессиональные знания, которые получат первокурсники во время обучения в вузе, станут фун-
даментом для успешной карьеры в будущем.

С днем знаний первокурсников поздравила заведующая кафедрой филологии Инна Гарановская. 
В своем выступлении отметила, что студенты в стенах нашего университета приобретут не только 
глубокие теоретические знания, но и необходимые 
практические навыки для  будущей профессиональ-
ной деятельности.

У студентов была возможность познакомиться с  
руководством университета и со своими коллегами, 
одногрупниками, а также узнать большее инфор-
мации об учебном процессе, правилах внутреннего 
распорядка и задать интересующие их вопросы.

После торжественного мероприятия первокурс-
ников ждали собрания с кураторами академических 
групп и посещение краеведческого музея универси-
тета.

Ректор ТГУ
доц. д-р М. Пасларь
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В рамките на 5-ия Форум 
„Българско наследство”, със-
тоял се на 28-30 август тази 
година в гр. Балчик, беше из-
несен докладът „190 ГОДИ-
НИ ОТ НАЧАЛОТО НА ИЗ-
СЕЛВАНЕТО НА БЪЛГАРИ 
КЪМ ПУСТО ПЛАДНЕ – БЕ-
САРАБИЯ, РУСИЯ” от нашия 
преподавател доц. д-р Васил 
Кондов, в който във връзка с 
относително кръглата дата 
от началото на първите из-
селвания на българи към Русия 
в резултат на руско-турска-
та война от 1828-1829 г. въз основа на интересни и 
важни спомени и изследвания на наши и чужди исто-
рици и други специалисти се припомня за това исто-
рическо събитие на днешните българи тук и отвъд 
Дунава, в Бесарабия, а и в другите региони на стара 
Русия, за да се знае кога и как е станало поредното, 
голямо, най-голямо разделение на народа ни.

Най-масовото преселване на българи в Русия ста-
ва по време на поредната руско-турска война от 1828-
1829 г. Войната е обявена през декември 1827 г. от 
турския султан, който отменя всички предишни руско-
турски договори и провъзгласява свещена война про-
тив Русия. Войната се води на два фронта – Балкански 
и Кавказки. 

Войната завършва с Одринския мирен договор, по-
дписан на 14 септември /по стар стил от 2-ри/ 1829 г. 
Войната е успешна за Русия и тя получава териториал-
ни придобивки в делтата на Дунав и в Кавказ.

Но в същото време войната от 1828-1829 година се 
отразява изключително тежко на мирното население в 
Източна България. Още в нейното начало османското 
правителство решава да изсели голяма част от насе-
лението, християнско и мюсюлманско, на Добруджа и 
Делиормана в Тракия, за да затрудни руското настъп-
ление. Изселването се осъществява от армията и нас-
коро преселени в региона татари с масови насилия и 
избиване на добитък, а някои села са изгорени до ос-
нови. Изселването, реквизициите и масовата мобили-
зация на цивилно население за обслужване на армията 
предизвикват икономическа 
катастрофа в цяла днешна Из-
точна България. Към това се 
добавя и епидемия от чума, 
която по някои оценки унищо-
жава 1/3 от населението на из-
точна Тракия.

Българи от Добруджа и 
Тракийската област започват 
масово да участват във война-
та на страната на руснаците. 
През 1829 г. кап. Георги Ма-
марчев начело на българския 
доброволчески отряд дости-

га Сливен. В този момент 
българите в Тракия се вди-
гат на въстание, останало 
в историята като Въста-
ние в Тракия през 1829 г. 
Сливен е освободен след 
атака на подпомогнатата 
от българите руска армия. 
Превземането на Сливен е 
последвано от продължи-
телни масови кланета над 
мюсюлманското население 
и оскверняване на джамии, 
в които участват както бъл-
гарски и руски войници, 

така и тълпи от местни жители. Така в 1829 г. с набли-
жаването на руските войски българите в Странджан-
ско-Сакарския край и Сливенско въстават и отхвър-
лят турската власт в Източна Тракия. Дружините им 
участват заедно с руснаците в щурма на редутите при 
овладяването на Созопол. Руският гарнизон на Созо-
пол раздава нови пушки, изпратени от Одеса на въста-
налите българи. 

Военните действия и тежкото икономическо по-
ложение предизвикват вълна от български бежанци, 
които се насочват главно към Северна Добруджа и 
Влашко. По-късно част от тях продължават към руска 
територия - Бесарабия и други части на Новорусия, 
като първоначално мнозинството бежанци се надяват 
да се върнат по родните си места след края на войната. 
Броят на бежанците по време на самата война се оце-
нява на поне 4-5 хиляди души в централните части на 
Влашко и 2-3 хиляди души в Новорусия. 

Такава е общата характеристика на началото на 
тази война от съвременния български историк Стефан 
Дойнов.

Ние нямаме, разбира се, за задача да правим тук пъ-
лен анализ на тази война, първо, защото това никак не 
е възможно поради обема на статията и, второ, защо-
то тя отдавна е обект на проучване на наши и чужди 
изследователи от няколко поколения. Нашата задача е 
много по-скромна и се свежда до следното – във връзка 
с относително кръглата дата от началото на тази война 
и първите изселвания на българи към Русия в резул-

тат на нея, да припомним за 
това историческо събитие на 
днешните българи тук и от-
въд Дунава, в Бесарабия и в 
другите региони на стара Ру-
сия, за да се знае кога и как 
е станало поредното, голямо, 
най-голямо разделение на на-
рода ни.

От някои по-подробни из-
следвания за преселването 
на българи в Русия по време 
и след тази война научаваме 
следното. Подчертава се, че 

ФОРУМ „БЪЛГАРСКО НАСЛЕДСТВО”
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широко е разпространено мнението, че преселването 
е ставало само през Добруджа, Молдавия и Бесарабия. 
Но в действителност не е било така, тъй като имало е 
друг път – по море, от черноморските пристанища с 
руски и други /австрийски, гръцки/ кораби. И всъщ-
ност първите групи на българите изселници по време 
на войната са били превозвани с кораби от български 
пристанища към руския бряг, в Одеса, по инициатива 
на Новорусийското генерал-губернаторство в лицето 
на граф. М. Воронцов, който се е надявал по този на-
чин да реши донякъде въпроса с недостига на работ-
ници – корабостроители, моряци и други за растящи-
те нужди на руския черноморски флот. Идеята на М. 
Воронцов, в края на краищата, търпи провал, но така 
или иначе няколко групи преселници от април до май 
са прехвърлени с кораби. Основната причина на про-
вала е липсата на такива специалисти сред българите, 
пожелали да се преселят. Но имало и друга причина – 
неочакваното решение на руския император Николай 
I да промени характера на цялата имиграция незави-
симо от това, че свободните земи в цяла Новорусия по 
това време вече са незначително количество.  Освен 
това, преселването на големи маси хора е изисквало 
и големи средства, с каквито новорусийското генерал-
губернаторство в момента не е разполагало. Но така 
или иначе, М. Воронцов е помолил главния попечител 
на преселниците в Южна Русия генерал Иван Инзов 
да предостави земя на новопристигащите преселници, 
като се е разпоредил да му се предоставят сведения за 
наличието на свободни земи и в цяла Таврическа гу-
берния. По-голямата част от българите преселници, 
пристигнали в Одеса с кораби, била изпратена в Крим, 
след което през почти целият летен период имиграци-
ята на българи в Русия е била прекратена. По този на-
чин, първият етап от българската имиграция, започнал 
през април месец 1829 г., не е дал очакваните резулта-
ти. След много грижи, много похарчени пари числото 
мореплаватели и корабостроители в руския черномор-
ски флот не се е увеличило.

Българите, пристигнали в Русия през пролетта на 
1829 г., са били от Югоизточна България, от региона 
между градовете Бургас, Карнобат, Ямбол и Малко 
Търново. Откриването на селищата-метрополии на 
българите преселници в Русия има голямо значение за 

българската диале-
ктология. 

 И ако за пре-
селването през 
пролетта на 1829 г. 
по море има доста-
тъчно точни и ясни 
документи, които се 
използват от изсле-
дователите за про-
учване на този етап 
от преселването на 
българи в Русия, 
то според И. Меш-
черюк: „К сожале-

нию, нет достаточно 
точных сведений об об-
щем количестве болгар и 
гагаузов, прибывших то-
гда в Буджак (За съжа-
ление, няма достатъчно 
точни сведения за общо-
то количество българи 
и гагаузи, пристигнали 
тогава в Буджака).” Из-
следователят пише, че по 
данни на С.Б. Бернщейн 
жителите на с. Твърдица 
(сега Сливенски окръг) 
са се преселили през 
1829 г. и като са пристигнали в Буджак, първо са се 
спрели в гагаузкото с. Чадър-Лунга, а през следващата 
1830 г. са се установили на открития от тях участък 
казионна /държавна/ земя и са основали ново с. Твър-
дица: „На нас ни е известно, че през 1829 г. част от 
жителите на българското село Твърдица, намиращо 
се западно от Сливен, напускат родината си и, пре-
минавайки през Дунав, се заселват в бесарабската ко-
лония Чадър Лунга, населена с гагаузи. Началството 
е отказало да предостави на българите земя, позова-
вайки се на отсъствие на такава. Тогава самите бъл-
гари без особен труд намират голям свободен участък 
земя на няколко километра северно от Чадър Лунга, 
върху който през 1830 г. са били заселени)”. 

Тази информация С. Бернштейн я дава под линия, 
без да посочва източник, откъдето е взета. Смеем да 
твърдим, че тя е почерпена от потомците на пресел-
ниците в самото с. Твърдица в Буджака / Бесарабия, 
диалектът на които е бил проучван от експедициите на 
този известен съветски българист и славист в средата 
на миналия век, когато той като изследовател-органи-
затор посещава много български селища в Бесарабия, 
за да се запознае с езиковата ситуация в тях, преди да 
организира проучването на техните говори (1949).

Много по-късно обаче (през 1971 и 1990 г.) в Бъл-
гария бива издаден един изключително важен и инте-
ресен източник по темата – „Войводата Генчо Къргов. 
Исторически разказ” със подробни спомени и за пре-
селването в Бесарабия точно през този период от време 
– есента на 1829 г., записани от сина на Генчо войвода, 
известния български революционер Михаил Греков. 
Източникът е използван от С.З. Новаков – дългогоди-
шен изследовател на историята на с. Кортен в Р. Мол-
дова: „Керванът на преселниците от Кортен, стана-
ли беженари и преселници по принуда, според нашите 
изчисления, е тръгнал на далечен път на 21 септември 
1829 г. Вълнуващо и пълно с драматизъм и тъга е било 
прощаването на изселниците с оставащите на края 
на селото, на пътя, водещ през Кортенския проход 
към Хаинито (съвр. Гурково), след това през Твърдиш-
ко-Еленския проход в Стара Планина и по-нататък 
през Дунавската низина в посока към Разград… По 
този начин, преселниците от Кортен, Хаинито,  Твър-
дица и отделни семейства от други места са успели 
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да пристигнат в Бесара-
бия още преди началото 
на зимата, а също така 
и навреме да се отдале-
чат от родните места, 
където са ги очаквали 
отмъщаване, разправа  и 
преследване от страна 
на завръщащото се ос-
манско население и въз-
становяващата своето 
управление турска адми-
нистрация… В Болград 
на новите преселници им 
е било предложено сами 

да си търсят свободни участъци земя за заселване 
и устройство. Окръжното колонистко началство 
на Горно-Буджашкия окръг, като е разбрало какво е 
количеството на пристигналите семейства от вся-
ко село, е предложило следното: за кортенци да се 
отреди участък № 18, тъй като площта му е осигу-
рявала с 60 десетини всяко преселило се семейство; за 
твърдичани – съответно участък № 16 – също така 
отговарящ на нормите, които са били разрешени от 
споменатия указ на руското правителство.

Тъй като е наближавала зимата и не е било въз-
можно да се започва строителство на временни жи-
лища и да се зимува там, е било решено зимата да 
прекарат в съседните на отредените участъци земя 
гагаузки селища Казаяклия, Баурчи и Чадър Лунга, а 
твърдичани – в Чадър Лунга….”

Позовават се на този източник и К. Поглубко и Ив. 
Забунов (1980), автори на книга за село Твърдица в Бе-
сарабия: „През 1829 г. е започнало преселването в Ру-
сия на жители на българската Твърдица. Каруците на 
преселниците са съставяли отделни кервани, които 
са били оглавявани от по-авторитетни и опитни съ-
отечественици. Така, една от групите на твърдичани 
била оглавявана от Калинков, друга – от поп Паскал, 
родом от с. Козарево, намиращо се до Твърдица.

Керванът, в състава на който се е движил войво-
дата Генчо Къргов, наброявал 250 каруци. Сред беже-
нарите е имало много твърдичани. Мнго семейства са 
се разделяли. Майки, бащи, сестри и братя, както си 
спомня Къргов, при раздялата са плакали и нарежда-
ли.”

А къде зимува Генчо войвода със съселяните си то-
гава и какво разказва той за преселването:

„Каквото ще да става, аз реших напусна Колупчии 
и да тръгна за Русия, докато войската беше там. 
Отсам-оттатък, счуках надве-натри една кола, по-
крих я с хасъри и черги, купих в Кортен чифт волове и 
бях вече готов за път.

Цялото село се раздели надве: едни искаха да ос-
танат, други се готвяха за път. Тръгнаха тия, които 
мислеха, че щом се върнат, турците, ще имат раз-
правия с тях; оставаха ония, на душата на които гре-
хове нямаше, па и бяха готови да превиват врат пред 
турчина…

Тридесет и пет гьоча се наредиха и потеглиха след 
мене. Майки и бащи, сестри и братя ни изпращаха, 
плачеха и нареждаха…

Аз вървях пред всички, с пушка на рамо, с нож и 
пищови на пояс. Керванът ни се начуруди къде Твър-
дица; към него се присъединиха кервани от други 
села и ние зимахме посока през Стара Планина за 
Дунава (б.м.)…

Колкото повече наближавахме Дунава, толкози 
керванът ставаше по-дълъг. Подир нас пътуваха кой 
с кон, кой с катър, а някои с магаренца, па дори и пеш.

Бяхме слушали, че Московията се намира към пус-
то пладне, но где е тая земя – никой не знаеше. Ние 
пътувахме като стадо овци; никой не знаеше ни пътя 
за Русия, ни колко време ще пътуваме, ни какво ще ни 
срещне там! 

Московците ни съветваха да се върнем; ние иска-
хме да вървим, защото пътят назад беше отрязан…

– Дали, войводо, всички села се преселиха в 1829 г. 
или имаше да се преселиха и в 1830 г.? – питах 
аз.

– Ех, синко! Едни пристигнаха заедно с нас в Ру-
сия, други през лятото на другата година. На-
шенци, които не додоха с нас, пристигнаха на 
другата година през Добруджа. 

В околността на Силистра, когато допряхме до 
Дунава и видяхме тихите му мътни води, керванът ни 
още повече порасна, ние бяхме се начурудили едно след 
друго 250 кола…

Беше минал Димитровден; зимата беше под носа 
ни, та правителството прати чиновници, които ни 
разпределиха кой къде да зимува.

Гьочовете от нашето село бяха отредени да зи-
муват в селото Броска (б.м.), разположено на Дуна-
ва, наблизо до Измаил…

Наближи пролет; нам заповядаха да си изберем, 
което пожелаем от празните места за село… Цели 
две недели се скитахме и заничахме празните татар-
ски юртове и никъде не харесвахме: тук нямало слад-
ка вода, там било далеч от града, еди кое си място 
било диво, та не растело нищо в него и т.н.

Най-сетне додохме, та забихме кол на това място. 
То ни се виждаше хубаво, защото беше близо до Из-
маил, Дунава и Елпух…

Селяни от селото 
Сливенско Дермендере, 
преди нас бяха дохож-
дали преди нас да изби-
рат това място; бяха 
отбележили места за 
къщи; от началство-
то то бе записано вече 
в книгите под името 
Дермендере, но тие хо-
рица го бяха напусна-
ли. Единствена колиба 
имаше и в нея живееше 
Дерменчето Иван, око-
ло когото и ние почнах-
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ме да се редим.
Името на селото оставихме също-

то, т.е. Дермендере, защото инак тряб-
ваше да ходим, да пишем и да разписва-
ме, докато го променим.

Не исках вече никъде да ходя; земах 
търнокопа и почнах да работя, но мо-
ите съселяни-другари, подкукоросани 
от някого си, зарязаха работата, пре-
думваха и мене да напусна тоя пущинак, 
гдето нищо не растяло, отгдето вече 
едни по-умни от нас люди, бягали.

– Тук ще е моето жилище, – им от-
говорих. – Идете, където щете! 
Сит съм вече да ходя да гоня вя-
търа!  

Другарите ми не слушаха, та ходиха 3-4 дни, блъс-
каха си главите, а след това додоха и седнаха при мене. 
Техния пример последваха каваклийци, сливенци и пр. 
(б.м.) и скоро изникна цяло село – Дермендере…”

За съжаление, войводата Генчо Къргов не дава 
информация за другите групи преселници от керва-
на къде са били разпределени да зимуват и да си ос-
новат селища, но не са никак малко и тези сведения 
– за основаването на селото му в Бесарабия и за са-
мото преселване, които получаваме от неговите спо-
мени и които с времето стават все по-ценни. Спомням 
си, във връзка с това, случая, когато бях публикувал 
преди доста години във в. „Родно слово” в Кишинев 
за войводата кратка статия, която била прочетена и в 
родното му село в Бесарабия Каланчак / Дермендере. 
Някои хора от селото, заедно с тогавашния му кмет, ме 
намериха в моето родно село Кортен, жадни да научат 
повече за първоначалната история на селото си. 

Ив. Мешчерюк, най-значителният изследовател на 
темата, въпреки това, че явно не е знаел за спомените 
на войводата Генчо Къргов, свързани с преселването, 
тъй като те  все още не са били издадени тогава, дава 
все пак определена информация, извлечена от архи-
вите в полза на това, че преселването на българи към 
Бесарабия е започнало още преди подписването на 
мирния договор между воюващите страни, 
тъй като командващият руската армия гене-
рал Дибич е издал секретно предписание, с 
което е задължил офицерския й състав да 
разрешава на българите изселници, макар 
и на свои разноски, да се движат след ру-
ските войскови части, които започват да се 
завръщат в Русия още през септември 1829 
г. 

Освен спомените на войводата Генчо 
Къргов, не е бил използван от историци и 
други изследователи на това преселване в 
Русия до публикуването му и друг важен 
източник – архивът на Балчо Нейков, в 
който има много важни и интересни спо-
мени за това събитие след подписването на 

мирния договор. Досега тези спомени 
са претърпели също две издания – през 
1985 г. и 2018 г. Интересно е, че точно те 
са послужили като основа на известния 
български писател Константин Петка-
нов за написване и издаване през 1937 
г. на романа „Преселници”, който също 
не се споменава от изследователите на 
това значително събитие в българската 
история. 

По-късно въз основа на това истори-
ческо събитие са написали художествени 
произведения и Цончо Родев „Тътени” 
(1980) – за изселването на сливенци, Т. 
Гигов „Прокълнати ветрове. Докумен-
тален летопис за необикновения живот 

на възрожденеца Васил П. Чардаклиев (капитан Ва-
сил Вълков)” (1986) и др. 

И така, пак според Ив. Мешчерюк (1965: 148), в ре-
зултат на преселването през 1828-1834 г. в Бесарабия 
са се появили 26 нови села, редица от които са полу-
чили имената си в чест и в памет на селата, от които е 
произлязла основната част от жителите им: Башкалы, 
Беймагала, Бургуджи, Вайсал, Главан, Голица, Гюлмен 
/ Дюлмен, Девлетагач, Делжилер, Дермендере, Драго-
дан/ово/, Глубокое / Ескиполос, Исерлия, Карагач, Ки-
рютня / Кортен, Купаран, Ново-Карагач, Пандаклия, 
Селиогло, Твардица, Тропоклу, Чумлекьой. Освен това, 
селата Кулевча и Камчик получават имената си в чест 
на победите на руската войска над турците около с. 
Кюлевча и на р. Камчия в България, в гр. Болград две 
от частите му получават имената на градовете Сливен 
и Ямбол, откъдето основно са жителите им – Сливен-
ска и Ямболска.  

Иван Селимински, организатор и участник в пре-
селването, пък пише: „със сигурност може да се каже, 
че половината българско население на Тракия между 
Одрин, Стара Загора, Балкана и морето и това от 
Източна България на север от Балкана между Варна, 
Силистра, Исакча и морето се изсели и целият този 
район опустя” .    
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ВЛАДИМИР КАЛОЯНОВ, 
БЪЛГАРСКИЯТ ПИСАТЕЛ И УЧЕН ОТ ТАВРИЯ, 

Е НА 65 ГОДИНИ
А. Миланов (Предопреде-

лените стихове на Владимир 
Калоянов // Роден край, бр. 
40, от 29 септ.. 2007 г., с. 10): 
„Роден на 22 септември 1954 г. 
в таврийското село Лозоватка, 
той още през ученическите си 
години започва да пише стихове. 
След това е комай единственият 
измежду неколкостотинте хиля-
ди наши сънародници в бившите 
съветски републики, който бива 
приет в Литературния инсти-
тут „Максим Горки”. По също-
то време в този институт учат 
няколко талантливи млади бъл-
гарски поети и поетеси. С един 
от тях – Андрей Андреев – са 
съквартиранти. Сближава се и 
с останалите – пеят заедно бъл-
гарски песни, декламират български стихотворения. В 
„Максим Горки” Владимир Калоянов изучава българ-
ската литература и литературния български език. Гот-
ви се за ползотворна дейност сред сънародниците ни 
в Украйна.

Като студент от юни до август 1980 г. е на триме-
сечен стаж в сп. „Славейче” с главен редактор Геор-
ги Струмски. Тук се сближава с талантливия писател 
Йордан Вълчев, който беше и голям родолюбец. Леда 
Милева му осигурява безплатно общежитие. Щедрият 
в подкрепата си на млади дарования сред сънародни-
ците ни в Молдова и Украйна Андрей Германов публи-
кува през 1980 г. негови стихотворения в сп. „Пламък”. 
Контактите му в България, както и приятелството му с 
негови състуденти българи, оставят незаличими спо-
мени.

Попаднаха ми на времето стихотворенията му в 
„Пламък”, направиха ми много добро впечатление, 
но дълго време не успях да узная нещо повече за тех-
ния автор. Литературния институт Калоянов завършва 
през 1981 г. Връща се в родния си край, сътрудничи 
на местния вестник „Приморская степь” със статии и 
преводи от български на руски. Повекват го в Примор-
ския райком на КПСС с намерение да го устроят на 
работа. На срещата със секретар на райкома Калоянов, 
който от свои учители и земляци знае за българските 
училища през 20-те и 30-те години, изказва станови-
ще, че българите в Украйна трябва да изучават родния 
си език. Това вбесява дамата, секретар на райкома. Тя 
се разкрещява, че те не са никакви българи, а русна-
ци. Той се опитва с аргументи да й възрази, да докаже 
правотата си. В резултат на разговора светкавично е 
потърсен за обяснения от органи на КГБ. За се спаси от 
неизбежни репресии, той заминава в Москва. Че опа-
сенията му са били основателни, свидетелства крас-

норечив факт: доста време след 
заплахата отново си идва в родния 
край и веднага му е заповядано да 
напусне района. Връща се отново 
в Москва, където получава подкре-
па от Евгений Сидоров, ректор на 
Литературния институт „Максим 
Горки”, и други съветски писатели. 
Преживява някак си с преводи от 
български за списанията „Дружба” 
и „Молодая гвардия”. Постоянна 
работа по специалността обаче не 
получава нито в столично, нито 
в провинциално издание, поради 
което от 1985 до 1987 г. работи като 
нефтодобивник в Сургут.

Там вродената му изследовател-
ска страст го подтиква да изследва 
езика и бита на местните племена. 
Тази му страст и чувството за дълг 

към сънародниците ни в Украйна го подтикват през де-
ветдесетте години на миналия век да се заеме с изслед-
ването на образованието и културата на таврийските 
и трагично издевателските репресии през сталинизма 
над тези наши сънародници. За дисертацията „Българ-
ската просвета в Украйна през 20-те и 30-те години 
на ХХ век” през 1997 г. му беше присъдена научната 
степен „доктор на историческите науки”, но тя не му 
отвори възможност за работа нито у нас, където в Дър-
жавната агенция за българите в чужбина назначиха на 
нови щатни бройки протежета на политици, нито в Ук-
райна, където не признават дипломата му за докторату 
въпреки двустранното споразумение за взаимно при-
знаване на дипломите. Това е поредният брутален акт 
от страна на украинските власти, които си позволяват 
такива репресивни действия спрямо сънародниците 
ни, защото знаят, че висшестящите български власти 
няма да протестират, а ще благодарят коленопрекло-
нно за много добро отношение към българите в Украй-
на. Трябва да добавя, че за дисертацията му, което е 
първо монографично изследване на тази тема, все още 
не се е намерил издател, въпреки безспорния й научен 
принос. Освен това, тъй като по темата имаше съвсем 
малко публикации и то само за отделни моменти, Ка-
лоянов трябваше да прерови архивите на Одеса, Хар-
ков, Санкт-Петербург и Москва, в това число и в раз-
секретените архиви на КГБ.

Споменах всички тези перипетии по житейския и 
творчески път на Владимир Калоянов, за да дам пред-
става какви огромни препятствия възникват пред реа-
лизацията на един български поет в Таврия. 

Би могло да се каже, че в бившия Съветски съюз 
при някакви относително нормални условия той жи-
вее от 1987 до 1991 г. в Кишинев. Да замине за там му 
помага вече споменатия ректор Евгений Сидоров, дава 
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му дори препоръка до Съюза на молдовските писате-
ли. Там му предлагат да стане референт по проблемите 
на българската литература. Той обаче разбира, че това 
предложение е резултат на козни от страна на молдо-
вски българи, които целят да отстранят Петър Бурлак-
Вълканов като референт. Не приема. Става ръководи-
тел на литературен кръжок при Двореца на пионерите 
и учениците в Кишинев, заедно с това работи в Мол-
довската академия на науките до идването в България 
като докторант.”

Вече отбелязах, че Владимир Калоянов е бил добре 
осведомен за българските училища в Таврия, Крим и 
Одеска област през 20-те и 30-те години на миналия 
век. Той е знаел и за българските вестници и книги, 
издавани по това време, както и за българските поети 
и писатели, изявили се през този период, повечето от 
които са погубени по време  на репресиите. Заедно с 
поетическите пориви у него се появява и поривът да 
продължи тяхното дело, като пише стиховете си на 
български. Както вече стана ясно, пътят, който избира, 
се оказва трънлив. Чак когато става 37-годишен, през 
1991 г. успява да издаде в Кишинев първата си стихо-
сбирка „Капки от корена”. През 1994 г. в София излиза 
стихосбирката му за деца „Звънлив капчук”. Заедно с 
проф. Симеон Янев през 1994 г. съставят христомати-
ята „Българска литература” за българчетата извън се-
гашните ни граници… Сега е подготвил за печат сти-
хосбирката „Предопределени песни”. Дано да й про-
върви скоро да види бял свят.

Обърнете внимание на заглавието, което носи пър-
вата стихосбирка на Владимир Калоянов – „Капки от 
корена”. Това само по себе си е откритие. Живител-
ните сокове за поезията идват от корена. Те са като 
драгоценните капки, благодарение на които  кълновете 
стават филизи и извисяват стебла. Бих казал, че въпре-
ки многократните опустошителни засухи коренът на 
българщината в Таврия все още е в състояние да дава 
живителни сокове за творчество. Те са подхранили и 
предопределените стихове на Владимир Калоянов…”

Изповед
Старинните врати деня затварят
и чувства се как нощните тъми
със вятъра самотен разговарят, 
останали и те съвсем сами.

А вятърът във стаята си шета
и като мен се скита вечно сам.
Щом през глава се втурне към полето
отново с него ще се срещнем там.

Той доверчиво ласкав ме прегръща,
ектении запява като в храм.
Невинен от небето той възвръща 
на хората спасителния плам.

Сред птиците, горите, зверовете
Тук, само тук приют намирам аз –
Далеч от злобата на враговете,
С приятели стоя до късен час.

Със песента си зърно ще посея

във нивите, които съм орал,
сърцето във стиха ми ще живее,
ще жъна туй, което съм посял.

Стихът е звън пулсиращ на звездите,
небето плът е от вселенска дълбина
и винаги открива светлинките,
за да дари света със светлина. 

Донка Николова /Прекланям се пред историята 
// Роден край – Одеса, бр. 37, от 19 септември 2009 г., 
с. 3/: „Можем ли да ви определим като „непорасна-
ло дете”? Литературната история подсказва, че в 
дни на отчаяние и умора авторите търсят спасение 
от „суетата на деня” в света на детето. Вашата пър-
ва книга в България е за деца. Мисля, че Вашият 
интерес към света на децата не е случаен.

- Смятам, че не е лесно да се запази детската 
душа,… „непораснало дете”, ако се приеме определе-
нието като идеален вариант за един крехък и непов-
торим свят…

Обичам децата, защото са кристално чисти! А за 
формирането им са необходими учители, среда, които 
да им облагородятдушата, защото детската душа е 
чувствителна и се нуждае от този, който ще я насо-
чи по правилен път за по-нататъшното й развитие и 
постигане на целта.”

Емил Миланов (Грижи за студентството са 
грижи за бъдещето на държавата // Роден край – 
Одеса, бр. 46, от 13 ноември 1999, с. 2): „Ако не беше 
активността на обществените организации, основно 
на дружество „Родолюбец”, нямаше да има увеличени 
стипендии за българите зад граница. Техните призиви, 
отправени към Министерството на образованието, 
изиграха главна роля. В този момент много помогна и 
срещата на Владимир Калоянов с министъра на фи-
нансите, който благогклонно погледнал на проблема 
и дал съгласие да се увеличат стипендиите, с което 
да се осигури възможността за обучение в български 
висши училища.” 

„Ринг-Экспресс” № 76 /1303/, от 20 сентября 
2012 г., с. 7: „Владимир, известно, что вы приложи-
ли руку к созданию украинско-болгарского лицея.

- Это действительно так. По существу, это 
была моя идея, которая заключалась в развитии ку-
льтурных традиций двух народов. Поддержал ее быв-
ший заведующий Районо Владимир Попескул. Это был 
благородный человек. И плохо, что благородные уми-
рают рано. ”

Светлана Драгнева /Българско обозрение – Оде-
са, от 23.03.2008 г., с. 3/: „За голям принос в разви-
тието на българщината в Украйна Асоциацията на 
българите в Украйна през 2007 г. номинира Владимир 
Калоянов в общоукраинския български конкурс „Човек 
на годината - 2007”, койтоминава под патронажа на 
президента на Асоциацията на Антон Киссе. 

Същата година по ходатайство на Асоциацията 
известният таврийски поет стана носител на паме-
тен медал „Иван Вазов” – награда на Държавната 
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агенция за българите в чужбина към Министерския 
съвет на Република България, който му бе връчен по 
време на тържествата, посветени на 145-та годиш-
нина от преселването на българите от Бесарабия в 
Таврия.”   

Владимир Корниенко /”Българите в моята съд-
ба” // Роден край – Одеса, бр. 33, от 13 август 2005 г., 
с. 9/: „Вие познавате и Владимир Калоянов…

- С Владимир Калоянов аз се познавам и прия-
телствам отдавна. На мен той ми харесва и като чо-
век, и като поет. Неговата съдба ми прилича на жи-
вота на академика и професора Юрий Шилов, който 
е родом от Приморск. Те и давмата са били гонени, 
защото не били разбрани от властите. Това са все-
отдайни хора. Запознах се с Калоянов в много трудно 
за него време. Той тогава се скиташе, тъй като беше 
подложен на репресии от местните функционери. 
Даже беше заплашен, че ще бъде затворен в лудница-
та. На Калоянов току-що завършилия в Москва Лите-
ратурния институт „Максим Горки”, му беше казано 

за 24 часа да се маха оттук. Затова той беше прину-
ден да си търси работа в Кишинев, в Академията на 
науките в Молдова. Той ми падари стихосбирката си 
„Капки от корена” с дарственх надпис. Имам и друг 
негов сборник – „Звънлив капчук”. Направил съм пре-
води на украински език на стиховете от тези книги, 
с които във в. Индустриальное Запорожье” запознах 
читателите да знаят, че има и такъв български поет 
Калояно. Между другото, преди две години той беше 
приет в Запорожкото отделение на Съюза на писа-
телите на Украйна, и при това – единогласно! Освен 
това написах за Калоянов две големи сатии във връзка 
с неговите 4—годише и 5-годишен юбилеи.”

И все пак признанието, макар и позакъсняло, идва 
и в родината му. През 2018 г. Международната кадрова 
академия в Украйна присвоява на Владимир Калоянов 
научното звание „професор”.  

Подготвил: В. Кондов

Тараклийский университет им. Григория Цамблака  принял 
участие в работе Летней академии для ректоров и проректоров  
ВУЗов «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УНИ-
ВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫХ ИССЛЕДО-
ВАНИЙ В РАМКАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ В СТРАНАХ СНГ»,  которая про-
ходила 23 -27 августа 2019 года. Организатором Летней академии 
выступил Университет Европейских Политических и Экономиче-
ских Знаний им. «Константин Стере»  при поддержке Межгосу-
дарственного Фонда Гуманитарного Сотрудничества, Министер-
ства образования, культуры и исследований, Американского уни-
верситета Молдовы, Совета ректоров Республики Молдова.

В работе Летней академии  также приняли участие  представи-
тели университетов  Российской Федерации, Беларуси, Азербайд-

жана, Украина, Грузии, Румынии, Китая, Армении, Греции, а также официальные лица 
Республики Молдова.

5 дней интенсивной   работы, эффективного взаимодействия и содержательного, кон-
структивного  общения  принесли свои плоды в виде договоров о сотрудничестве, формиро-
вания связей между университетами различных государств, определения приоритетных 
направлений  и мер по улучшению, внедрению и развитию университетского образования 
и научных исследований.

Сюмбели Т.
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Етнокултурен фестивал "Единство чрез многообразието"
На 21 септември 18-ият етнокултурен фестивал "Единство чрез многообразието" събра 

представители на различни етноси, живеещи в район Тараклия и извън него, на площада в 
града, където бяха представени национални дворове, традиционни предмети на декоративно-
приложното изкуство и предмети за бита, занаяти. Организирани бяха книжни изложби 
на езиците на националните малцинства на Молдова, както и образци от националните 
кухни. Художествените колективи показаха разнообразието на народните танци и песни. 
Всеки участник получи от организаторите почетна диплома за участието в 18-я фестивал 
"Единство чрез многообразието".

Нашият университет също взе дейно участие във фестивала с представяне на изложби 
от експонати от историко-етнографския ни музей и книжна продукция – книги на колеги 
преподаватели, а също така и с участие на наши музиканти и певци в концерта на сцената 
пред площада. 
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Есе   студента   1 курса Истории, 
Тараклийского Государственного Университета им.  «Григория Цамблака».
Я побывал во многих университетах нашей страны, выбор пал на Тараклийский   

Государственный Университет.   Почему?
Во – первых, ни один Университет страны, кроме Тараклийского Государственно-

го Университета, не набирает русские группы по специальности: ИСТОРИЯ. Я был в 
городе Кишинёве, в городе Комрате и мне всегда говорили, что шанс найти русскую 
группу очень маленький.

Во-вторых, сам Университет обладает квалифицированными преподавателями.  Я 
могу говорить только об преподавателях истории, но багаж их знаний поражает.  Ра-
дует то, что они готовы им делиться и помогать.

В–третьих, само отношение к учащимся восхищает.  Тебе всегда рады помочь, 
подсказать, тебе обязательно объяснят.

Я рад, что поступил в Тараклийский Государственный Университет.
                                                                Железогло Иван

Есе   студентки   I курса, Тараклийского Государственного Университета 
им.  «Григория Цамблака».

Тараклийский Государственный Университет им.  «Григорий Цамблак» находится в 
городе Тараклия.  После окончания лицея встал вопрос - какой университет выбрать?  
Много было мыслей, но остановилась на одной.  Я пошла в университет родного горо-
да.  Хорошая материально-техническая база, квалифицированные преподаватели.  Также 
Университет сотрудничает с Р. Болгарией и ежегодно проводятся поездки для получения 
большого опыта и практики в выбранной профессии.  Университет обладает всем необ-
ходимым, чтобы получить хорошие знания и стать лучшим специалистом в своей сфере. 
Библиотека с большим выбором книг не только для учебы, но и для того, чтобы расши-
рить свой кругозор.  Музей, который включает в себя множество интересных экспонатов.  
Многим из них по сто и даже больше лет. Все эти предметы ярко показывают быт людей 
прошлых столетий.

Этот Университет мне очень нравится.  Все преподаватели обладают навыками об-
учения и при любой возможности могут подсказать и дать ответы на интересующих сту-

дентов вопросы.
Оценивание происходит только в рамках способностей студентов и усвоения ими новых дисциплин.  Универ-

ситет выпускает дипломированных специалистов, которые находят работу в любых странах мира.
Это учебное заведение я бы порекомендовала всем студентам нашей страны!                                                             

Загородная Виктория

I курс   БРФ, Caramalac Ion
Prima impresie de Universitate este că, locul în care studenții petrec o mare parte din zii, astfel pentru ei universitatul 

este frații și surorile sunt colegi de grupă, iar părinții sunt profesorii. 
Primul pas făcut pe acest prag, te motiviază ca să te dezvolți și s-ă înveți cu succes.
Iar practica și capacitatea profesorilor este la un nivel înalt.
Cu suportul lor și stăruintele noastre putem pune că vom devine specialișți calagacți.

I CURS BAF
Împresiile mele desre Universitatea “Grigorii 

Țamblac”
În anul 2019 eu am început studiile în Universitatea 

“Grigorii Țamblac” din Taraclia.
Am ales specialitatea BAF, pentru că am foarte tare 

interes la limbele străini, dar în timpul acelaș vreau să 
învăț limba maternă mai bine.

Când am venit în prima zi, am întălnit prietenele 
mele, care sunt în grupa mea, noi foarte repede ne-am 
adaptat în viața studențiilor. Încă am primit impresii 
bune de la călătoria în Bulgaria, care va avea loc din 1 
octombrie până la 15 octombrie. Profesorii explică bine 
subiectele și răspund la întrebările elevilor.

În general, sunt fofrte mulțumita de studii la Univer-
sitatea. Sper că studiile în parcursul de 4 ani vor merge 
repede și interesant. 

Cred că pentru aceasta trebuie să prețuim toate zile 
aici, să bucurăm succeselor și să luăm lecții din nenorociri.

  Eu să studies în aceasta Universitatea îndemn pe toții liceiști să fac studii aici.
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ЕЗИКОВЕД ОТ ЯПОНИЯ – ГОСТ НА УНИВЕРСИТЕТА И НА ГРАДА НИ
Преди обаче да се озове в Бесарабия, в Тараклия, колегата от Япония ми 

написа в ФБ-лични следното писмо: 
Здравейте, проф. д-р Кондов, Пише Ви Кента Сугаи от Япония. Във връзка с 

теренното ми проучване през лятото, за момента, планирам да дойда, първо, 
в София на 20.08 и да прекарам няколко дена там. По времето на престоя 
ми в София, бих искал да Ви посетя в Пазарджик. Ще се съгласите ли да се 
видим, да кажем, в някой от тези дни: 21-24 август? След София ще отида в 
Кишинев със самолет и от там мисля да отида в Тараклия и съседните райони 
за няколко дена. Ще ми помогнете ли с намирането на някой, който може да 
ми окаже помощ за осъществяването на проучването по време на престоя ми 
в Тараклия? Ще отлетя от Кишинев най-късно до 31.08, тъй като ще имам 
важни заседания в университета ми в Япония, които няма как да пропусна. 
Поздрави, Кента Сугаи.

След като получих това писмо от колегата и му отговорих, че ще му съдействам всякак, свързах се по скайпа 
с ректора на университета доц. д-р Мария Паслар, която пое ангажимента да направи каквото трябва за преби-
ваването на колегата д-р Кента Сугаи в Тараклия. На практика се получи така, че нашият ректор го посреща и 
поема на 27 август още в Кишинев, където се намира по служебни задължения, и до 30-ти август му съдейства 
така, че програмата му в нашия град да се изпълни и преизпълни, за което той много е благодарен както на нея, 
така и на всички други хора и институции, оказали му тук необходимото внимание и съдействие.  

В. Кондов

Японският лингвист Кента Сугай 
пристигна в Тараклия да изучава българския диалект

Кента Сугай разказа в пресклуба на БТА, че със света на българите се запознал, докато учел в Токийския 
университет славянски езици. Японецът се заинтригувал от граматическите особености на българския език. 

Две години той учи в Софийския университет "Св. Климент Охридски", защитава докторска дисертация, коя-
то е свързана с българските говори в Румъния, а сега преподава руски език в университета в Хокайдо. След като 
изучава българските диалекти в Румъния, близо до Букурещ, японският учен се заинтересува от българските 
диалекти в Бесарабия. Така съдбата го води в Тараклия - центъра на бесарабските българи в Молдова. 

Общувайки с местните жители, Кента Сугай остава с впечатлението, че много хора говорят книжовен бъл-
гарски език, а диалектьт се използва от по-възрастните хора. "След разпадането на СССР, в допълнение към 
влиянието на руския, украинския и молдовския език, днес се забелязва и влиянието на книжовния български 
език върху местните диалекти, защото днес бесарабските българи имат контакт с прародината си, много млади 
хора учат в български университети", отбеляза ученият.

В Тараклия младият учен се срещна с педагозите от Държавния университет «Григорий Цамблак», посети 
Музея на културното наследие на Тараклия и се запозна с програмите по българския език, по които се обучават 
децата в детските градини и училища. В пресклуба на БТА Кента беше заедно с преподавателя от ТДУ Николай 
Тодоров.

Ирина Богоева
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Говорът на бесарабските българи е предмет на изследване от страна 
на японския лингвист Кента Сугаи, който през август посети Молдова, 
изучавайки диалекта ни. Преди да замине за Тараклия, където предсто-
яха теренни проучвания, директорът на фондация «Български дух» Олег 
Косых се срещна с учения, за да научи повече за неговите изводи.

— Не мога да не ви питам: как така стана, че японски учен се 
занимава с говора на хора, които двеста години живеят извън Бъл-
гария?

Аз работя в университета «Хоккайдо», където съм доцент и пре-
подавам основно руски език. Навремето се заинтересувах от български 
език и се насочих към диалектологията. Първо започнах с говорите на 
българите, живеещи около Букурещ. Много пъти ходих там — основно 
в едно село, което се казва Брънещ. Запознавах се с хората, местните 

жители, говорихме си на български с баби, дядовци. По този начин събрах материал. Моята тема са езикови 
контакти, тоест изследвам какви промени, явления стават под влияние на други езици.

— Как стигнахте до изследване диалекта на бесарабските българи?
Когато учих в Москва, се запознах с един приятел, който е от Тираспол. Той защити докторската си дисер-

тация за балканските езици. След това той се заинтересува от японски език. Сега е в Япония. След като той 
разбра, че се занимавам с български диалекти извън границите на България, ми каза, че има едно село Паркани 
— между Бендер и Тираспол. И предложи ми да отидем там заедно, когато има ваканция. Така започна моят 
интерес към бесарабските българи. Вече за четвърти път съм в Паркани.

— Знаете литературния български, запознат сте и с диалекта ни. От научна гледна точка какво можете 
да кажете за състоянието на говора ни? Има ли някаква особеност, която никъде другаде не съществува?

Има такива моменти. И точно с тях се занимавам сега. Например, в езика на бесарабските българи се на-
блюдават много русизми на нивото на фонетика, морфология.

Според мен, давам ви я като пример, се наблюдава една специфична конструкция — у меня има еди какво 
си. Тя не съществува в книжовния език, обаче тук под влияние на руски език се появяват такива неща, не само 
на ниво фонетика и лексика, но и на ниво морфология, синтаксис, тоест на по-дълбоко ниво.

Има много какво да се изучава. Аз съм в началото на изследването. Но мога да кажа, че аналогични процеси 
можем да видим в Румъния, където забелязваме явления, възникнали под влияние на румънския език.

По време на екзкурзия по паметните места в Кишинев — до църквата, построена от български преселници в 
началото на XIX век.

— Според Вас къде българският език е по-запазен? Питам, защото сте били сред нашите общности и в 
Румъния, и в Молдова, и в Украина.

Според мен българският език по-запазен в Бесарабия, защото, например, в тези селища около Букурещ само 
баби и дядовци говорят български. Средното, да не говорим за младото поколение, не знаят български език. 
Още повече, те не смятат, че са българи. Те се смятат за румънци. Изгубили са идентичността си на българи. 
Така че не изключвам, че след 20 години българските говори около Букурещ да изчезнат.

Обаче има и друг пример: банатските българи запазват си езика много добре, защото имат свой литера-
турен език. По този начин в западната част на Румъния говора е съхранен. Същото може да се каже и за 
българите в Бесарабия.

-Може ли да се направи извод от тези ваши наблюдения: ако езикът се използва само на битово ниво и 
не се създава литература, рано или или късно той ще изчезне?

Това е възможно. Банатските българи създадоха свой литературен, книжовен език и активно го използват 
— създават проза, поезия. С други думи той е нещо като фундамент за съхраняване на идентичността им, 
един от важните фактори за това.

Благодаря за разговора!
Разговорът проведе Олег Косих
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Нови книги
Дарение от книги за университета „Григорий Цамблак”

Сред книгите на това дарение има и нови книги, но по-
вечето от тях са антикварни. Дарението стана факт бла-
годарение на колегата доц. д-р ДИМИТЪР МАРИНОВ 
от Варна, който скоро се хабилитира... Да е жив и здрав! 
Успехи и занапред! Та финансова основа на това благо-
родно дело стана хонорарът за Становището ми относно 
хабилитационния му труд. Литературата, която се заку-
пи, е предимно антикварна и е предназначена за специ-
алността «Български език и литература» в университета 
«Гр. Цамблак. Част от книгите са копирани и подвърза-
ни със съдействието на книжарница «Барич» в гр. Пазар-
джик. Да, огромна благодарност на Bg Internet - Книжен 
пазар, откъдето са повечето от книгите! Между другото, 
всеки, който има възможност и желание, би могъл да на-
прави подобно дарение... от една, две и повече книги за 

учебното ни заведение по съответните дисциплини за специалностите, изучавани тук...
Много често в домашните ни библиотеки се намират книги, които вече не ни трябват, но биха могли 

все още да послужат на младите хора в уч. заведения... Няма по-хубав подарък от този, който съдържа 
знания, необходими за човек, особено пък ако е студент! ...

Книгата с избрани творби на Михаил Бъчваров е дарение за университета от г-жа ЙОРДАНКА ЦО-
НЕВА - съставител и редактор на изданието, за което също много й благодарим! .

В. Кондов

Излезе от печат и второто издание на алманаха Бесарабски 
гердан – Колоритен Буджак - сборник, включващ художествени, 
етнографски и други произведения на български руски, 
молдовски и гагаузки език. Сборникът става все по-популярен 
заради факта, че дава трибуна на много млади и не толкова млади 
хора от нашия край, които правят първи опити в литературното и 
научно-изследователското творчество. 

В поредицата Българските говори 
в Украйна видя бял свят том 8, пред-
ставляващ „Говорът на българите 
в с. Городне (Чийшия), Бесарабия. 
Речник”. Авторът е известната укра-
инска българистка от гр. Одеса проф. 
Валентина Колесник. Книгата е 
ценно езиковедско изследване, по-
светено на един от най-проблемните 
за изследователите български гово-
ри в Бесарабия, т. нар. чийшийски 
говор. 

Авторката е изпратила като даре-
ние за нашия университет 10 екзем-
пляра от книгата си, които се надява-
ме в най-скоро време да пристигнат 
при нас и за които много й благода-
рим. 


