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

ТУК
Вестник на Тараклийския държавен университет «Григорий Цамблак»

№ 41 2015
юни-октомври

Новата академична 2015-2016 учебна година стартира 
в Тараклийския държавен университет «Григорий Цамблак»

Уважаеми студенти, преподаватели и сътрудници  на университета! Поздравявам 
Ви с началото на новата учебна година! За 12-ти път Тараклийският държавен 
университет посрещна  своите първокурсници.

Уважаеми първокурсници! Благодаря ви, че избрахте Тараклийския университет. 
С този ваш избор вие ставате част от академичната общност на Тараклийската Алма 
Матер, чийто силен български дух може да се почувства тук, в центъра на българите 
в Молдова, в град Тараклия.

Благодаря ви, че ни се доверихте!
Уверявам  ви в компетентността на вашите преподаватели, от които имате какво 

да научите! Използвайте  най-пълноценно студентските години, за да имате успешна 
професионална реализация. Още повече, че новият образователен Кодекс предоставя 
широки възможности за дистанционно и съвместно обучение. Университетът полага 
усилия за постигането на  качество на обучението по професионалната подготовка 
на студентите, за осигуряване на комфортни условия за усвояване на образователни 

програми. За постигане на маркираните цели ние усъвършенстваме както дидактиката, процеса на преподаване, 
така също развиваме и научната дейност.

Уважаеми първокурсници, сега всичко зависи от вас: от вашето желание, от вашата  настойчивост, от вашата 
мотивираност зависи вашето бъдеще.

Особени поздравления отправям към нашите випускници, които започнаха своята трудова дейност.  Тази 
година университетът връчи дипломи за висше образование (I степен лиценциат) на 91 випускник. Умножавайте 
славата на Тараклийския държавен университет със своя труд и със своето дело!

Поздравявам професорско–преподавателския екип на университета с началото на учебната  година и 
професионалния празник! И изразявам ви огромната си благодарност, колеги, за вашия всеотдаен труд в 
професионалната подготовка на студентите , за преподавателските и научните ви постижения и ви пожелавам 
здраве и успех.

А на вас, скъпи студенти, и специално на първокурсниците, пожелавам бодрост, упоритост и системност в 
учебния процес.

Честита нова академична година!
И.д. ректор  доц. д-р Мария Паслар

18 сентября 2015 г. Сформирован Совет по стратегическому  институциональному развитию 
в Тараклийском госуниверситете имени Григория Цамблака

Менеджмент высшего образования в Республике Мол-
дова осуществляется на двух уровнях: на национальном 
– Министерством просвещения и на институциональном 
– руководящими и административными структурами уч-
реждений высшего образования.  В систему руководящих 
органов учреждений высшего образования входят  сенат, 
совет по стратегическому институциональному развитию, 
ученый совет, административный совет и ректор.

Совет по стратегическому институциональному раз-
витию университета является руководящим органом, об-
ладающим спектром полномочий и функций: координирует  
разработку плана по стратегическому развитию универ-
ситета; осуществляет мониторинг использования финан-
совых  ресурсов; утверждает типовой договор и размер 
оплаты на обучение. Совет  по стратегическому развитию 
уполномочен принимать решения по развитию и укрепле-
нию имущества университета; по  открытию и закрытию 
образовательных программ, также по вступлению в кон-
сорциумы и  слиянию с другими учреждениями высшего 
образования; решения по организации и выборам на пост 
ректора в соответствии с университетским  регламентом.

Процедура проведения выборов членов Совета по 
стратегическому развитию в Тараклийском университете 

была проведена в соответствии со ст.104 (2б) Кодекса об 
образовании Республики Молдова; приказом Министра 
просвещения № 9 от 14.01.2015 г. об утверждении Типово-
го положения о порядке избрания ректора в вузы Республи-
ки Молдова, Регламентом университета по организации и 
функционированию руководящих органов Публичной ин-
ституции  Тараклийского университета им.Гр.Цамблака.

На заседаниях академических кафедр университета 
были выдвинуты кандидатуры в состав Совета из числа 
штатных дидактических кадров в соответствие с опреде-
ленными требованиями:

- обладающие научно и научно-педагогическими зва-
ниями и являющиеся штатными преподавателями одной из 
кафедр вуза, и не занимающие руководящие должности, и 
не являющиеся членами Сената университета, не превыша-
ющие пенсионного возраста.

17 июля 2015 г. в Тараклийском госуниверситете со-
стоялись выборы кандидатов в состав  Стратегического 
совета путем тайного голосования. По итогам голосования 
в Совет по стратегическому институциональному развитию 
университета были избраны: д-р  ст.преподаватель Вита-

см. стр 4
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В связи с завершением 2014/2015 учебного года и в со-
ответствии с графиком учебного процесса в ТГУ была ор-
ганизована и проведена летняя экзаменационная сессия в 
период с 11 мая по 12 июня 2015 года. Одна неделя была от-
ведена на сдачу экзаменов по дисциплинам свободного вы-
бора. Студентами 1- 2 курсов по некоторым специальностям 
и студентами третьих курсов были сданы в течении недели 
по выбору 26 дисциплин свободного выбора. Они сдавались 
во время  проведения учебных пар..  Эти дисциплины сво-
бодного выбора соответствуют учебным планам, а также, в 
какой-то степени, выбору студентов.

По этому блоку все студенты сдали свои экзамены, но 
без ляпсусов не обошлось. Стоянов Андрей, студент 1 курса 
специальности «история» посчитал, что коль у него это вто-
рое высшее образование, то дисциплина  «основы противо-
действия коррупции» им пройдена. Он один,  который эту 
дисциплину сдавал в повторной сессии. А для наших сту-
дентов это как нож в спину, так как шансов на какой-то вид 
стипендии нет. Самому Стоянову было сказано, что он теря-
ет связь с университетом, так как редко бывает на занятиях.

В летнюю сессию для восьми специальностей и для 
13 переводных групп было вы-
несено 87 учебных дисциплин, 
то есть в среднем каждой группе 
пришлось сдать7-6 переводных 
экзаменов. Абсолютное боль-
шинство сдало свои экзамены в 
сессии в соответствии с  графи-
ком. Есть, естественно, студенты, 
не уложившиеся в рамках летней 
сессии.

Кафедра филологии: из 31 
студента,  допущенных  к летней 
сессии,   1 студентка Терзи Алина 
не сдала сессию по двум дисци-
плинам. Это «Методика препо-
давания румынского языка и ли-
тературы» – 60 часов /4 кредита и 
«Морфология румынского языка» 
– 90 часов/6 кредитов.

Кафедра педагогики: из 50 студентов на начало семе-
стра 1 студентка выбыла – Капровская Алена, 1 курс «Соц-
защита», не допущены 2 студента 2 курса специальности 
«Музыка»: Марков Федор (имеет задолженности  - 16 кре-
дитов)  и Бузаджи Антонина (задолженность - 4 кредита).

Кафедра истории: на начало семестра 38 студентов и 
1 студентка компенсирующего обучения Горянская Анна. 
На конец семестра – 38 (выбыла Горянская Анна). Все сту-
денты специальностей «История» и «Бухгалтерский учет» 
были допущены и сдали успешно все учебные дисциплины 
в рамках летней сессии. И на этой кафедре были нюансы: 
Козарь Андрея пришлось разыскивать через его командира.

Администрация, кафедры университета, учебный от-
дел, отдел качества по-прежнему уделяют большое внима-
ние контролю за проведением экзаменационной сессии, ка-
честву знаний студентов. Вы все знакомы с параметрами та-
кого контроля (своевременность начала экзаменов, наличие 
всей документации- журнал, зачетные книжки, ведомости и 
аналитические программы). Кажется,  все предельно ясно 
и тем не менее,  поверхностные аналитички или они забы-
ты и самое страшное, я считаю, поголовное списывание. В 
любой аудитории, куда входит проверяющий, видит спины 
студентов в первую очередь. Даже с учебников списывают. 
Администрация считает, что впредь необходимо усилить 
требовательность, жесткость в данной ситуации и. вплоть 
до того, чтобы всех, кто пытается списывать, удалять с экза-
мена и отправлять на поправительную сессию.

Качественные показатели образовательного процес-
са складываются из нескольких составляющих, а именно,  
уровня подготовки студентов (что наглядно демонстрирует-
ся их успеваемостью в период сессии), профессионализма 
преподавательского состава, четкой организации учебного 
процесса, соответствующего методического, информацион-
ного, материально-технического снабжения. Сейчас в конце 
учебного года в самое время подвести итоги, обсудить про-

блемы, которые летняя сессия высветила.
Численность студентов университета на начало летней 

сессии всего по вузу – 211,  вместе с выпускниками. По ка-
федрам:

Кафедра филологии: 47 (в том числе 16 выпускников).
Кафедра педагогики: 79 ( в том числе30 выпускников)
Кафедра истории: 85 (в том числе 46 выпускников).
Таким образом, летнюю сессию сдавали 119 студентов, 

из них:
8-10 - 63 студента, что составляет больше половины 

всех сдававших сессию, а точнее,  52,94 процента.
Кафедра филологии  - 12/38,7%
Кафедра педагогики  - 34/69,3%
Кафедра истории  - 17/43.58%
Хотелось бы привести несколько цифр и по сдаче госу-

дарственных экзаменов. Следует отметить, что где-то в та-
ких же пределах были сданы и государственные экзамены.

К примеру: по специальности «История» из 28 студен-
тов дневной и заочной формы обучения 15 выпускников 
сдали государственные экзамены и защитили дипломные 
работы на 8-10 53,7 процента, по специальности «Бухгал-

терский учет» - из 18 студентов на 8-10 
сдали госэкзамены 16 студентов /88%. 
По специальности «Болгарский язык 
и литература» данный показатель со-
ставил 66,6 процента, «Румынский и 
английский язык и литература» -100 
процентов. На специальности «Педа-
гогика начального образования» -  9 
студентов/90 процентов, «Педагогика 
музыки» - 5 студентов/83 процента и на 
«Социальной защите» - 71 процент.

В целом по университету государ-
ственные экзамены и защиту диплом-
ных проектов на 8-10 сдали 64.5 про-
цента

Следует отметить, что что впервые 
за 11 лет вуза один студент не подгото-
вил дипломный проект и не явился на 
защиту, хотя предыдущие два экзамена 

сдал на положительные оценки. Это студент специальности 
«Социальная защита» Кирчиогло Георгий. Но к такому фи-
налу он сам шел, несмотря на все меры, предпринимаемые 
администрацией, кафедрой и куратором группы.

Последняя летняя сессия показала, что основной при-
чиной академической задолженности является:

- не допуск к сессии студентов, не сдавших аттестацию;
- многочисленные пропуски в течении семестра.
В успехах студентов есть доля труда высококвалифи-

цированного профессорско-преподавательского состава: 
наличие у него исполнительской дисциплины, включаю-
щей неукоснительное исполнение правил внутреннего рас-
порядка университета, трудовой дисциплины, организации 
работы кафедр в части контроля посещаемости студентами   
учебных занятий; решение е организационных вопросов, 
связанных с осуществлением учебного процесса в нашем 
университете.

В заключение, хочу предложить преподавателям, сту-
дентам, сотрудникам кафедр поразмышлять о факторах, 
определяющих итоги сессии, о причинах количества долж-
ников, о том, что необходимо сделать для повышения каче-
ства знаний студентов.

Учебному отделу совместно с заведующими и кафе-
драми по итогам каждого семестра проводить мониторинг 
качества успеваемости студентов.

Подводя итоги и принимая во внимание приоритет-
ность образовательной деятельности, как важнейшей со-
ставляющей деятельности университета, необходимо на-
править усилия всего преподавательского коллектива на по-
вышение уровня и качества учебной работ, совершенствова-
ние научно-методического обеспечения учебного процесса.

И.о.проректора 
по учебной деятельности             Мария ЧУХАЦКАЯ

Летняя экзаменационная сессия 2014/2015 – результаты и выводы
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Результаты государственных экзаменов на степень „лиценциат”

В 2014-2015учебном году 91 выпускников Тараклийского государственного университета показали хороший 
уровень  профессиональной подготовки. 

 Результаты выпускных экзаменов на степень лиценциата

Наименование специальности
Кол-во 

выпускников, 
допущенных

к ГЭ 

Кол-во студентов, сдавших выпускные 
экзамены, в том числе  защита 

дипломной работы,  на:
Отчислен
за неявку 

на ГЭ6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10
дневное обучение

Язык и литература (болг.рум.) 6 1 1 3 1 -
Язык и литература (рум.англ.) 10 - - 4 6 -
Педагогика  начального образования 10 - 1 3 6 -
Социальная защита 14 - 1 5 7 1
Музыка 6 - - 3 3 -
Бухгалтерский  учет 18 - 1 4 13 -
История 13 - 6 2 5 -

Заочное обучение
История 15 4 2 5 4 -
Всего: 92 5 12 29 45 1

Количественный и качественный анализ  выпускных групп 

Специальность

Кол-
во 
сту-
ден-
тов 
на 
на-
чало  
учеб-
ного-
года

Кол-
во 
сту-
ден-
тов 
вы-
быв-
ших 
в те-
чение 
года

Кол-
во 
сту-
ден-
тов, 
при-
быв-
ших, 
вос-
ста-
нов-
лен-
ных

Кол-во 
сту-
дентов 
допу-
щенных 
к сдаче 
экзаме-
нов

Кол-во 
студен-
тов, 
допу-
щен-
ных к 
защите  
ди-
плом-
ных 
работ

Не 
сдали 
экза-
мены 
или 
ди-
плом-
ный 
про-
ект

Кол-во 
вы-
пусни-
ков

Сред. 
Балл 
по ГЭ, 
вклю-
чая 
защи-
ту ди-
плом-
ной 
рабо-
ты

Общ. 
Сред.  
Балл 
за 
годы 
учебы

%  сту-
дентов, 
зачис-
лен-
ных на 
1 курс 
иокон-
чив-
шие 
учебу

Дневное обучение
4 курс БРФ 6 - - 6 6 - 6 7,99 8,05 60,0
4 курс РАФ 10 - - 10 10 - 10 8,89 8,55 90,9
3 курс ПНО 10 - - 10 10 - 10 9,17 8,62 90,9
3 курс СЗ 14 - - 14 14 1 13 9,03 8,60 87,5
3 курс «Музыка» 7 1 - 6 6 - 6 9,0 8,28 84,7
3 курс «Бухучет»» 17 - 1 18 18 - 18 9,07 8,42 88,8
3 «История» 13 - - 13 13 - 13 8,48 8,23 86,7
4 «История» 15 - - 15 15 - 15 8,05 7,88 83,3
Итого 92 1 1 92 92 1 91 8,71 8,32 84,1

Для выпускников  Тараклийского государственного университета  2015 года  Министерством просвещения и 
молодежи Республики Молдова  был доведен план персонального распределения    на работу  по  педагогическим 
специальностям в  количестве 13  специалистов , в том числе:

Филология     5
Музыка     4
Педагогика начального образования 2
История     2    
Приказом ректора была создана комиссия по персональному распределению выпускников. На основании 

протокола заседания комиссии 7выпускников  университета были направлены на работу по персональному 
распределению. Остальные выпускники получили право свободного трудоустройства.

И.о. проректора по учебной части   Д.Г. Терзи
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лий Тодоров и д-р ст.преподаватель Вероника Рацеева, 
делегируемые общим собранием штатных педагогических 
кадров.

Единогласным решением членов Сената университета 
делегированы еще двое кандидатур в  Стратегический со-
вет, внешние эксперты: г-н Александр Арнаут, адвокат и  
д.х., профессор Виктор Боршевич.

Двое членов в состав Стратегического совета универ-
ситета назначены Министерством просвещения Республи-
ки Молдова: Мандажи  Евгения, начальник Районного 
управления образования и  Касапова Альбина, начальник 
налоговой службы Тараклия. Министерством финансов 
Республики Молдова назначена Пукал Лариса, начальник 
финансового управления Тараклия. В состав Совета входят 
ректор университета и проректор, отвечающий за финансо-
вые  вопросы. Созданный Стратегический совет из 9 чле-
нов утверждается на пятилетний срок. Членами Совета был 
избран председатель Совета по стратегическому институ-
циональному развитию вуза г-н Александр Арнаут.

21 июля 2015 г. приказом Министра просвещения  
утвержден состав Совета по стратегическому институцио-
нальному развитию вуза из 9 членов. (Приказ прилагается).

Академическая общность Тараклийского госунивер-
ситета поздравляет всех  членов Стратегического Совета 
с началом новой и очень ответственной  деятельности, от 
которой будет зависеть стабильность и процветание нашей 
Альма-Матер. и.о. ректора ТГУ         доц. д-р Мария ПАСЛАРЬ

През тази академична година Тараклийският универ-
ситет отвори своите врати за 55  първокурсници. Броят на 
приеманите в университета студенти – първокурсници се 
утвърждава от Министерството на просветата на Републи-
ка Молдова. Бяха определени места с бюджетно и платено 
(контрактно) финансиране в количество на 80 места с редов-
но обучение, от които 47 места са бюджетни и 33 са платени 
за всички специалности.

Тази година са отпуснати по-малко места в сравнение 
с миналогодишния план (110), който е с 30 места по-малко, 
предвидени за всички специалности. В плана за приема не 
бяха предвидени места за двете специалности  «Счетовод-
ство» и «Социални дейности», които са едни от най-търсе-
ните специалности.

От 80 места са покрити 53 места, което съставя 66,25 
%. Не са покрити 27 места, което съставя 33,75% от общия 
брой отпуснати места.

От общия брой 53 на покритите места с безплатно обу-
чение са 49 студенти и с платено обучение са 4-ма студенти. 
От общия брой 27 непокрити места с безплатно обучение са 
6 места и с платено обучение са 21 място.

Тази година бяха определени и 15 места с бюджетно 
финансиране за студенти чужденци от Украйна – 5 места, 
от Русия – 5 места, от България – 5 места. От 15 места са 
покрити 2 места, останалите неплатени места бяха разпре-
делени по планираните специалности за сметка на платени-
те места. По тази причина броят на студентите с бюджетно 
финансиране се е увеличил.

Ръководството на университета положи усилия за уве-
личаване на места за  двете филологически специалности 
«Български и румынски език и литература» и «Румынски 
и английски език и литература»,тъй като бяха предвидени 
само 15 места в плана за приема.

Петдесет процента от класираните кандидат - студенти 
са от град Тараклия (31) и от други населени места: от села-
та Копчак,Кайраклия,Новоселовка, Балабану, Будей,Етулия, 
Казаклия, Валя-Пержей, Цолика; от градовете Кахул и Твър-
дица. Студентите чужденци  са от Украйна – гр. Болград и 
Белая Церков.

Според етническата си принадлежност първокурсни-
ците са от български произход (70%), гагаузки,руски, мол-
довски, украйнски,немски.

Кандидат- студентите се класираха въз основа на ди-
пломи за лицейско образование (БАК) – 55%, със средно-
професионално (колеж) -35%, с висше образование  - (7%), 
и със средно образование (3%) са студентите чужденци, 
които  се обучават по програмата за 12 клас (лицейския ци-
къл) – компенсиращ курс. Средноаритметическият успех на 
класираните студенти е 7,5.

Ръководство на университета, преподавателите и сту-
дентите взеха активно участие в кандидатстудентската 
кампания 2015-2016 уч.г., като посетиха доуниверситетски 
учебни заведения в Тараклийския район: гр. Тараклия,   с. 
В. Пержей,     гр.Твърдица, с. Чумай, с. Московей, АТО Га-
гаузия: с. Баурчи,   с. Чишмикьой,  с. Копчак, с. Авдарма, с. 
Баурчи,   с. Кирсово,   с. Казаклия,   с. Бешалма,    с. Томай,    
с. Конгаз,   с. Етулия,  гр. Ч-Лунга, гр. Комрат и гр. Кахул и 
гр. Бесарабяска.

Университетът за пореден път отново организира кан-
дидатстудентска кампания в Украйна с цел да привлече 
етнически българи и молдовани от съседната държава за 
обучение в Тараклийския университет. Информацията за 
университета беше представена пред випускниците на до-
университетските учебни заведения от гр. Болград, с. Чер-
воноармейское, с. Огородное, с. Нови Трояни.

Информацията за кандидатстване в нашето  учебно за-
ведение  беше публикувано в републиканските  списания  
«Абитуриент» и « Образование  и работа» и на  универси-
тетския сайт. Приемът на студенти за обучение в универси-
тета се осъществява чрез конкурс по документи на базата 
на успеха от дипломата за завършена степен. Необходимо 
е да се отбележи добрата работа на членовете на приемната 
комисия и на нейния отговорен секретар д-р Вероника Го-
женко, ст. преподавател по музикални дисциплини.

Тази година в Молдова за първия етап на висшето об-
разование (лиценциат) бяха предвидени 18 хиляди 47 места. 
Бюджетни места – 6072 и 11975 платени места. Кандидат – 
студентите отново имаха възможност да подават своите до-
кумени едновременно в няколко вуза или на специалности 
с различен профил в един и същ вуз. Такава международна 
практика дава възможност на кандидат – студентите за по – 
голям избор на специалности и вузове.

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

Нов прием на студенти в Тараклийския държавен университет «Гр. Цамблак» в 2015 – 2016 уч.г.
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Практика в България
Пятая, Юбилейная Археологическая экспедиция

10 августа 2015 года стартовала 5-я археологическая экспедиция на раскопки в г. Бяла 
Варненской области. Который год экспедицией руководит доктор хабилитат исторических 
наук Руссев Николай Дмитриевич. В состав экспедиции вошли студенты первого, второго и 
третьего курса, специальность «История», для студентов первого курса это была первая экс-
педиция, для студентов Баклажанский Иван (II курс), Пасларь Александр (III курс), Кайряк 
Иван (II курс), это была вторая экспедиция, а для  Бакаржи Сергея  студента 3-го курса, эта 
экспедиция стала третьей.

Первым городом Республики Болгария, который 
мы посетили, стал город Силистра, где мы посети-
ли Археологический музей и Этнографический му-
зей, в которых несмотря на выходной день, нам провели интересные и 
познавательные экскурсии. После обеда мы выехали в г. Бяла к месту 
раскопок. По приезду в г. Бяла нас встретил кмет общины Бяла Анастас 
Костов Трендафилов и руководитель раскопок Валерий Йотов.

На следующий день 11 августа, под руководством руководителя 
экспедиции Руссева Никалая 
Дмитриевича и руководителем 
раскопок на мысе Св. Атанас 
Валерием Йотовым, группа 
приступила к раскопкам на 

мысе Св. Атанас. Рабочий день начинался в 8.00 утра и продолжался 
до 13.00, в течении рабочего дня студенты производили различного 
вида археологические работы: снятие верхних слоев земли, расчистка 
культурных слоев, сортировка и мытье керамических находок, очистка 
крупных находок на месте. После работы студентам предоставлялось 
личное время.

В процессе работы студенты показывали свои знания по архео-
логии приобретенные на 
лекциях в Университете, 
приобретали практические знания в по дисциплине «Археология». 

Во время раскопок, экспедицией было найдено два пифоса с 
надписями, около горловины. Найдены остатки мостовой ведущей 
к маяку, клад из 6 медных византийских монет 6 века, одну золотую 
монету. Кроме находок, было раскопано 3-и культурных слоя при-
надлежащих разным временам и располагавшихся друг над другом, 
изучить эти слои экспедиция не успела, так как время работы экс-
педиции подошел к концу.

Кроме раскопок, группа посетила раскопки первой столицы 
Болгарии город Плиска и раскопки второй столицы Болгарии город 
Преславль. При посещении этих раскопок группа прикоснулись к 
истории Болгарии, увидела, как проходят раскопки, ознакомилась с 
экспозициями музеев, в которых представлены находки найденные 
в процессе раскопок этих двух столиц.

15 августа в профессиональный праздник «День археолога», на 
территории раскопок, произошло посвящение в археологи, студентов, 
которые первый раз участвуют в археологических раскопках, посвя-
щение проводили профессор ВеликоТырновского Университета Борис 
Борисов, руководитель раскопок Валерий Йотов, руководитель экспеди-

ции Николай Руссев, директор археоло-
гического музея г.Бяла Деян Янчев.

На обратном пути, группа посетила 
Варненский Археологический музей, где 
познакомилась с историей города Варна, 
увидела уникальную коллекцию золо-
тых вещей, древнейший в мире «золотой 
клад», найденный при раскопках Варнен-
ского некрополя. Полные впечатлений, 
новых знаний группа вернулась домой.

Андрей Микульский

Археологическая практика в Болгарии
Группа студентов из Молдовы в составе 15 человек начала археологическую практику в Болгарии в г. Бяла. Нас встре-

тила болгарская сторона во главе с примаром города. С первого дня археологической практики у каждого из нас были свои 
обязанности. Каждое воскресениее мы выезжали в соседние города, посещали музеи. Посетили мы также и археологиче-
ски ераскопки в Плиске. 

Наши раскопки проходили на мысе Св. Атанас. В течении раскопок одной из самых ценных находок была золотая 
монета „Маврикий Тиберий.” Наша практика длилась 21 день.  Были найдены различной величины пифасы, в которых 
хранились в те времена напитки, зерновые культуры. Мы наткнулись также на мостовую, которая вела к мысу. Нами также 
было найдено большое количество медных монет, которые вместе с золотой монетой были переданы в археологический 
музей г Бяла. 

Археологические раскопки прошли успешно. Нам они безумно понравились. Если будет возможность в следующем 
году, мы обязательно опять поедем на раскопки в Болгарию.

Олеся Пасларь, 
студентка 2 курса специальности „История”
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Конференции 
На 29 август в конференция на тема „75 години от възвръщането на Южна Добруджа” рамките на форума 

„Българско наследство”, състоял се в гр. Балчик, взеха участие и наши преподаватели – доц. д-р Елена Рацеева, 
д-р Р. Сребранов, д.и.н Н. Червенков. Предлагаме на нашите читатели информацията и докладите на колегите 
д-р Р. Сребранов и доц. д-р Е. Рацеева.

Форум «Българско наследство» 
В българския град Балчик в края на 
август (от 28 до 31) се проведе мно-
го успешно форумът «Българско на-
следство», който е успял да обедини 
в един интеллектуален и творчески 
диалог българите от Бесарабия и от 
метрополията, младите и възраст-
ните, професионалните академич-
ни учени и краеведите. Първият 
ден се е запомнил с едно много 
тържественно откритие, с хора и 

песни на площада, с водосвета в в църквата “Св. Геор-
ги’ Победоносец” На няколко места същевременно в 
продължение на три дена се разгръщаха мероприятия-
та: няколко концерта, където се представяше автентич-
ният фолклор, две научни конференции, кръгли маси, 
поетични срещи и тъй нататък. Научната конференция 
“75 години от възвръщането на Южна Добруджа към 
България”, проведена на 29 август 2015 г. от 09:00 часа 
в конферентната зала на Община Балчик бе водена от 
акад. Георги Марков. Добруджанският въпрос, разкрит 

в доклада на проф. Калчо Калчев и в другите съобще-
ния, предизвика жив интерес на всички участници. 
Преди конференцията бе открита специална излож-
ба за предстоящата годишнина. Във конференцията 
«За етнологията на българите», водена от доц. Елена 
Рацеева, наред с българите от метрополията (основ-
но краеведи) са взели участие с докладите няколко 
представители на българистиката в Молдова: проф. 
Червенков (За проучване на българските родословни 
дървета в Бессарабия), доктор Иван Думиника (за поп 
Паскал), Елена Рацеева (За особеностите на етниче-
ското съзнание на подрастващото поколение българи 
в Молдова) и специалист от България в Тараклийския 
университет доктор Румен Сребранов (За тенденциите 
на развитието на книжовния език в Тараклия). Всич-
ките присъстващите на научните конференции бяха 
впечатлени от високия научен стил и същевременно от 
емоционалността, с която се обсъждаше Добруджан-
ския въпрос и въпросите за българката идентичност. 
На закриваането всички благодариха организаторите 
за топлия прием и високата духовност на форума..

Доц. д-р Е. Рацеева за Форума в гр. Балчик

ОСОБЕНОСТИ НА ЕТНИЧЕСКОТО СЪЗНАНИЕ
НА ПОДРАСТВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ БЪЛГАРИ 

ОТ РЕПУБЛИКА МОЛДОВА
Доц. д-р Е. Рацеева

Историческата центрофуга, през която е минала 
етнокултурата на бесарабските българи, а и социо-
културният контекст, различен от метрополията, есте-
ственно влияят на «система от осъзнатите представи 
и оценки на объективно съществуващи  етноинтегри-
ращи и етнодиференциращи елементи в битието на 
етническата или етнокултурната общност», с други 
думи, на етническото им самосъзнание  на потомците 
на българските преселници. Особенно ако отчитаме 
факта, че няколко поколения българи не са изучава-
ли родния език, българската литература и история на 
българския народ, а народната педагогика транслира-
ла основно смислите на българската архаична култура.     

   В рамките на този материал ще представим в 
обобщен вид някои резултати от многоаспектния асо-
циативен експеримент1 сред българчета от РМ, про-
веден с цел описание на етническото им  съзнание, а 
именно изводите относно представата за българската 
типичност и знаците й .  

На учениците са били предложении няколко ет-
нични стереотипа, като в последните примери те тряб-
ваше да попълнят модела, като запишат  съответната 
характеристика за българина:  Педантичен като не-
мец./Темпераментен като итальянец./ …… като бълга-
рин  

От употребениете 44 различни думи, 36 са по-
ложително конотирани, и 8 са отрицателни характе-
ристики, основно свързани с отношението към соб-
ственост (скъперник, свидлив…)  Централните  харак-
теристики на типичността, нюансирани и  концептуа-
лизирани чрез синоними и антоними    практически 
1  Асоциативният експеримент е проведен сред  
учениците от  8 – 10 клас в 5 из 30-те училища в Република 
Молдова, където се изучават българският език и литература. 
Общо са 162 респондента,   80 от тях са от селата с компактно 
българско население (Кортен, Кайраклия. Колибабовка) и 
82 са от Тараклия и гр.Кишинев.  Освен това са анкетирани 
всички участници в няколко Републикански олимпиади и, 
съответно,  е направена корелация на резултатите.  

съвпадат с автостереотипа 
• Трудолюбив (34) 
• скъперник (15), свидлив (7), пестелив (3), пре-

сметлив (1), не свидлив (1), щедър (2) 
• Свободолюбив (13), родолюбив (8), патрио-

тичен(8), независим (2)
 Анкетите на селските респонденти предста-

вят образа на типичния българин по-цялостен и по-
позитивен, по-релефен и по-близък, отколкото го ха-
рактеризират градските респонденти, при които об-
разът е по-размит и емоционално дистанциран:  на-
пример, според селските  ученици, типичният бълга-
рин  е весел, мъдър, пестелив, а според градските 
– хитър, умен, скъперник. Различията са свързани с 
това, че учениците от селата по-конкретно си предста-
вят контекста и реалността, в която живее българската 
общност  в РМ, повече се усещат  причастни към нея 
и нейните ценности.  Що се отнася до образите, с кои-
то се асоциира  българската типичност у бесарабските 
българчета, ще посочим само най-честотните: Васил 
Левски ( в 94% анкети), баба Илийца (100%), Бай Га-
ньо (71%), Хитър Петър (69%), Крали Марко (55%), Гер-
гана (48%) и т.н.

Като цяло, според проучването, подрастващото 
поколение на българи от Република Молдова проявя-
ва абсолютна и позитивна етническа определеност на 
афективно ниво (отношение към своята етничност) и 
същевременно е очевиден дисонанс и дисбаланс на 
когнитивно ниво (конкретните знания и представле-
ния за своята етнокултура). 

И количествено и качественно са зафиксирани не-
достатъчната нюансираност на представите за българ-
ския етнообраз, дефицит на образите, представля-
ващи българската характерност. Често в реакциите 
на предложените стимули значително преобладават 
асоциации с руските литературни и културни образи 
(84/298). Но независимо от това изследването дава 
основание да говорим за това, че основата на етнокул-
турната система координати у подрастващото поколе-
ние болгари в Молдова се състои от ключови българ-
ски културологеми, системно концептуализиращи и 
обуславящи  българските етнически ценности.   
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СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ 
НА БЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК В 

РАЙОН ТАРАКЛИЯ
Д-р Румен Сребранов

Анотация: Състоянието 
и перспективите на 
българския книжовен език са 
пряко свързани с проблемите 
и резултатите, постигнати от 
обучението на местни млади 
хора в Тараклия, в по-общ 
план - в Молдова, както и в 
България. Извън този обхват 
попадат по-възрастни хора, 
предимно интелигенция, 
която поддържа тесни връзки 
с България. Проблемите имат 
не само лингвистически, но 

и социолингвистически аспект, тъй като те се свързват 
с политически и социално-икономически фактори в 
района. Резултатите с всяка една година стават все по-
добри, в полза на българския език поради засилване на 
връзките на Молдова с ЕС, най-вече България, поради 
образователни, трудови и търговски причини.

1. Състояние на българския книжовен език в 
район Тараклия.

Състоянието и оттук социалниял статус на 
книжовния език в район Тараклия стои в пряка връзка 
с етнодемографската картина на всяко населено място, 
с икономическите и образователни връзки с България, 
както и с успехите в обучението по роден език, история, 
култура и традиции на българския народ в училищата, 
където езикът на преподаване е руски. 

Българският книжовен език, който се приема 
като част от българската идентификация с висока 
престижност, е застъпен повече сред младите хора 
в селищата с над 70% българско население, напр. 
Твърдица, Валя-Пержей, Кортен и др. Статусът на 
езика в немалка степен се определя от социално-
икономическото, инфраструктурното и духовно 
развитие на населеното място. В това отношение 
ярко се отличават два центъра в района: Валя-Пержей 
и Твърдица, които са съседни и в които населението 
с особена гордост подчертава своята българска 
принадлежност и оттук по-добрата уреденост и 
развитие на двете селища, и останалите с център 
гр. Тараклия, където местните българи посочват за 
недостатъчното развитие по-малкия в сравнение с 
Валя-Пержей и Твърдица процент българи. Дори в 
самата Тараклия се забелязват различия в употребата 
на българския език и то най-вече в пряка връзка с 
професионалния облик на кварталите, които имат 
за образователни и духовни центрове съответните 
училища. Българският език е застъпен в районите с 
т.нар. „колхозники”, хората на физическия труд, които 
имат нисък престижен статус, докато в районите, в 
които се концентрират чиновниците, други етнични 
заселници, интелигенцията, повече е застъпен руският 
език.

След приемането на делегираните бюджети в 
училищата през 2012 г. и особено след подписването на 
асоциацията на Молдова към ЕС, както и постепенното 
застъпване на румънския език в училищата и 
в институциите, наблюдава се разколебаване в 
твърдостта на ръководството на района по отношение 
на хегемонната роля на руския език. Към днешна дата 
имаме борба между три езика – родния, държавния и 
руския език, като с времето румънският език изземва 
позиции на руския. Българският език се употребява 
по-скоро в домашна среда, между хора, които са 
близки, и в неофициална обстановка. Книжовната му 
разновидност се изучава в училищата, но реално се 

употребява само в учебните часове.
2. Проблеми на българския книжовен език в 

Тараклия.
Проблемите на българския книжовен език 

са породени най-вече от натрупаната традиция 
в хегемонията на руския език и все по-голямото 
навлизане и установяване на румънския език в ролята 
му на държавен език. Тези две отношения имат социо-
политически корени, които дават отражение върху 
местното българско население и неговите лидери, 
които стоят в пряка зависимост от традицията в рода 
по отношение на руския фактор и все по-голямата 
зависимост от централната власт, която налага 
моноетничен облик на държавата, най-вече в езиково 
отношение. От друга страна, друг проблем пред 
българския книжовен език е присъствието на два 
елемента в района – молдовски (румънски) и гагаузки, 
т.е. първият е държавен, а вторият е представител на 
мнозинството в съседното АТО Гагаузия. Тези два 
етноса в района са все още малцинство, но в някои 
населени места са мнозинство и намаляващият брой 
българи е предпоставка за промяна в етничния облик. 
Присъствието на тези два етнични фактора създава 
дискомфорт и пречка при налагането на българския 
книжовен език като език на преподаване в училищата, 
въпреки че ръководството на района може да намери 
оптимално решение, каквото е направило в училището 
„Хр. Ботев” в с. Валя Пержей, в чиято сграда се обучават 
поотделно молдовани и българи. Колкото и да бягаме 
от отговорността на местните власти, няма как да не 
посочим факта, че конституцията на Р Молдова дава 
право мацинствата да обучават децата си на родния 
език или в тараклийските районни училища всички 
предмети да се преподават на български книжовен 
език.

3. Перспективи и решения за българския книжовен 
език в Тараклийския район.

Българският книжовен език се намира в 
конкуренция както на чуждоезикова основа, така и 
на вътрешна опозиция. От една страна, пред него 
са предизвикателствата на румънския език, който 
е държавен език и който ще се налага за по-широка 
употреба, макар и с много плахи стъпки, и руският 
език, който има солидна традиция на държавен език 
и език за надетнична комуникация. От друга страна, 
книжовната ни норма среща отпор от съответните 
български диалекти. В унисон с намаляващото 
българско население, което се изселва предимно в 
Русия и в България, чрез България в Западна Европа, 
рискът от напълно маргинализиране на българския 
книжовен език се оказва твърде голям. Инициативата 
за съхраняване на Тараклийския район със статут на 
културно-административна единица на българите има 
за цел да запази статуквото, но не и да го промени към 
разширяване на употребата на българския книжовен 
език, т.е. запазване на руския език за административна 
и образователна употреба, докато книжовната норма 
остава на ниво 4 учебни часа в седмицата, а вкъщи – 
диалектна форма на български език.

За подобряване на състоянието и перспективите 
на българския книжовен език в Тараклия, а и в 
Молдова, трябва да се застъпи електронното обучение, 
разширяване на сътрудничеството между училищата 
от България и Молдова, включването на бесарабски 
ученици в български инициативи (напр. олимпиадите 
по БЕЛ, история, химия и т.н.), разширяване на 
сътрудничеството между Тараклийския държавен 
университет и българските университети, както и да 
се отвори център за обучение на учители от средния и 
горния курс на обучение от Молдова (такъв е имало в 
гр. Габрово), засилване на контрола върху средствата, 
които се отпускат по програмата „Роден език и култура 
зад граница” на Министерството на образованието и 
науката на Р. България.
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Отново етнофестивал в Тараклия
На 20 септември тази година в град Тараклия отново се състоя етнофестивал, който вече е 15-ти по ред. 

В централната алея на парка се разположиха гостоприемните „дворове” - на домакините и на гостите от град 
Твърдица и от селата в района, а също така и на гостите от някои селища от съседна Гагаузия – от с. Казаклия, 
Ферапонтиевка.

Участие във фестивала взе, както винаги, и нашият унивеситет.   

Наш преподавател – редактор
на престижно историческо списание в Източна Европа

„По итогам 2014 г. международный исторический журнал «Русин» занял 10-е место 
среди исторических журналов Восточной Европы, индексируемых в БД «Scopus» и во-
шелвпрестижный второй квартиль (Q2).

 Scopus (http://www.scopus.com) представляет собой крупнейшую в мире единую ре-
феративную базу данных, которая индексирует 22 878 наименований журналов, из ко-
торых 897 исторических. Разработчиком и владельцем «Scopus» является издательская 
корпорация «Elsevier» (Нидерланды) - крупнейший в мире 
издатель научно-технической и медицинской литературы.

В «Scopus» представлено 6047 американских (в т. ч. 
183 исторических), 5475 английских (242 исторических), 
1848 нидерландских (80 исторических), 1341 немецких 

(56 исторических), 577 французских (61 исторических) журналов. Среди восточ-
ноевропейских - 230 российских, 157 румынских, 37 украинских, 3 молдавских, 
2 белорусских.

Из 57 восточноевропейских исторических журналов - 13 румынских, 4 рос-
сийских, 1 молдавский («Русин»). Нет ни одного украинского и белорусского.

Сегодня данные «Scopus» признаны в ряде стран (к примеру, Министерством 
образования и науки Российской Федерации и Министерством образования и на-
уки Украины) в качестве критериев системы оценки эффективности деятельности 
высших учебных заведений. Многие вузы начисляют надбавки за статьи в рецен-
зируемых журналах, учитывая квартиль журнала в базах данных «Web of Science» 
и «Scopus».

 С уважением, Сергей Суляк.
Кандидатстване за ВУЗовете на България
в Република Молдова
                                                        Мария Тодорова
На 28 юни 2015г. в сградата на Тараклийския държа-

вен университет «Гр. Цамблак» беше проведен  за пореден 
път кандидат-студентски изпит за приемане в държавните 
висши училища на Република България по специалности, 
определени от министъра на образованието и науката в съ-
ответствие с Постановление № 103 на Министерския совет 
на Р. България от  31.05.1993 г. 

Министерството на образованието и науката  на Р. Бъл-
гария ежегодно осигурява до 400 места, субсидирани от 
държавата, за приемане на лица от българска народност за 
студенти за пълен курс на обучение. За 2015-2016 учебна 
година за випускниците на Молдова бяха отпуснати 85 мес-
та по редица специалности, сред които най-търсени бяха 
медицина, дентална медицина, фармация, технологически 
и икономически специалности, туризъм, психология, ком-
пьютърни технологии, архитектура, спорт. 

За магистратура са осигурени 30 места, за докторанту-
ра - 12  за българи от всички държави. 

Комиссията , която осъществяваше приема на докумен-
тите, работи от 15 до 27 юни.

52 -ма кандидати подадоха своите документи в Тара-
клийския университет,  в гр Кишинев в ТЛ «В. Левски» бяха 
подадени документи от 16 кандидати. Общо 78 човека бяха 
кандидатите за образователната степен «бакалавър» във ву-
зове на Р. България.

Министерството на образованието и науката осигурява 
за българите на Република Молдова ежегодно до 4 места, 
субсидирани от държавата, които са предназначени за кла-
сиралите се на първо място на националната олимпиада  по 
български език и литература от държавата и за първенците, 
завършили Българския теоретичен лицей в Кишинев, Та-
раклийския педагогически колеж, Музикалния колеж в с. 
Твърдица.  

 Почти всички кандидати успешно издържаха изпита 
по български език и литература и история на България: те 
получиха оценки от 4 до 5,68 и само 3 кандидата имат оцен-
ка под 4,0. 

  При първото класиране бяха зачислени  52 студен-
ти, при второто - 2-ма.  

Средствата за изпълнение на горепосоченото Постано-
влението се осигуряват ежегодно от държавния бюджет по 
предложение на Министерството на образованието и наука-
та на Р. България
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Об инициировании процедуры избрания
на пост ректора Тараклийского государственного университета

имени Григория Цамблака
ВНИМАНИЕ!

В соответствии с Кодексом об образовании Республики Молдова (Указ №152 от 17 июля 2014 
года), Типовым Положением о порядке избрания ректоров высших учебных заведений Республики 
Молдова, утвержденного министром Просвещения Республики Молдова №09 от 14 января 2015 года и 
Регламентом о порядке избрания ректора Тараклийского государственного университета имени Григо-
рия Цамблака,  утвержденного 15 мая 2015 года. 

Совет по стратегическому институциональному развитию ТГУ объявляет конкурс и начало 
процедуры избрания ректора Тараклийского государственного университета имени Григория 
Цамблака.

На пост ректора могут претендовать кандидаты, обладающие учеными или научно-педагогически-
ми званиями, имеющие не менее 5 лет опыта работы в сфере высшего образования и исследований.

Ректор избирается общим собранием штатных педагогических и научных работников и представи-
телей студенчества в Сенате большинством голосов участников собрания.

Кандидаты на должность ректора должны представить следующие документы:
а) письмо о намерении участия в конкурсе;
б) CV  (по образцу Europass);
в) копию удостоверения личности;
г) копию документов об образовании, научной степени и ученом звании;
д) документы, подтверждающие рабочий стаж в высшем образовании и в области научных 

исследований, другие документы, подтверждающие профессиональную, управленческую и 
научную деятельность кандидата;

е) программу деятельности;
ж) декларацию под личную ответственность об отсутствии нарушений в период своей де-

ятельности норм этики и профессиональной деонтологии, а также об отсутствии судимости;
з) контактные данные: домашний адрес (включительно государство, почтовый индекс), 

место жительства, телефон, факс, e-mail.
Кандидаты на должность ректора ТГУ могут представить пакет документов в 30-дневный 

календарный срок с момента опубликования объявления о начале процедуры конкурса по из-
бранию ректора.

Документы необходимо представить в Тараклийский государственный университет имени Гри-
гория Цамблака, отдел кадров, каб.№33, учебный корпус №1, ул. Мира, 9, г. Тараклия, Республика 
Молдова.

Почтовый адрес: Тараклийский государственный университет имени Григория Цамблака, ул. 
Мира, 9, МD-7400, г. Тараклия, Республика Молдова, Совету по стратегическому институциональному 
развитию «Документы для конкурса на пост ректора».

e-mail: infotdumd@gmail.com.
Контактные данные ответственных лиц за получение дополнительной информации и прием до-

кументов:
Тел. (+373) 294-24-9-06, (+373) 294-21-4-30; fax: (+373) 294 24-9-06.
Критерии, определяющие право занимать должность ректора, процедура выборов, информацион-

ные документы определяются Положением о порядке избрания ректора ТГУ: www.tdu-tar.md
Опубликовано   в:
1. Информационно – аналитическом издании Тараклийского района «Свет», 20 августа 2015 г., № 

28 (6119).
2. Ziarul «Timpul», vineri, 21 august 2015 г., № 33 (2117).
3. Газете «Экономическое обозрение», 21 августа 2015 г., № 30 (1102).

Честит рожден ден на поета и журналиста Георги Барбаров!
Роден е на 5 септември 1955 г. в с. Кортен, Молдова . По образование е журналист. Завъ-

ршил е университета в гр. Кишинев. Има издадени около или повече от двайсетина стихос-
бирки, първите от които са: „Събудена тишина”, „Продължение на делниците”, „Реалност от 
сънищата ми”, „Плът на радостта ти”, „Било е неделя”, „Жива вода”, „Годинки на радостта”, 
„Слънчева Дорина”, „Барбаризми”, „Истерика за Америка” и други.

Творбите му са публикувани в превод на руски, румънски, унгарски, украински език. 
Носител е на специална награда на Издателска къща „Жажда”, Сливен, 1988 г.

Членува в професионалните писателски съюзи на Молдова и България. Работи като ре-
дактор на българското предаване „Мегдан” в компанията на „Телерадио Молдова”.
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Предстои Национален референдум в Р България
СЪОБЩЕНИЕ

Посолството на Република България информира:
На 25 октомври 2015 г. в Република България ще се проведе национален референдум с въпрос: „Подкре-

пяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и рефе-
рендумите.

Съгласно решението на ЦИК на Република България № 1828-МИ/НР от 04.09.2015 г. в Република Молдова 
ще бъдат открити избирателни секции в населените места: гр. Кишинев, гр. Тараклия, гр. Твардица, гр. Ча-
дър-Лунга, гр. Комрат и с. Стояновка.

Всеки български гражданин, живеещ извън страната, който има избирателно право и желае да гласува на 
националния референдум, заявява това не по-късно от 25 дни преди деня на националния референдум - 29 
септември 2015 г., чрез писмено заявление по образец (Приложение № 22-НР от книжата за националния ре-
ферендум). 

Писменото заявление следва да бъде подписано саморъчно и подадено лично или изпратено по пощата чрез 
писмо до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава. 
В едно писмо може да има повече от едно заявление, като във всяко заявление може да бъде вписано само едно 
лице. 

Изпратените чрез куриерска услуга заявления в писмо се считат за изпратени „по пощата чрез писмо". 
Изпратените по електронна поща сканирани заявления не се считат за изпратени „по пощата чрез пис-

мо". 
В заявлението гласоподавателят вписва на български език имената си по паспорт, военна карта или по лична 

карта, единния си граждански номер и постоянния си адрес в Република България. Избирателят вписва на кири-
лица или латиница мястото извън страната, в което желае да гласува. В заявлението избирателят може да посочи 
електронен адрес или телефон за контакт, на който да бъде уведомен за резултата от проверката. 

Може да се подаде и електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна 
комисия по образец (http://www.cik.bg/foreign). 

Постъпилите заявления се публикуват незабавно на интернет страницата на Централната избирателна ко-
мисия при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. 

Денят за гласуване на националния референдум извън страната започва в 6,00 ч. местно време и приключва 
в 19,00 ч. местно време

За допълнителна информация: http://www.cik.bg/; http://www.mfa.bg/bg/pages/160/index.html
ПОСОЛСТВОТО

На Република България в Република Молдова
ФОРУМ  „БЪЛГАРСКО  НАСЛЕДСТВО”  В БАЛЧИК

В края на авуст 2015 г. в гр. Балчик ( България) се проведи 
Пър ви международен фо рум “Бъл гар с ко на с ле д с т во”, органи-
зиран под патронажа на д-р Румяна Малчева - Ангелова В него 
участваха фол к лор ни пе в че с ки, тан цо ви и театрални съ с та ви, 
включително  от Молдова,  ко и то съ х ра ня ват и раз ви ват бъл гар с-
ка та иден ти ч ност, бъл гар с кия дух и са мо съ з на ние.  Важно съби-
тие беше, че на 16 август гостуваха музиканти, певци и танцьори 
от гр. Твардица, Република Молдова. Това бе концерт от българи 
за българи. Аплодисментите на публиката са достатъчен показа-
тел за стойността на изпълненията. Музикален спектакъл пред-
стави Театър "Смешен петък" от град Тараклий.

В рамките на форума се проведаха също така две научни ко-
неренции. Първата, ръководена от от акад. Георги Марков, раз-
глежда добружанския въпрос.  Втората беше посветена на етноло-
гията на българите и са водеше от препозавателя на Тараклийския 

държавен университет „Гр. Цамблак”, член на Управителния съвет на Научното дружество на българистите в 
Республика Молдова доц. д-р Елена Рацеева, която изнесе доклад за оценката на бесарабската българска младеж 
на националните приоритети на българина. В същата конференция с доклади участваха още двама българисти 
от Молдова.  Д.и.н. Николай Червенков сподели за традициите в Молдова относно проучването на бесарабски-
те български родове. Научният сътрудник на Института за културно наследство д-р Иван Думиника направи 
редица важни уточнения в биографията на видния добруджански свещеник Поп Паскал. Интересно, че в тези 
конференции участниците основно бяха представени от краеведи, които изнесоха много нови и интересни  ма-
териали от поселищната история. Това е един добър пример, който трябва да се последва при организацията на 
българистични  срещи  в Молдова. 

Участниците в конференциите имаха възможност да се запознаят  с  подредена тематична изложба „75 
години от възвръщането на Южна Добруджа към България”. Използвани са документални табла със снимки, 
отразяващи събитията около историческата Крайовска спогодба от 1940 г., собственост на Регионален истори-
чески музей - Добрич.  Показани са още броеве на вестник „Балчишки телеграф”, посветени на Добруджанския 
въпрос. Показани са и вестници от паметната дата 7 септември 1940 г. от колекцията на акад. Георги Марков, 
сега подарена на Исторически музей - Балчик

Участниците изразиха  голяма  благодарност на  ръководитилите  на  форума, преди всичко г-жа Маруся 
Костова и г-н Николай Плагов, родом от Тараклия,   за интересната  инициатива и добра организация, желаем  
голямо бъдеще в това начинание.

                                                                                                                                                   Николай ТАНЕВ 
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Нам здесь очень нравится
Мы первокурсники специальности „Дошколь-

ная педагогика и румынский язык” оступили в Тара-
клийский государственный университет имениГриго-
рия Цамблака для получения высшего образования. 
Наши первые впечатления об университе-
те позитивные. Нам здесь очень нравит-
ся. У нас замечательный куратор – Мария 
Ульяновна Коларь, понимающие и мудрые 
преподаватели. В университете царит дру-
желюбная атмосфера. Мы надеемся, что 
так будет продолжаться и дальше и мы 
успешно закончим здесь свое обучение.

1 курс ДПР

Новый этап
 Новым этапом в нашей жизни стало окончание 

лицея и поступление в университет. Из большого вы-
бора университетов мы остановились на Тараклийском 
государстенном университете имени Григория Цам-

блака. Почему именно 
ТГУ? Во-первых, пер-
спектива прохождения 
практики за границей 
– в Болгарии, а также 
прохождение магистр-
ской степени также за 
границей - в Галацком 
университете, что даст 
нам возможнось в буду-
щем работать в странах 
ЕС, не легализуя свои 
дипломы. Во-вторых, 

это единственный университет в Молдове, в котором 
студенты получают по две стипендии. Он привлекате-
лен тем, что предоставляет много бюджетных мест как 
гражданам Молдовы, так и иностранцам. В третьих, 
университет предоставляет возможность прохождения 
обучения на военной кафедре, что облегчает трудоу-
стройство.Большим плюсом является наличие разно-
образных культурно-массовых кружков: хореография, 
вокал, пение, волейбол, футбол. Иногородним студен-
там предоставляется общежитие с хорошими условия-
ми проживания в удобном районе города – в самом его 
центре. Преимуществом также является квалифициро-
ванный преподавательский состав учебного заведения, 
его лояльное отношение к студентам. Преподаватели 
толерантны и терпимы с трудоустроенным и семейным 
студентам. 

 Мы считаем, что минусами являются большое 
расстояние между общежитием и университетом и от-
дельный корпус библиотеки. Таким образом, ТГУ обла-
дает больше плюсами, чем минусами. У нас сложились 
хорошие впечатления о данном университете. Надеем-
ся, что он поможет нам найти престижную работу. 

Группа - 1 РАФ

Первые дни в университете
Одним из важнейших этапов в жизни человека 

является поступление в университет. Каждый человек 
живет, в определенном смысле, своей жизнью. Для 
меня в этой жизни главное – развитие. Именно посту-
пление в университет дает возможность получить не 
только знания, но и жизненные навыки. 

Я очень рада, что мой выбор пал именно на Тара-
клийский государственный университет имени Григо-
рия Цамблака. В первый день, когда я вошла в уни-
верситет, я очень волновалась. Но благодаря теплой и  
дружеской обстановке, царящей в университете, мое 
волнение постепенно пропало. В этот день я позна-
комилась со своими однокурсниками. Это очень ве-
селые, интересные и талантливые ребята. Куратором 
нашей группы является Калчева М.С. Она добрый и 
отзывчивый человек. Я думаю, что нам с ней очень 
„повезло”. 

В общем, у меня море приятных впечатлений и я 
уверена, что на протяжении обучения я получу знания 
и бесценный опыт. 

Боярчук Татьяна, 
студентка 1 курса ПНО

Тук ни посрещнаха с добри думи - като от 
майчини устни

От първия ден още, след като дойдохме в 
университета „Григорий Цамблак”, имаме много добро 
впечатление за това учебно заведение. Защо го имаме 
това добро впечатление? Защото тук ни посрещнаха с 
добра усмивка, с много красиви, добри думи, като от 
майчини устни.

 Тук много ни харесва, защото виждаме 
грижа към нас от всички преподаватели. Всеки ден 
получаваме много дълбоки знания, които пряко са 
свързани с нашата специалност – българо-румънска 
филология. Научаваме много за историята на нашия 
роден език. Избрахме да учим тази специалност, 
защото тя е най-близо до нашия духовен свят. 

 Нашата група много се старае да поддържа 
добро лице в този светъл и роден университет. Ние сме 
много благодарни на всички преподаватели за топлите 
думи, за доброто отношение към нас. Благодарни сме и 
на основателите на този университет, които ни дадоха 
възможност тук да можем да получим необходимите за 
по-нататъшния ни живот знания.

1 курс БРФ
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100 години от издаването на книгата
 на акад. Н.С. Державин «Болгарские колонии в России, т. 2, Язык»

Тази година се навършват 100 години от издаването на изследването на 
акад. Н.С. Державин в Петроград, посветено на езика на българските колонии 
в Русия /отдавна станало библиографска рядкост, с над 600 стр./, което по-
стави началото на сериозни, научни изследвания в тази област... На снимка-
та е копие на книгата, което неотдавно е подарено на нашия университет, за 
да може да бъде ползвано от студенти, преподаватели, докторанти и т.н. Този 
том на акад. Н. Державин не е преиздаван, за разлика от "Болгарскiя колонiи 
въ Россiи" /Таврическая, Херсонская и Бессарабская губернiи. Матерiалы по 
славянской этнографiи/", издаден пък в "Сборникъ за народни умотворения и 
народописъ, книга ХХIХ", БАН, София, 1914. Преиздаден е в България в края 
на миналия век /Тази книга също е в наличие в библиотеката на университета 

"Гр. Цамблак"/. В предговора към книгата си за българските говори в Русия известният учен проро-
чески отбелязва:"Существенно - ценную часть своей работы я вижу в моих 
материалах, т.е.в 1-ой и 3-ей части моей книги, и думаю, что если мой труд и 
окажется в будущем не совсем бесполезною книгою, если когда-либо к нему 
и обратится славист-филолог, то, конечно, не с тем, чтобы усвоить себе мои 
основные диалектологические воззрения, а с тем, чтобы воспользоваться дан-
ным мною фактическим материалом, собранным мною с возможной тщатель-
ностью, полнотою и строго критическим отношением к своей работе". Отско-
ро университетът разполага и с копие на "Атлас болгарских говоров в СССР" /
Москва, 1958/.

Изданията са наше дарение за библиотеката на нашия университет.

Университетът се сдоби отскоро с още едно 
ценно и рядко библиографско  издание, свър-
зано с културата на българите в нашия край: 
Николай Кауфман. Народни песни на българите от Украинска и 
Молдавска ССР, т.1 и 2, С., 1982.

То е подарък от гагаузкия писател Мирон Дерменжи, живеещ в с. 
Червоноармейское /Кубей/, Болградско.

Ето какво споделя авторът на изданието за работата си, свързана 
с неговата подготовка: „През 1968 г. посетихме с. Кирютня /Кортен/ 
в МССР, откъдето записахме 160 песни, предимно от един певец. На 
следващата година през м. април обиколихме голям брой молдавски се-

лища и записахме над 1200 народни песни и инструментални мелодии. През април 1971 г.  посетихме 
селищата около Одеса и Приазовието около гр. Бердянск и Приморское /дн. Ногайск/. Общо от трите 
командировки записахме на магнетофонна лента към 2700 народни песни и инструментални мелодии.”

И още една ценна книжна придобивка за университета. Това 
е петтомното издание на произведенията на известния автор от 
одеските българи Иван Мавроди /1911-1981/, който е роден в 
с. Катаржино /сега с. Краснознаменка/. Изданието е в чест на 
100-годишнината от рождението на писателя и е дело на неговия 
съселянин г-н Александър Визиров, който го е подготвил. След 
като разбрахме за изданието, ние се свързахме с А. Визиров чрез 
Фейсбук и по наша молба то ни беше изпратено от Одеса по 
пощата в с. Червоноармейское /Кубей/, на адреса на нашия при-
ятел, гагаузкия писател Мирон Дерменжи, откъдето вече лично 
го взехме през юни месец тази година.
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