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Обичам те, българска реч, звук сладък, най-мил в звуковете!
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Първи ноември – Ден на народните будители

Уважаеми 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!

И.д. ректор на ТДУ
доц.д-р Мария ПАСЛАР

Всяка година на първи ноември България чест-
ва Деня на народните будители. Това е национален 
празник, който почита де-
лото на всички български 
просветители, книжовни-
ци, революционери и бу-
дите на националния дух.

Първото неофициално 
честване на празника се е 
случило през 1909 г. в град 
Пловдив. От 28 юли 1922 г. 
1 ноември е обявен за об-
щонационален празник и 
неучебен ден. Въпреки го-
лямото културно и патриотично значение, което е имал 
празникът на будителите, през 1945 г. той е отменен.

На 1 ноември 1990 г. по идея на Общонародното 
сдружение "Мати Болгария " е подновено честването 
на Деня на народните будители - книжовници, светци, 
мъченици и герои на славното ни и драматично мина-

ло. Официалното отбелязване на празника се въз-
становява със Закона за допълнение на Кодекса на 

труда, приет от 36-то Народно 
събрание на 28 октомври 1992 
г., когато е обявен официално за 
Ден на народните будители.

Не е тайна, че духовното 
просвещение на българския на-
род е дало така нужния тласък за 
учредяването и задвижването на 
национално-освободителното 
движение по родните земи. Във 
вече свободна България, както 
интелигенцията, така и масови-

ят човек, са осъзнали подвига на възрожденските ре-
волюционери и писатели, които са довели българите 
до осъзнаването им като нация и до твърдата решител-
ност да се поведе и спечели борбата за независимост и 
държавен суверенитет.

За да изразят своята признателност, много от гра-

Ден на народните будители - един наистина светъл празник!
Защо не трябва да забравяме делото на предците си

...О, неразумни и юроде!Поради что се срамиш да се наречеш болгарин и не четеш, и не говориш 
на своя език?  Или българите не са имали царство и държава?...”                                                                                                                               

Из "История славянобългарска" 
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довете и селата кръщават своите училища и читалища 
на заслужилите народни будители, за да се помнят и 
прославят имената им.

Добре е да се споме-
не, че за образованието 
на жените също е имало 
кой да се погрижи, дори 
и в онези далечни и смут-
ни години. Анастасия 
Димитрова е назовава-
на като една от първите 
български светски учи-
телки от епохата на Въз-
раждането.

Тя е родена в семейство на бедни родители, но 
това не попарва стремежа ѝ към образование. Анаста-
сия се обучава в Калоферския девически манастир. 
Изучава история, география, аритметика, математика. 
През октомври 1840 г. открива в родния си град 
Плевен първото девическо взаимно училище, което 
се издържа от епископ Агапий.

Завършилите училището девойки са ставали учи-
телки или откривали нови взаимни училища в други 
градове в България. През 1845 г. при Анастасия Ди-
митрова учат около 90 момичета от всички краища на 

страната.
След като се омъжва Анастасия напуска учили-

щето. Тя, както и бивши нейни ученички, преподават 
частно в дома си на десетина 
момиченца. Анастасия посве-
щава на педагогическа дейност 
повече от 50 г. от живота си.

В София първото девиче-
ско училище отваря врати през 
1858 г., благодарение на Сава 
Филаретов.

Нека не забравяме дело-
то на народните будители, 

тъй като това би било най-големият срам и обида 
за тяхното дело.

Нека си припомняме с уважение и признателност 
поне веднъж годишно какво са сторили те за нас и да 
продължим делото им, а не да го покриваме с пластове 
невежество, неуважение и неблагодарност. 

Именно знанието дава най-голямата сила, сила, 
която вдъхновява хората да вършат чудеса, да покоря-
ват света и да оставят нещо значимо след себе си, за да 
не бъде съществуването им напразно и името им по-
гълнато от тъмнината на незнанието.

Историята
На 29 октом-

ври 1838 г. е осве-
тен храм-паметни-
кът „Свето Преоб-
ражение Господне 
в Болград", Южна 
Русия (днешна Ук-
райна). Той е по-
строен с труда и 

средствата на българските колонисти. Съборът в бъл-
гарската светиня е един от най-големите в миналото и 
сега за православната християнска общност.

През 1938 г. в България тържествено е отбеля-
зана 100-годишнината на храма. Тогава се ражда 
идеята 29 октомври (16-ти по стар стил) да бъде ден 
на бесарабските българи. С този акт се отдава дъл-
жимото уважение на тази общност, която е участвала в 
борбите за национално и културно възраждане на бъл-
гарския народ, и в строителството на Нова България 
след Освобождението през 1878 г.

 Традиция е вече всяка година на 29 октомври, 
Деня на бесарабските българи, Културно-просветно-
то дружество за връзки с бесарабските и таврийски 
българи „Родолюбец” да организира мероприятие по 
повод на празника. Дълги години темата за бесараб-
ските българи бе във информационен вакуум. Макар 
че още през 1938 година Инициативен комитет излиза 
с предложение - 29 октомври да бъде обявен за Ден 
на бесарабските българи, първото официално чества-

не е организирано в София през 1998 г. от Дружество 
"Родолюбец" по инициатива на члена на дружеството 
Мирчо Сливенски, чийто баща е родом от сливенската 
махала на град Болград. През последните години бъл-
гарските дружества в Украйна и Молдова провеждат 
мероприятия и акции посветени на празника.

„За ония, които запазиха духа си" - за заслугите 
на бесарабските българи

Далеч от нас са бесарабските българи. По едно 
предопределение на историческата съдба те са чуж-
ди поданици, чужди граждани, данъкоплатци, вой-
ници. Те са, и навеки остават неделима част от бъл-
гарската народна снага, на българската духовна и 
културна общност. Ще останат, защото несъкру-
шима е връзката между нас и тях. Тая връзка е дво-
яка и здраво сплетена: кръвта, която вода не ста-
ва, и духът, който не умира и всичко побеждава. 
Нека никога не преставаме да мислим и се грижим 
за нашите братя - българите в Бесарабия, а един ден 
в годината - 29 октомври, по стар стил 16 октомври, 
годишнина от освещаването на въздигнатия от тях в 
Болград български храм-паметник „Свето Преображе-
ние Господне" - да бъде за тях и за нас голям празник 
на българския дух.

Това е обръщението на главния секретар на патри-
отичното движение „Отец Паисий" Димитър Тодоров 
към читателите на вестник „Българска Бесарабия". Из-
данието излиза с един единствен брой в София на 28 
ноември 1938 г.

29 октомври - Ден на бесарабските българи 
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На 1 октомври тази година университетът 
„Григорий Цамблак” в гр. Тараклия отбеляза своя-
та 1 десетгодишнина. Още през последния ден на 
септември във връзка с празника на университета 
се състоя шествие на преподавателите и студенти-
те от основната му сграда до централния площад 
на града, където районното ръководство отправи 
поздрави към участниците в шествието. Най-до-
брите студенти бяха отличени с награди. Състоя 
се и малък концерт.

Във връзка със забележителното събитие в 
централната сграда на университета се състояха 
редица прояви. По време на тържественото събра-
ние и.д. ректор на университета доц. д-р Мария 
Паслар изнесе доклад, в който са отбелязани ос-
новните моменти, свързани с историята на уни-
верситета. 

Студентите и преподавателите на учебно-
то заведение много сърдечно на няколко езика, в 
това число и на български език, бяха поздравени 
от министър-председателя на Република Молдова 
г-н Юрий Лянкъ. Той връчи почетни грамоти на 
редица преподаватели и подари лека кола на уни-
верситета. 

Поздрави поднесоха и зам. министъра на об-
разованието на Република Молдова г-жа Л. Ган-
драбура, посланикът на Република България в 
Република Молдова г-н Петър Вълов, главният 
секретар на Държавната агенция за българите в 
чужбина г-н Димитър Владимиров. От името на 
Ректорския съвет на Република Молдова поздрави 
поднесе неговият председател ректорът на Иконо-
мическата академия проф. д-р Григорий Белостеч-

ник. След това той и присъстващите заедно с него 
ректори на  вузове в Молдова поднесоха букети с 
цветя и връчиха подаръци на доц. д-р М. Паслар.

В университета по случай 10-годишнината 
от основаването му бяха получени поздравител-
ни адреси от двамата президенти, на Република 
България – Георги Първанов и на Република Мол-
дова – Владимир Воронин, направили всичко не-
обходимо за неговото откриване тук, в Тараклия. 
Поздравления бяха получени и от г-жа Маргарита 
Попова, вице-президент на Република България, 
от проф. Анелия Клисарова, министър на образо-
ванието на Република България, от ректорите на 
двата партньорски вуза в България – от проф. д-р 
Пламен Легкоступ, ректор на Великотърновския 
университет, и от проф. Христо Белоев, ректор на 
Русенския университет, от председателя на Бъл-
гарската община в Р. Молдова г-н Фьодор Сабий  
и от други институции. Поздравленията се реду-
ваха с песни и танци на студенти – участници в 
художествената самодейност на университета.

А преди основното тържество в аулата на 
университета обаче, още в 9 часа сутринта, бяха 
открити два музея в основната сграда на учебно-
то заведение – музей, посветен на историята на 
създаването на университета, и историко-етног-
рафски музей. Беше също така организирана и 
представена изложба на научно-изследователска, 
методическа и художествена литература,  издаде-
на от университета през тези десет години, като 
резултат от проведени научни конференции в 
учебното заведение и като монографии на негови 
преподаватели. 

10 години
на Тараклийския държавен университет „Гр. Цамблак”

По време на 
откриването 
на музей на 

университета.
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Откриване на историко-етнографски музей в сградата на университета.

И.д. ректор на университета доц. д-р Мария Паслар изнася доклад 
за десетгодишната му история.

Г-н Петър Вълов, посланик 
на Р. България в Р. Молдова.

Словото на заместник-министъра на 
образованието на Република Молдова

 г-жа Л. Гандрабура.

Словото на министър-председателя на 
Република Молдова г-н Юрие Лянкъ.

г-н Фьодор Сабий, председател на Българската 
община в Р. Молдова.
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Поздравление от председателя на ректорския 
съвет на Р. Молдова  проф. Гр. Белостечник 

и негови колеги – ректори на университети в 
страната.

Поздравление от д-р Марияна Георгиева, 
бивш преподавател в университета, 

командирована от МОН на Р. България.

Семинар по български език в университета
В рамките на празничната програма, свързана с 10-годиш-

нината от създаването на нашето учебно заведение, се състоя и 
квалификационен семинар за учителите по български език и ли-
тература от региона, посветен на  проблемите на преподаването 
на българската литература при диглосия и билингвизъм. Бяха 
поканени колегите българисти от район Тараклия, Комрат, Кагул 
в нашата старана, 
а също така и от 
район Болград в 
съседната Одеска 
област в Украйна. 
Отзоваха се пре-
подавателите по 

български език от почти всички училища в район Тара-
клия, където се изучава българският език, от гр. Болград 
и от съседното до него село Кубей/Червоноармейское 
оттатък границата ни с Украйна. Поканени бяха и наши 
студенти филолози и историци, както и доста обществе-
ници. Водещ на семинара бе д-р Марияна Георгиева от 
гр. Русе, България, която е и един от първите преподава-
тели от България в нашия университет. Участниците в 
семинара с голям интерес изслушаха колегата от България, която имаше какво да сподели пред тях като 
дългогодишен преподавател по българско слово, включително и тук, в сградата на нашия университет.

Наскоро в гр. Русе излезе от печат второто издание на 
книгата на д-р М. Георгиева „Из лабиринтите на българско-
то слово”, написана въз основа на докторската й дисертация, 
която е едно сериозно помагало за учителите по български 
език и литература, работещи преди всичко сред българските 
общности извън пределите на България. Създадена въз ос-
нова на експерименти, свързани с литературното обучение 
и проведени в педагогическия колеж „Св. св. Кирил и Ме-
тодий” в гр. Тараклия, тази книга, уверени сме,  ще предиз-
вика интерес 
преди всичко у 
преподаватели-
те по български 
език и литера-

тура в нашия регион и ще им бъде много полезна в тяхната 
работа като такива. В края на семинара д-р М. Георгиева 
подари екземпляри от книгата си на мнозина от участни-
ците му. А те горещо благодариха на колегата си от Бълга-
рия за споделения пред тях и толкова необходимия им опит 
относно обучението по българска литература и език, и то 
тъкмо в условията, в които те работят.

В Заключението към книгата си авторката отбелязва: 
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Семинар за млади учители
На 20 октомври тази година в управлението на образованието се със-

тоя семинар за младите учители, работещи в предучилищните и средните 
учебни заведения в район Тараклия на тема 
«Стажировка – важный етап профессиональ-
ного становления молодого учителя». В ра-
ботата на семинара взеха участие 29 млади 
специалисти от общо 33-ма. 

29 от тях са завършили: 2-ма - Тараклий-
ския педагогически коллеж (Валентина Па-
ничерская – ДДУ № 4 – гр. Тараклия, Т. Анто-
нова – ДДУ – В. Албота), 10 – Тараклийския 
държавен университет «Гр. Цамблак» (Ана-
стасия Рошка, Наталия Тулуш, Лилия Кара – 
ДДУ № «Солнышко» - гр. Тараклия, Олга Морар – ДДУ «Ручеек» - Новосьолов-

ка, Мария Франго – гимназия с. Новосьоловка, Татяна Въходец – ДДУ «Берьозка с. Мусаит, Марина Юсюмбели 
– гимназия с. Кайраклия, Марина Федонкина и  Наталия Кайряк – гимназия гр. Тараклия, Станислав Паслар 
– ТЛ «Иван Вазов» - гр. Тараклия), 1 – Югозападния университет «Неофит Рилски» в Р. България, 1 – Комратския 
педагогически колеж «М. Чакир», 3-ма – Комратския държавен университет, 3-ма – Кагулския държавен уни-
верситет «Б. П. Хашдеу», 1 – Кагулското педагогическо училище, 2-ма – Кишиневския държавен университет, 
2-ма – Кишиневския педагогически университет (един от които – и Кишиневския държавен университет), 2-ма 
– Институт за международни отношения в гр. Кишинев, 1 – Тирасполския държавен университет, 1 – Казахския  
педагогически колеж.

По време на семинара приветствие към участниците му поднесе началникът на Тараклийското районно 
управление на образованието г-жа Евгения Мандажи, която, всъщност, проведе с тях откровен разговор за 
проблемите, с които те се сблъскват в работата си. Със слово се обърна към младите специлисти и заместник-
началникът на упрвлението на образованието Екатерина Дикиджи. Сътруд-
ниците от Методическия център към Управлението на образованието начело 
с неговия ръководител О.А. Вичева запознаха младата учителска аудитория-
та с:

- диагностиката на проблемите на преподаването-обучението-анкетира-
нето (А.Н. Карагиоз), 

- нормативното и методическо осигуряване (О.А. Вичева),
- изискванията към дидактическото 

проектиране (М.В. Чолак, О.В. Бакаржи),
- изискванията към съвременния урок/

занятие (М.В. Чолак, О.В. Бакаржи).
На въпросите на младите учители има-

ха готовност и отговаряха и всички останали 
специалисти от управлението на образованикто.

Безусловно е, че тази среща е нещо много важно в педагогическа дейност  
на всеки млад учител, който на първо време трябва да има подкрепа както от 
страна на по-опитните колеги в самото училище, така и от страна на специали-
стите от управлението на образованието. 

„Из „Лабиринтите на словото” е скромен принос към много-
годишните усилия на много хора и на българската държава да 
приобщят към прародината България бесарабските българи. 
Тя предлага подходи за разбиране на словото, в което живее 
българският дух. Ръководили сме се от убеждението, че само 
чрез езика човекът постига собственото си познание и само 
чрез него се преодоляват исторически и психологически дис-
танции…

Надявам се разработените и експериментираните мо-
дели на литературно обучение да обогатят както теорията и 
практиката на преподаване на литература сред задгранични-
те български общности, така и да донесат практическа полза 
на моите колеги, учители по български език и литература, на 

учениците и студентите.”
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КОНФЕРЕНЦИИ
На 25-ти септември в Руския център за наука и 

култура бе проведена конференция, посветена на Пър-
вата световна война, на тема: «Первая мировая война 
и Русский мир», съорганизатор на която е нашият пре-
подавател д-р Сергей Суляк: 

„Российский центр науки и культуры в Республи-
ке Молдова, международный исторический журнал 
«Русин», кафедра отечественной истории Федераль-
ного государственного автономного образовательно-
го учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный универ-
ситет», кафедра отечественной истории Приднестров-

ского государственного университета им. Т.Г. Шевчен-
ко, Общественная ассоциация «Русь». 

В конференции приняли участие представители 
кафедры отечественной истории Национального ис-
следовательского Томского государственного универ-
ситета, кафедры отечественной истории Приднестров-
ского государственного университета имени Тараса 
Шевченко, известные молдавские ученые-историки, а 
также политологи, общественные деятели, студенты, 
сред които са и нашите преподаватели д.и.н. Н. Чер-
венков и д.н.и. Н. Руссев:

Отношение администрации Бессарабии к про-
живавшим на территории губернии подданным 
Австро-Венгрии в годы Первой мировой войны.

Суляк Сергей Георгиевич - кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры истории и общественных 
наук Тараклийского государственного университета, 
главный редактор международного исторического 
журнала «Русин», председатель Общественной ассо-
циации «Русь».

Первая мировая война в судьбе бессарабских 
болгар.

Червенков Николай Николаевич -  доктор исто-
рических наук, профессор кафедры истории и обще-
ственных наук Тараклийского государственного уни-
верситета им. Г. Цамблака, председатель Научного 
общества болгаристов Республики Молдова /В съав-
торство с И. Думиника/.

Первая мировая война в ракурсах микроисто-
рии.

Руссев Николай Дмитриевич - доктор историче-
ских наук, профессор кафедры истории и обществен-
ных наук Тараклийского государственного универси-
тета.

Д-р Сергей Суляк е съорганизатор и на конферен-
ция, проведена на 14-15 октомври в Томския държа-
вен университет на тема: «Человек в меняющемся 
мире. Проблемы идентичности и социальной адапта-
ции в истории и современности: методология, методи-
ка и практики исследования».

Суляк Сергей Георгиевич 
(Кишинев, Молдова)

Национальности и родные языки Молдавии: 
официальная и декларируемая информация
Существенная разница между декларируемой и 

официальной информацией вызвала необходимость 
проведения более широких исследований. Особый ин-
терес вызывают материнские языки 12 наиболее круп-
ных (численностью свыше 1000 чел.) этносов Молда-
вии: молдаван (по переписи 2004 г. – 2 564 849 чел.), 
румын (73 276), русских (201 218), украинцев (282 406), 
гагаузов (147 500), болгар (65 662), евреев (3 608), ар-
мян (1 829), белорусов (5 059), немцев (1 616), поляков 
(2 383), цыган (12 271), которых, по данным переписи 
2004 г., было 3 361 677 чел. (общая численность граж-
дан составила 3 383 332), т.е. составляющих 99,36% от 
всего населения Молдавии.

По данным ГП «ЦГИР "Registru"» на 1 января 
2014 г. на учете состояли 3 564 139 граждан (по дан-
ным Национального бюро статистики РМ – 3557,6 
тыс. чел.), 2 502 032 записались молдаванами. Из них 
1 894 284 чел. признали родным языком молдавский, 
румынский – 214 035, русский – 84 791, украинский 
– 1027. Остальные указали другие языки (гагаузский 
– 293, болгарский – 297, идиш – 6, белорусский – 27, 
польский – 2, армянский – 5, цыганский – 99).

Данные позволяют сделать вывод, что официаль-
но среди молдаван количество носителей румынского 
языка значительно ниже, чем указано в переписи 2004 
г. (481 593), а русского (63 290) – выше.

Согласно информации ГП «ЦГИР "Registru"», ру-
мынами признали себя 3 181 чел.  по состоянию на  1 
января 2010 г., 3220 - на  1 января 2012 г., 3 082 - на 1 
января 2014 г.

На 1 января 2010 г. родным румынский язык при-
знали 2 167 из них, молдавский – 519, русский – 226.

На 1 января 2012 г. – соответственно 2 175, 523 и 
247. 

На 1 января 2014 г. – 2 132, 512 и 241.
Русскими задекларировали себя 189 003 гражда-

нина по состоянию на 1 января 2010 г.,186 229 - на 1 
января 2012 г., 183 403 – на 1 января 2014 г.

Большинство из них признало материнским язы-
ком русский на 1 января 2014 – 164 798 чел.

Украинцами записали по состоянию на 1 января 
2014 г. 251 599 чел.

Большинство украинцев признало материнским 
языком русский – 139 908.

Русский язык является материнским для значи-
тельной части гагаузов и болгар.

На 1 января 2014 г. из 129 985 гагаузов для 13 699 
русский язык был родным (гагаузский – 103 693).

Для болгар – из 62 310 – 17 699 (болгарский – 35 
560).

Для значитель-
ной части предста-
вителей остальных 
крупных наци-
ональных мень-
шинств (кроме цы-
ган) русский язык 
также является ма-
теринским.

По состоянию 
на 1 января 2014 
г. из 3 737 евреев 
русский язык на-
звали родным 3 066 чел., из 1 777 армян – 1 070, из 
5 384 белорусов – 4 372, из 1 898 немцев – 1 382, из 2 
236 поляков –1 775, из 14 005 цыган – 962 (для 9 876 
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родной язык – цыганский, для 
1 853 – молдавский, для 106 – 
румынский).

Наибольшее число но-
сителей русского языка со-
ставляют русские, украинцы, 
молдаване. Причем родным 
русский язык был для 55,6% 
украинцев (по данным на 1 
января 2014 г.).

Таким образом, несмотря 
на ассимиляционные и имми-
грационные процессы и от-
сутствие полных данных по 
гражданам до 16 лет, молдав-

ский (для 53,92% населения, состоящего на учете в ГП 
«ЦГИР "Registru"» по состоянию на 1 января 2014 г.) 
и русский языки (16,33%) являются материнскими для 
значительной части населения Республики Молдова.

Конференция в Славянския университет 
в гр. Кишинев

На 9-10 октомври тази година в рамките на 8-те 
Славянски четения се състоя научно-теоретична кон-
ференция в Славянския университет в гр. Кишинев. На 
10 октомври участие в Кръгла маса на тема „Русский 
мир Молдовы в координатах этничность – язык – ку-
льтура” взе и нашият преподавател доц. д-р Васил 
Кондов с изказване на тема „Язык как важный фактор 
этнического самоопределения”. 

След подаване на заявката за участие с доклад на 
такава тема в конференцията, колегата В. Кондов по-
лучава от организатора на научния форум проф. Ири-
на Ионова специално писмо: 
Уважаемый господин Кондов, 
добрый день. Для вас специа-
льная информация по Славян-
ским чтениям. Ваш доклад 
по теме идеально подходит 
для круглого стола, просто в 
точку. Поэтому очень важно, 
чтобы вы выступили именно 
10-го октября, начало в 9.00. 
Конечно, хотелось бы, чтобы 
вы были и 9-го... Но если по 
работе не будет получаться, 
10-го - обязательно. Высылаю 
программу (без обложки). 
Жду вас. И.А.Ионова”.

Кръглата маса бе проведена в Българската зала на 
университета, открита на времето от президента на Ре-
публика България г-н Г. Първанов. Веднага след встъ-
пителното слово на проф. И. Ионова думата бе дадена 
на нашия колега, който, макар и с 20-минутно закъс-
нение, успя да се включи в работата на кръглата маса 
със своето изказване. След изказването на В. Кондов 
последваха въпроси, които положиха началото на един 
толерантен разговор за значението на езика и култура-
та в живота както на руския, така и на другите народи, 
населяващи нашата малка, но богата в това отноше-
ние, страна. Кръглата маса приключи с представянето 
на новата книга на проф. Ирина Ионова.  

 Собствена информация

    
Язык как важный фактор этнического само-

определения
В языкознании давно установлено, что между язы-

ком данного народа и его этногенезом не всегда есть 
прямая связь, если она вообще есть… Но точно также 

бесспорен и тот факт, что роль языка в этническом са-
моопределении чрезвычайно важна. 

В последние десятилетия в языкознании наблюда-
ется интензивное  формирование новых лингвистиче-
ских направлений, наук и дисциплин, таких как  эт-
нолингвистика, социолингвистика, психолингвистика 
и др., рассматривающих язык как важную составную 
часть духовной жизни народа. Язык, безусловно, ока-
зывает чрезвычайное воздействие на мировоззрение и 
поведение людей.

О важнейшей роли языка в жизни каждого народа 
можем судить как на основе исследований языковедов, 
так и на основе высказываний творцов слова – извест-
ных писателей, исследователей народной жизни. 

Для одного из первых болгарских академиков 
(кстати, нашего земляка, родившегося неподалеку от г. 
Болграда) А.Теодорова-Балана именно „Забота о язы-
ке есть забота о народе”. А русский писатель С. Сер-
геев-Ценский считает, что именно „Язык является ду-
шой народа.” Русский также писатель К. Паустовский 
твердит, что „По отношению каждого человека с род-
ному языку можно совершенно точносудить не толь-
ко о его культурном уровне, но и о его гражданской 
ценности.” А классик болгарской литературы Петко 
Славейков категорично заявляет, что „Народ без язы-
ка – не народ.” Другой классик болгарской литературы 
также категоричен: „В языке, как в зеркале, отражает-
ся сам народ, со своими достоинствами и ошибками.” 
Интересно и парадоксальное высказывание немецкого 
классического писателя Гьоте: „Кто не знает ни одно-
го чужого языка, тот не знает и своего родного языка.” 

В связи с языковой ситуацией в бывшем СССР, где, 
например, болгарский язык в селах болгар Бессарабии 

не изучался вопреки широко пропа-
гандируемой тогда  болгаро-советской 
и советско-болгарской дружбы, а так-
же перифразируя мысль Гьоте, можно 
было бы выразиться и таким образом: 
нельзя считать каким-либо достоин-
ством тот факт, когда кто-либо научает 
какой-либо чужой язык, но забывает 
свой родной… Такого же характера и 
высказывание известных болгарских 
языковедов проф. П. Пашова и проф. 
Христо Пырвева: „Знакомство или 
чаще всего поверхностное знакомство 
с другими языками не является каким-
либо основанием для того, чтобы с 

пренебрежением относиться к своему языку, для того, 
чтобы унижать и отвергать его.”  Доктор Иван Сели-
мински, один из видных организаторов переселения 
болгар в Бессарабию, подчеркивая роль языка в жизни 
народа, не забывает упомянуть и другие важные для 
него вещи: „Пусть останемся верными своей вере, сво-
ему языку, своим обычаям и своему богослужению.” 
Известный болгарский возрожденец-пурист доктор 
Иван Богоров также категорично считает, что „Пока 
язык жив, народ не умрет.”

Современный болгарский писатель Эмилиан 
Станев напоминает нам о том, что: „Не надо забывать, 
что язык не мода, которая проходит и вместо нее при-
ходит другая мода.” 

О том, насколько язык является важным фактором 
этнического самоопределения, существования и само-
чувствия данного народа, очень показателен, на наш 
взгляд, пример, связанный с возрождением древнеев-
рейского языка (переставшeго существовать в разго-
ворной форме еще в 4 веке н.э.) в государстве Израиль, 
которое появилось вновь на сторической арене после 
Второй мировой войны – т. наз. иврит, несмотря на то, 
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что часть евреев в силу своей исторической судьбы в 
языковом отношении испанизирована (и говорит на 
старинном испанском диалекте), а другая часть евреев 
германизирована (и говорит на так наз. идише, создан-
ном на основе германских диалектов в 10-12 вв. н.э.).

Тот факт, что язык играет огромную роль в форми-
ровании этнического самосознания, давно осознан и 
используется политиками во многих случаях с денаци-
онализаторской целью. В этой связи достаточно упо-
мянуть  вопрос о так называемом македонском язы-
ке. Здесь для этой цели используются все доступные 
средства: историческое казвание определенной терри-
тории, этноним, территориальные диалекты, графика 
и т.д.

Еще более интересен вопрос о молдавском и ру-
мынском языках, литературные нормы которых в на-
стоящее время считаются идентичными. Однако спор 
в данном случае у нас, в Республике Молдова, ведется 
не в связи с лингвистической сущностью этой литера-
турной нормы, а в связи с этническим самосознанием, 
которое навязают эти лингвонимы…  

Вне всякого сомнения, что в данном случае опре-
деленный интерес представляет и гагаузский феномен 
на территории Республики Молдова. Так как, на наш 
взгляд, здесь для формирования определенного этни-
ческого самосознания решающую роль играет имен-
но язык данного населения, который по своему про-
исхождению, вероятно, есть не что иное как турецкий 
диалект, сформированный на балканской почве, или, 
по мнению болгарского профессора Эмила Боева – ме-
ланизированный турецкий язык.

Но, как известно, в мире нет „чистых” этносов и 
языков. Но взаимодействие между языками не приво-
дит к появлению новых, а к их обогащению, если есть 
равные или относительно равные условия для разви-
тия всех участвующих в этом процессе языков,  или же 
к уничтожению более слабых, незащищенных языков, 
для которых нет никаких условий для их сохранения и 
развития.

Проиллюстрируем взаимодействие между двумя 
языками – болгарским и русским, на протяжении мно-

гих веков, неимоверно обогатившее их, при помощи 
следующих высказываний: 

Юрий Маслов, советский/российский профес-
сор, болгарист: „Общеизвестно, что в русском лите-
ратурном языке в процессе его формирования вошло 
большое количество слов и форм, называемые цер-
ковнославянизмами, чей источник в конечном счете 
– древнеболгарский язык.” /Граматика на българския 
език, София, 1982, с. 30/.

Русский язык. Энциклопедия, Москва, 1979, с. 
298: „Древнеболгарский язык оказал большое влияние 
на формирование и развитие древнерусского языка. 
Поэтому в русском литературном языке можно обна-
ружить много древних болгаризмов.”

Проф. Самуил Бернштейн, советский славист 
- болгарист: „В свою очередь русский литературный 
язык оказал глубокое влияние на болгарский в ХIХ в. /
оособенно после освобождения Болгарии/, продолжа-
ет оказывать влияние и в настоящее время/.

Как отделить общность исконную от заимствова-
ний?

В руках языковеда имеются надежные критерии. 
Заимствованное слово часто сохраняет свой чуждый 
фонетический облик. Русские слова время, одежда, 
равный, горячий сразе же выдают их болгарское про-
исхождение, так же как многие болгарские слова легко 
выдают свое русское происхождение /срв. отряд, яв-
ление и др./. Иногда заимствования переживают слож-
ный путь. Так, многие старые болгаризмы из русского 
литературного языка вновь вернулись в болгарский 
язык, в котором они утратились. Действительные при-
частия в русском болгарского происхождения, в бол-
гарском их причисляют к руссизмам.”

Можно было бы и дальше продолжить рассуж-
дение по данной теме, приводя еще и еще примеры, 
показывающие тесную связь между формированием 
этнического сознания и языком и взаимодействием 
между различными языками, но нам думается, что 
приведенные выше в качестве иллюстраций примеры, 
достаточны.           

 Доц. д-р Васил Кондов

Мечтата се сбъдна:
Злато за българския ансамбъл в многобоя!

България отново е на върха и отново диктува модата в 
художествената гимнастика! 

Грациите ни спечелиха златния медал в многобоя на 
Световното първенство, което се провежда в Измир, Тур-
ция. Нещо, за което момичетата мечтаеха, но в последните 
години им убягваше, много често заради съдиите. Този път 
справедливостта възтържествува.

Гимнастичките, водени от старши треньора Ина Ана-
ниева, изпълниха много чисто съчетанията си в първия ден 
от надпреварата при ансамблите. Ренета Камберова, Миха-
ела Маевска-Величкова, Цветелина Найденова, Цветелина 
Стоянова и Християна Тодорова изиграха композициите си 
без грешка и събраха сбор от 34.449 точки. Това им бе на-
пълно достатъчно, за да спечелят титлата.

Русия поведе след първото си изиграване с ленти и топ-
ки, но допусна изключително груба грешка на съчетанието с пет чифта бухалки. Една от гимнастичките гони 
уреда си извън очертанията на терена, което им отреди четвъртото място в многобоя.

За последно български ансамбъл триумфира със световната титла през далечните вече 1995 и 1996 година, 
като това е отборът, който взе и сребро на Олимпиадата в Атланта. Това е десетата световна титла на България 
след 1969, 1971, пет поредни – 1981-1989, 1995 и 1996-а.

Прекрасните българки получиха за съчетанието с пет чифта бухалки 17.133 точки и на три топки и две лен-
ти 17.316 точки. Ансамбълът се класира и за финалите на отделните уреди, които ще се проведат утре, неделя, 
28 септември.

Сребърните медали в многобоя са за тима на Италия с 34.282 точки, а бронзовите отличия са за Беларус с 
34.133 точки. Русия остана в подножието на медалите с 33.949 точки.
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Представители на Българския християнски студентски съюз са у нас
На 13 октомври група български студенти от Християнския студентски съюз, който вече 20 години 

работи за запознаване и утвърждаване на християнската ценностна система сред студентите в Бълга-
рия, посетиха нашия университет. Те бяха тук, за да се запознаят с проблемите на българската диаспора 
в нашия край, да изнесат културно-просветна програма с информация за България, българските уни-
верситети и БХСС и за установяване на връзки с младежи, които желаят да продължат образованието 
си в България.

БЕЛЕЖИТИ ДАТИ
ПРЕЗ 2014 г. ОТ БЪЛГАРСКАТА И СВЕТОВНАТА ИСТОРИЯ

НОЕМВРИ
•01. 150 г. от рождението на Стефан Жеромски, полски писател (1864 – 1925);
•03. 70 г. от рождението на Надежда Захариева, българска поетеса и писателка (1944);
•07. 145 г. от излизането на бр. 1 на в. “ Свобода “, орган на революционната българска емиграция, редакти-

ран от Любен Каравелов, Букурещ, 1869г.;
•09. 100 г. от рождението на Павел Вежинов, български писател (1914 – 1983);
•10. 255 г. от рождението на Йохан Фридрих Шилер, немски поет, драматург и естет (1759 – 1805);
•15. 70 г. от рождението на Ставри Калинов, български скулптор и художник (1944);
•19. 125 г. от рождението на Димитър Иванов Шишманов, български белетрист, журналист, публицист, 

държавен деец (1889 – 1945);
•20. 110 г. от рождението на Орлин Василев, български писател и драматург (1904 – 1977);
•21. 320 г. от рождението на Франсоа Мари Аруе – Волтер, френски писател, философ и историк (1694 – 

1778);
•24. 155 г. от рождението на Радко Димитриев (Руско Д. Русков), български военен деец и дипломат (1859 

– 1918);
•24. 150 г. от рождението на Анри де Тулуз-Лотрек, френски живописец (1864 – 1901);
•30. 140 г. от рождението на сър Уинстън Ленард Спенсър Чърчил, английски държавник (1874 – 1965).

 
ДЕКЕМВРИ

•03. 125 г. от рождението на Стоян Павлов Загорчинов, български писател (1889 – 1925);
•06. 170 г. от рождението на Петко Киряков Калоянов (Капитан Петко Войвода), български революционер 

(1844 – 1900);
•06. 90 г. от рождението на Павел Матев, български поет (1924 – 2006);
•08. 140 г. от излизането на бр. 1 на в. „Знаме”, редактирано от Христо Ботев, Букурещ  (1874 – 1875);
•14. 125 г. от рождението на Христо Ясенов, български поет (1889 – 1925);
•16. 120 г. от рождението на Николай Хрелков, български поет (1894 – 1950);
•21. 375 г. от рождението на Жан Расин, френски драматург (1639 – 1699);
•24. 215 г. от рождението на Иван Селимински, български възрожденец, общественик и лекар. Селимински 

е главния организатор на доброволческите български отряди  по време на Кримската война (1799 – 1867) ;
•26. 110 г. от рождението на Алехо Карпентиер, кубински белетрист (1904 – 1980);
•28. 105 г. от рождението на Никола Йонков Вапцаров, български поет (1909 – 1942);
•29. 135 г. от създаването на Народна библиотека  „Иван Вазов”, Пловдив, 1879 г.;
•29. 205 г. от рождението на Уилям Юърт Гладстон, английски държавник и политически деец (1809 – 1898);
•31. 120 г. от рождението на Анна Каменова, българска белетристка (1894 – 1982);
•31. 145 г. от рождението на Анри Матис, френски живописец, график и скулптор (1869 – 1954).
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Излезе от печат том 3 на основния сборник с научно-изследователска продукция  
на университета. Сборникът включва следните раздели: История и култура /6 мате-
риала/, Лингвистика /5/, Литература /10/, Педагогика и психология /6/, Етнология и 
социология /4/, Студентски работи /4/. Редакционната колегия на изданието отбелязва 
все по-активната позиция на ръководството на университета – преподавателите и  сту-
дентите да се включват колкото се може по-активно и по-широко в научно-изследова-
телската дейност. С удовлетворение отбелязваме, че в този том действително повечето 
от авторите му са наши преподаватели. Освен това за отбелязване е, че в изданието за 
първи път са включени и студентски работи, което, разбира се, много ни  радва. 

НОВИ КНИГИ

На практика в България
Теплые, интересные, яркие, полезные, просто великолепные! – имен-

но так можно охарактеризовать 2 недели, проведенные в Болгарии. 
Осень в Болгарии – сказочная, особенно сказочна она в компании 

друзей. Очень много нового и интересного узнали мы, побывав в Велико 
Тырново. 

Так, например практические занятия и лекции оказались весьма по-
лезными для нас, как будущих специалистов в области Социальной за-
щиты. Нам очень понравились лекции в ВТУ. Мы с интересом слушали 
преподавателей, вбирая в себя все самое лучшеe, о чем они нам расска-
зывали. Что касается практики – мы успели побывать в нескольких ор-
ганизациях, направленных на защиту общества. В Велико Тырново есть 
реабилитационные центры - для детей до 18 лет, для более взрослых – от 
18 и выше, а так же дом престарелых.  

Кроме лекции и практических занятий, нам устраивали экскурсии 
по потрясающим местам: Царевец, музей восковых фигур. Также мы 
побывали в селе Арбанаси, в нескольких монастырях. Очень много в 
Велико Тырново архитектурных памятников. 

Вся наша группа хочет сказать огромное спасибо за предоставлен-
ную возможность побывать в Болгарии, поучиться  и набраться опытом 
у зарубежных специалистов в области социальной защиты. 

Спасибо нашему руководителю – Рацеевой Елене Владимировне 
за отлично проведенное время. Спасибо всем, благодаря кому мы ока-
зались в Болгарии: многоуважаемой Марье Лазаревне  Пасларь, на-
шему куратору – Плэтикэ Адине Анатольевне и, конечно, спасибо всем  
преподавателям, с которыми мы провели эти самые замечательные 2 
недели.  

Света Хордилеско
През 2014 г. се навършват :

•2565 г. от рождението на Конфуций, древнокитайски философ (551 – 479 пр. Хр.);
•2355 г. от рождението на Епикур, древногръцки философ (341 – 270 пр. Хр.);
•830 г. от рождението на Муслихидин Саади, персийски поет (1184 – 1291);
•545 г. от рождението на Васко да Гама, португалски мореплавател (1469 – 1524) ;
•355 г. от рождението на Хенри Пърсел, английски композитор (1659 – 1695);
•330 г. от откриването на диференциалното смятане от немския философ Лайбниц, 1634 г.;
•145 г. от рождението на Ноел Бъкстон, английски политически и обществен деец, приятел на България 

(1869 – 1948);
•1370 г. от рождението на кан Аспарух (Исперих), първи кан на славянобългарската държава (644 – 701);
•1150 г. от рождението на Симеон І, български княз и цар, неговото царуване е  период на културен разцвет, 

наречен по-късно Златен век на българската култура (864 – 927);
•610 г. от смъртта на Патриарх Евтимий Търновски, старобългарски писател и религиозен деец (1330 – 

1404);
•275 г. от рождението на  Софроний Врачански, български възрожденски книжовник и учител (1739 – 1813);
•200 г. от рождението на Захарий Княжески, български учител и просветен деец, фолклорист (1814 – 1877);
•180 г. от рождението на Драган Василев Манчов, български книгоиздател, печатар и автор на учебници 

(1834 – 1908);
•190 г. от излизането на  „Буквар с различни поучения” / Рибен буквар / на д-р Петър Берон – първата 

българска учебна книга, Брашов, 1824 г.;
•145 г. от излизането на бр. 1 на сп. „Летоструй”, редактирано от Христо Г. Данов и Янко Ковачев, Пловдив, 

(1869 – 1876);
•120 г. от издаването на „До Чикаго и назад”, първият пътепис на Алеко Константинов, 1894 г.;
•120 г. от издаването на романа „Под игото” на Иван Вазов, който през 1894 г. излиза като самостоятелна 

книга.;
•60 г. от излизането на бр. 1 на сп. ”Библиотека”, 1954 г.



12 №38 ТУК

Редакционна колегия: д-р Васил Кондов- главен редактор; д-р Мария Паслар, д.и.н. Николай 
Червенков, д-р Румен Сребранов, ст.пр. Валентина Димитрова. Парасковия Барган заместник-ре-
дактор. Коректор - д-р Васил Кондов, д-р Румен Сребранов; 
Компютърен дизайн и графика - Андрей Микулский
Адрес на редакцията: Тараклийски Държавен Университет «Григорий Цамблак», за в.“ТУК”
ул.“Мира”№ 4, гр. Тараклия Moldova 7400 e-mail: gazeta@tdu-tar.md

Спортивная рубрика.
Спортивная секция при ТГУ им «Гр. Цамблак», созданная при поддержке и заинтересованности  ректора 

Пасларь М. Л. , в которой занимается много студентов, продолжает свою деятельность . 
В конце сентября на мини футбольной площадке гимназии № 3 был проведен традиционный турнир по 

мини – футболу «Единство Тарвклии», в котором приняли участие  четыре команды: с. Кортен, с. В. Алботы, 
ТГУ «Г. Цамблак» и с. Н. Албота.  Игры прошли по олимпийской системе, на вылет. В первом полуфинале 
сыграли команды сел  Кортен и Н. Албота.  В драматичном поединке более целеустремленная команда Н. Ал-
бота переиграла своего более мастеровитого соперника со счетом 5- 3. Во втором полуфинале наша футбольная 
дружина не без труда одолела неуступчивую команду села В. Албота со счетом 6 – 2.  В финале турнира наша 
студенческая команда встретилась с командой села Н. Албота.  Начало игры не сулило нам ничего хорошего, так 
как в дебюте встречи соперник забил нам быстрый гол. Выйти вперед нашей команде удалось лишь под занавес 
первого тайма. Во втором тайме игра шла как на качелях, мяч в середине поля не задерживался, но в реализации 
моментов больше преуспела более дерзкая команда Тараклийского университета, установив  окончательный  
победный счет 7 – 4. В итоге наши студенты стали победителями турнира по мини – футболу «Единство Тара-
клии».

С  середины октября 2014 года в спортивном зале университетского общежития возобновились  тренировки 
по настольному теннису. Были сыграны  товарищеские игры с командами «Тракия - юноши».

В ближайшей перспективе у нашей студенческой команды участие в мини – футбольных турнирах Тара-
клии и Тараклийского района, поэтому стоит цель как можно лучше подготовиться к предстоящим футбольным 
соревнованиям.

Стоянов Олег Петрович 
преподаватель физвоспитания.

НОВИ КНИГИ
През тази година в гр. Русе излезе от печат второто издание на книгата на д-р 

Марияна Георгиева, бивш преподавател в нашия университет в самото начало от 
създаването му „Из лабиринтите на българското слово.” Книгата беше представе-
на от самия автор по време на специално организирания семинар за учителите по 
български език и литература в региона /Тараклия, Комрат, Кагул, Болград/ с ней-
но участие като основен водещ, който бе проведен в нашия университет. Мнозина 
от участниците в семинара получиха книгата като подарък лично от автора й.

Ето как самият автор на книгата отговаря на въпроса „Какво предлага на бъл-
гарския учител книгата „Из лабиринтите на българското слово”: 

На първо място – модел за четене на литературната творба под формата на 
учебен анализ.

На второ място – модели за обучение върху изучаване на епически и лириче-
ски текстове, които предлагат технология за преподаване на българска литература 
при специфични психолингвистични и социокултурни условия /моделът може да 
се свива и разширява в зависимост от паралелката, възрастовите, социокултурни-
те и психолингвистични особености на учениците/. Подходящ и за индивидуална 
и групова работа.

На трето място – технология за създаване на тестви инструменти за изслед-
ване възприятието на творбата, както за обучение, така и за диагностика и оце-
няване. Всяка тестова задача е придружена с описание за предназначението си, 
вида, кодиране на отговора. 

На четвърто място – система от критериално-ориентирани тестови и текстови инструменти за изследване 
на художественото възприятие. Достъпни методи за отчитане и анализ на резултатите.

На пето място – критериална система за изследване на ученическия текст като тест, с оглед влиянието на 
качеството и количеството на индивидуалния речников запас.

На шесто място – опит за осмисляне на проблемите с комуникацията и рецепцията на българския художест-
вен текст.”

И още една извадка ще си позволим да направим от книгата на М. Георгиева, тази, от която се разбира колко 
добре тя е ориентирана в тукашната езиково-педагогическа ситуация…: „Трудно е да си представим предва-
рително колко конфликтен е учебният дискурс по БЕЛ /Български език и литература/ в Република Молдова /
разбиран като учебн ситуация, индивидуални нагласи, мотивация, психическо и дори физическо състояние на 
учениците/, в който се полага българският художествен дискурс.

Учебният процес по български език и литература се развива в остро съперничество с обучението по руски 
език и литература, в последно време и с обучението по румънски език, който присъства с 5 часа седмично в 
учебната програма. Трябва да се отчете и огромната претовареност на децата /по 8-9 часа дневно, извънкласни 
форми, тежкия труд в семейството/. У учениците в лицейните класове и колежните курсове, поради дългото 
отсъствие на учебници и учебни помагала, често липсват навици за самостоятелна работа с учебник и книга из-
общо. А в момента учебниците по всички учебни предмети са ограничени, голяма част от семействата не могат 
да си ги позволят. Учебници по БЕЛ за лицейните класове все още не са издадени за Р. Молдова, а наличните 
учебници от България са трудно разбираеми за тези деца. Тук трябва да си признаем, че и учителят в много 
ситуации ще бъде принуден да се лиши от комфорта на своя почти научен стил на преподаване, така удобен за 
елитните български гимназии.” 

Безспорно е, че тази книга ще бъде много полезно помагало в работата на нашите учители по български 
език и литература, а също така и за студентите от специалността „Българска филология”.  Тя е на разположение 
за всеки читател и в библиотеката на университета.


