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На 29 октомври в България се отбелязва Денят на 
бесарабските българи

Датата е избрана през 1938 г. от потомците на бесараб-
ските и таврийските българи по повод 100-годишнината от 
освещаването на катедралния храм "Свето Преображение 
господне" в град Болград, Румъния (29 октомври 1838 г.). 
Тогава се ражда инициативата 29 октом-
ври (16 октомври ст. ст. ) да бъде Ден на 
бесарабските българи.

В изграждането на храма е вложен 
доброволният труд на 10 000 преселници 
от българските земи. Храмът се освеща-
ва от бесарабския владика архиепископ 
Кишиневски в присъствието на хиляди 
хора - домакини и гости от 82-те българ-
ски колонии, а тържествата по този повод 
продължават четири дни. Тогава за пръв 
път зазвъняват петте големи камбани на 
новия храм. Тази част на Бесарабия е била 
в пределите на Руската империя, а българ-
ските преселници са имали статут на колонисти. Основните 
бежански вълни на масово преселване отвъд Дунава съвпа-
дат с многобройните руско-турски военни конфликти и са 
мотивирани от руската протекционистична политика спря-
мо изселващото се население от поробена България. Така в 
края на 18 и през 19-и век около 400 000 българи се пресел-
ват в княжествата Влашко, Молдова и Бесарабия. Съгласно 
дадените им права и привилегии, организират свои колонии, 
основават градовете Болград и Комрат, както и 64 села. 

На 29 октомври 1838 г. е осветен храм-паметникът 

„Свето Преображение Господне" в Болград, Южна Русия 
(днешна Украйна). Той е построен с труда и средствата на 
българските колонисти. Съборът в българската светиня е 
един от най-големите в миналото и сега за православната 
християнска общност.

През 1938 г. в България тържествено е отбелязана 
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 дължи-
мото уважение на тази общност, която 
е участвала в борбите за национално 
и културно възраждане на българския 
народ, и в строителството на Нова Бъл-
гария след Освобождението през 1878 
г.

Дълги години темата за бесараб-
ските българи бе в информационен ва-
куум. Макар че още през 1938 година 
Инициативен комитет излиза с предло-

жение - 29 октомври да бъде обявен за Ден на бесарабските 
българи, първото официално честване е организирано в Со-
фия през 1998 г. от Дружество "Родолюбец" по инициатива 
на Мирчо Сливенски, чийто баща е родом от сливенската 
махала на град Болград. През последните години български-
те дружества в Украйна и Молдова провеждат мероприятия 
и акции, посветени на празника.

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

Уважаеми коллеги,  преподаватели, служители и студенти,
Поздравявам Ви с Деня на народните будители – 1 ноември и 

Деня на бесарабските българи!
На този ден всички ние се прекланяме пред дейността на без-

брой народни будители, творци и пазители на българската духовна 
и културна традиция, благодарение на които българският народ е 
съхранил във вековете своята идентичност, бит и култура.

Днес университетът е мястото, където се съхранява паметта за 
славното минало и се градят духовните опори, които ни помагат да 
вървим напред.

Трябва да сме  с  ясното съзнание, че сме част от  съвременни-
те будители на българите в България и в Молдова, а това носи със 
себе си и голяма отговорност, изисква всеотдайност. Зтова винаги 
държим съвестта си будна, да не позволяваме пламъкът на стреме-
жа към професионализъм и нови знания  да загасне дори и за миг.

Нека бъдем достойни наследници на делото на народните буди-
тели и да отговорим на очакванията за промяна и развитие.

За мен е удоволствие да Ви поздравя с този светъл празник и да Ви пожелая здраве, 
много творчески успехи по трудния път на просветителите и удовлетворение от постиг-
натите резултати.

Пожелавам ни да носим в  сърцата си възрожденския дух на знанието и творчеството, 
да бъдем достойни членове на академичната ни общност и да развиваме и  умножаваме 
създадените през годините традиции на нашия Университет!

 
Честит празник!

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

01.11.2015 г.

Обичам те, българска реч, звук сладък, най-мил в звуковете!
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сарабските българи
Далеч от нас са бесарабските българи. По едно предоп-

ределение на историческата съдба те са чужди поданици, 
чужди граждани, данъкоплатци, войници. Те са и навеки 
остават неделима част от българската народна снага, на 
българската духовна и културна 
общност. Ще останат, защото 
несъкрушима е връзката между 
нас и тях. Тая връзка е двояка и 
здраво сплетена: кръвта, която 
вода не става, и духът, който не 
умира и всичко побеждава.

Нека никога не престава-
ме да мислим и се грижим за 
нашите братя - българите в Бе-
сарабия, а един ден в годината 
- 29 октомври, по стар стил 16 
октомври, годишнина от осве-
щаването на въздигнатия от тях 
в Болград български храм-па-
метник „Свето Преображение Господне" - да бъде за тях и 
за нас голям празник на българския дух."

Това е обръщението на главния секретар на патриотич-
ното движение „Отец Паисий" Димитър Тодоров към чита-
телите на вестник „Българска Бесарабия". Изданието излиза 

с един единствен брой в София на 28 ноември 1938 г.
Важен момент в развитието на Болград е откриване-

то на първото общообразователно училище, известно като 
Болградска гимназия „Св. св. Кирил и Методий». Тя е уч-
редена с грамота на молдовския княз с български произход 

Никола Богориди на 28 юни 1858 г. Гим-
назията е играла голяма роля в българ-
ското Възраждане. 

Тук завършват своето образование: 
Ангел Кънчев - заместник на Апостола 
на свободата Васил Левски, министър-
председатели на България - Александър 
Малинов и Димитър Греков, академик 
Александър Теодоров - Балан, проф. Ди-
митър Агура, проф. Иван Вулпев - пър-
ви български оперен бас, преподавател  
по оперно пеене в БДК, шестима генера-
ли от българската армия: Генерал-пол-
ковник Данаил Николаев; генерал-пол-
ковник Георги Тодоров, генерал-лейте-

нант Иван Колев и други, много старши офицери. 
Много възпитаници  на Болградската гимназия  дават 

своя принос и са се реализирали в България след  1878 го-
дина. В Болградската гимназия са учили много българи от 
поробените български земи.

1 НОЕМВРИ ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

Първи ноември е общобългарски празник 
на историческата памет и на националното ни 
самочувствие, отстоявано година след година 
през вековете на робство, насилия и народни 
страдания — дело на стотици и хиляди знайни 
и незнайни българи - книжовници, наставници 
и просветители, вдъхнали в мрака на чуждото 
потисничество вяра в собствените сили на на-
рода по пътя към историческото възстановява-
не на българската държавност.

Денят на народните будители възниква 
в трудното време на душевна разруха след 
Първата световна война. За българското 
общество е рухнал възрожденският идеал. 
За мнозина е ясна реалната заплаха от разпадане 
на националната ни ценностна система. В такъв мо-
мент българите избират опита на своето общество. 
Те се вглеждат към най-светлите имена на българ-
ското духовно минало. Търсят съприкосновение с 
онези, които в трудно и безперспективно време с 
мощта на своята мисъл са връщали равновесието 
и духовната стабилност на българите.

Приемат 1 ноември — денят на светеца за нов, но 
всъщност добре познат празник. Това се случва на 13 
декември 1922 г., когато 19-то Обикновено Народно 
събрание приема Закон за допълнение на Закона за 
празниците. Предложението за тази промяна е напра-
вено от Правителството на Александър Стамболийски 
на 31 октомври 1922 г. Инициатор на промяната е тога-
вашният министър на народното просвещение Стоян 
Омарчевски.

«Нека Денят на св. Йоан Рилски да се превърне в Ден 
на народните будители, в празник на големите бъл-
гари, за да събуди у младите здрав смисъл за същест-
вуването и интерес към дейците на миналото ни.» 
За него и за правителството, на кое-
то принадлежи, въвеждането на новия праз-
ник се налага поради следните мотиви:  
«Допреди войната образованието и възпитанието в 
нашите училища бе насочено към едно планомерно 
и системно развитие всред учащата се младеж на 
национални и отечествени добродетели, от една 
страна, и на граждански и културни, от друга. Любов 
и почит към старинно българското, благоговение 
пред дейците и строителите на нашето национално 
верую, старание и съревнование към доброто и хуба-
вото, увлечение към идеалното — бяха мили, симпа-
тични явления, които със своята същност трогваха 
и правеха живота приятен, съдържателен и високо 
осмислен. Тия добродетели, насаждани в душите на 
поколения в продължение на цели десетилетия, би-
доха разклатени от отрицателните резултати на 

войната, преди всичко в самото общество, а 
оттам — и отражението на отрицателните 
прояви всред учащата се младеж. Последна-
та се увлече по всекидневното, забавително-
то и лекото в живота; волност, безгрижие и 
лекомислие обладаха душите им и лека-поле-
ка тя се отдалечи от ценното и съществе-
ното в живота и миналото. А в полумрака на 
нашето минало се откриват големите фигу-
ри на редица велики българи, които с необик-
новеното увлечение и с една завидна самопо-
жертвователност са служили на своя народ; 
които не са пожалили ни сила, ни младост, за 
да положат основите на нашия културен и 

политически живот. От Паисия насам до наши дни 
се редят светлите и лъчезарни образи на големи 
културно-обществени дейци, далечни и близки стро-
ители на съвременна България.»

Първи ноември е денят, в който България се по-
кланя пред великия благослов на своите будители. 
Пред ония достойни нeйни синове, които изковаха от 
словото най-мощното оръжие и превърнаха спомена 
от славното минало на Отечeството в идеал и съдба на 
цял един народ. Днешна България е тържество на този 
идеал, а народът ни е издигнал в култ тяхната жертве-
ност пред олтара на родината. И е създал един прекра-
сен празник — 1 ноември — Ден на народните будите-
ли, за да светлее в националната памет жаравата от 
образи на творци и крепители на българската вселена.

Сред най-популярните български народни будите-
ли са Свети Паисий Хилендарски, Иван Вазов, Григо-
рий Цамблак, Константин Костенечки, Владислав Гра-
матик, Матей Граматик Свети Иван Рилски, Неофит 
Бозвели, братята Димитър и Константин Миладинови, 
Георги Стойков Раковски, Васил Левски Христо Ботев, 
Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, 
Добри Чинтулов Деан Тодоров (мощния), Теодор Чубу-
ров (горския) и много други.

Преди повече от два века нашите предци са напус-
нали България и са се заселили в Бесарабия, но ТЯ, 
БЪЛГАРИЯ,  винаги живее в сърцата ни. Бесарабските 
българи са участвали в Освобождението и изгражда-
нето на независима българска държава. През годините 
те са успели да запазят нашия език и култура. Най-из-
вестните от тях са акад. А. Теодоров-Балан, политикът 
А. Малинов, ген. Д. Николаев, кап. О. Панов и др.  

Бъдете горди, че сте българи!
Да се поклоним пред тях ! И да им благодарим, за-

щото те възвестиха пред света, че в българската про-
света и култура светлеят едни от най-древните пласто-
ве на човешката цивилизация.

Честит празник на всички българи!

«Един народ, който има съзнание, култура,
писменост, наука, непременно 

ще има светла и трайна бъднина!»
Васил Друмев
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ИЗБОРИ НА РЕКТОР НА УНИВЕРСИТЕТА
На 13 октомври в аулата на университета се състояха дебати, свързани с изборите на ректор на универси-

тета, между двамата кандидати – доц. д-р Мария Паслар и доц. д-р Васил Кондов. Кандидатите представиха 
своите програми пред преподавателския състав и Стратегическия съвет на университета, отговориха на поста-
вените предварително от катедрите въпроси, както и на въпросите на председателя на Стратегическия съвет.

А на 19 октомври пак в аулата на университета се състояха и  изборите, резултатът от които показа, че  из-
ключително доверие у преподавателския състав на университета в момента има именно доц. д-р М. Паслар. И 
това е логично, тъй като тя вече цели 6 години изпълнява тази длъжност и явно успешно се справя с трудно-
стите й. 

Честито на Мария Лазаревна! Пожелаваме й от сърце здраве и по-нататъшни успехи в нелеката й работа.    
От редакцията на вестника

1 ОКТОМВРИ – ДЕНЯТ НА УНИВЕРСИТЕТА
На 1.10.2015 г. се отбеляза 11 г. от основаването на Тараклийския държа-

вен университет „Гр. Цамблак” в Актовата зала на университета. Залата беше 
препълнена от студенти, преподаватели и 
гости. Присъстваха г-н Валери Николов, 
културно аташе в посолството на Р Бълга-
рия в Р Молдова, г-н Боян Йорданов, кон-
сул на Р България в Кишинев, както и ръ-
ководители на района: зам.-председателят 
на Тараклийския район, г-н Павел Тар-
лев, шефът на данъчната служба, Албина 
Касапова, кметът на гр. Тараклия г-н Сер-
гей Филипов, началникът на Регионалния 

инспекторат за образование, Евгения Мандажи, а и първият ректор на ТДУ, 
проф. Н. Червенков, първият зам. ректор по учебната дейност, д-р Н. Куртев. Празнично слово произнесе 
ректорът на университета, доц. д-р Мария Паслар, в което се отбелязаха постиженията на учебното заведение 
през тази година, финансовата помощ от страна на Р България, включително ремонт на 

покрива на студентското общежитие и финансира-
не на водоснабдяването на града, в който се намира 
ВУЗ-а и в който живеят неговите студенти, препода-
ватели и служители. Ректорът посочи, че за първи 
път ТДУ „Гр. Цамблак” почти на 100% (без 1 място) 
запълва всички държавни места, като има 5 места на 
договор. Отбеляза се доброто взаимодействие между 
университета и местните власти при реализирането 
на локални политики и на абсолвентите на учебното 
заведение. В своята реч кметът на гр. Тараклия по-
сочи, че 65 служители в градския съвет са завърши-
ли тараклийския университет. След него думата взе 

зам.-председателя на район Тараклия, г-н Тарлев, който награди преподаватели от ТДУ 
„Гр. Цамблак” и подчерта, че идеята, повдигната от премиера на Р Молдова, В. Стрелец, на срещата с българ-
ския президент, Р. Плевнелиев, за превръщането на университета в 
международно-регионален с изучаване на български и румънски ще 
повиши още повече неговия авторитет. Шефът на данъчната служба, 
Албина Касапова, подчерта особената важност на университета не 
само за района, но и за цяла Южна Молдова. Концертна програма из-
несоха възпитаниците на ВУЗ-а, като направи приятно впечатление 
отличното включване на първокурсници от специалностите „Музи-
ка” и „Българска и румънска филология”. Колегите с удоволствие 
отбелязват факта, че новите студенти се отличават със своята жиз-
неност, любопитство, старание, което е предпоставка за по-високи 
успехи и благоприятна и плодотворна работа.

Д-р Румен Сребранов, преподавател 



4 №42 ТУК

До 
проф. д.х.и.н. Николай ЧЕРВЕНКОВ, 

първи ректор на Тараклийския  
държавен университет «Гр.Цамблак»

 
Благодарствен адрес

Уважаеми проф. Николай  Червенков, от името на ректорското ръководство, професорско-
преподавателския състав и студентската общност изразяваме своята признателност и сърдечна 
благодарност за Вашия принос за създаването и утвърждаването на единствения университет в 
българските общности зад граница.

Като първи ректор на Тараклийския държавен университет положихте огромни усилия 
за неговото съществуване и развитие в първите му години от неговото функциониране.

Значими са Вашите постижения в образователната, научната и международната дейност 
на университета.

Като утвърден учен-историк, българист, общественик  Вие дадохте своята лепта за 
оформянето на университета като научен център в областта на българистиката.

Благодарение на Вашата  инициативност като 
изграден учен университетът за кратко време успя да 
издаде солидна  научна продукция.

Безспорен  е Вашият принос и опит в 
установяването и  разширяването на връзките с 
държавните, обществените и образователните 
институции в Република България, която 
оказва финансово и  методическо съдействие за 
съществуването и развитието на нашето учебно 
заведение.

Прекланяме се пред Вашия безкористен и  
неуморен труд, отдаден на каузата на Тараклийския държавен университет и на българската  
диаспора в Молдова и Украйна.

Надяваме се, че и в бъдеще ще разчитаме на Вашата подкрепа и съдействие за 
задълбочаване на  връзките с Република България.

От все сърце  пожелаваме крепко здраве, дълголетие, 
жизнена енергия, успех в научното поприще.

С огромно уважение и  признателност  още  веднъж 
изразяваме нашата благодарност за всички положени от Вас 
усилия, стремежи и труд в полза  на Тараклийския държавен 
университет «Гр.Цамблак».
          С уважение,
  ректор на ТДУ

доц.д-р Мария ПАСЛАР
14.10.2015 г.

БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС
ДО ПЪРВИЯ РЕКТОР НА УНИВЕСИТЕТА

Д-Р НИКОЛАЙ ЧЕРВЕНКОВ
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80 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИЗВЕСТНИЯ  МУЗИКАНТ 
СТЕФАН СТОЯНОВ

В сряда, на 7 ок-
томври, в нашия 
университет беше 
отбелязана 80-та го-
дишнина от рожде-
нието на известния 
в Молдова музикант 
Стефан/Степан Сто-
янов – основател на 
ансамбъл «Родолю-
бие» в гр. Тараклия 

и музикалния колледж в гр. Твърдица – филиал на му-
зикалното училище «Щ е ф а н Н я г ъ»  в град Киши-
нев. Юбилейната вечер се състоя в залата на Сената на 
университета. В словото си при откриването на търже-
ството и.д. ректор на университета доц. д-р Мария 
Паслар подчерта, че като български духовен център 
университетът с голямо уважение се отнася към таки-
ва личности в нашия край, които са допринесли много 
за възраждането и развитието на българската култура 
тук и с готовност и голямо желание отбелязва и го-
дишнината от рождението на бележития музикант от 
нашия край, дейността на когото е пряко свързана и с 
град Тараклия.

За живота и дейността на Стефан Стоянов интерес-
но и подробно разказа на събралите се да почетат па-

метта на известния 
музикант неговият 
земляк и родствен-
ник проф. Николай 
Червенков. 

А сред присъ-
стващите, както се 
разбра, имаше не-
малко хора, които 
го познаваха: сто-
пански ръководи-

тели по онова време, 
негови колеги и сту-
денти на Ст. Стоянов, 
които също се изка-
заха, като подчертаха 
своето дълбоко ува-
жение и преклоне-
ние пред талантливия 
организатор, колега и 
учител. Това бяха д-р 
Кирил Дарманчев, ст. 
преподавател Валентина Невзорова, ст. преподава-
тел Николай Тодоров, д-р Виталий Тодоров, Нина Ав-
тутова – ръководител на ансамбъл „Родолюбие”, Ана 
Войтович – директор на Дома за детско творчество и 
др. А част от оркестъра и от състава на солистите от 
ансамбъл «Родолюбие» и ансамбъл «Червена китка» 
изпълниха великолепно, майсторски български на-
родни песни от някогашния репертоар на «Родолю-
бие», а също така и една от любимите а капела песни 
на Ст. Стоянов.   

Цялата ор-
ганизация за 
провеждането 
на тържество-
то в универси-
тета в чест на 
незабравимия 
музикант и ор-
ганизатор Сте-
фан Стоянов 
поеха колегите 
университетски преподаватели по специалността „му-
зика” д-р Вероника Гоженко, ст. преподавател Вален-
тина Невзорова, д-р Виталий Тодоров.

Васил Кондов

ПОСЕЩЕНИЕ НА РУМЪНСКИЯ КОНСУЛ
 В НАШИЯ УНИВЕРСИТЕТ

На 9 октомври гост на нашия университет беше румънският консул в Р. Молдова 
г-жа Анка Корфу. И това е добър знак, че връзките на университета със съседната 
страна, където нашите студенти и праподаватели от известно време имат възмож-
ност да ходят на практика, свързана със специалността „румънски език и литера-
тура”, се развиват. Гостенката направи дарение на университета във вид на много 
полезна литература. 

Гости от България и Кишинев в ТДУ «Григорий Цамблак»
На 8 октомври нашият университет беше посетен от група, водена от г-н 

Георги Георгиев, бизнесмен от гр. Сливен, в която имаше представители на 
Бюрото за междуетнически отношения в Р. Молдова, Българската община 
в Р. Молдова, представител на българската православна църква, журна-
лист от гр. Сливен. Гостите с голям интерес разгледаха музеите на универ-
ситета, информационния център и 
аулата му и останаха с много добри 

впечатления от това, което ви-
дяха. Особено бяха впечатле-
нии, разбира се, от етнограф-
ския музей на университета. 



6 №42 ТУК

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

В последните години българския книжовен език в Тараклийския район, който се приема за 
център на българите в Молдова, подобри своите позиции благодарение на многото усилия, положени 
от ТДУ „Гр. Цамблак”, учителите по български език, литература и история, традиции и култура на 
българския народ, както и някои културни институции, в които ръководителите държат здраво на 
българския дух, напр. читалището с театър, музикално-танцовите формации и др. Дали това е до-
статъчно да се съхрани българският език, който стои в основата на запазване на Тараклийския район 
в навечерието на предстояща административна реформа? Няма как да не се отбележи, че българският 

език ще има тежест, ще се съхрани и ще се развива, докато има българи, т.е. неговите носители.
Ефективното обучение по български книжовен език (не български език, който включва книжовен език, включително 

писмено-регионалните форми, диалектите и социалните говори) не е само обучение по този език, а то e съвкупност от 
много фактори, в основата на които стои престижността на езика, а тя е свързана с постиженията и положението в редица 
сфери в държавата. Атомистичният подход има твърде ниска ефективност, защото всички ученици, студенти и работещи 
знаят какво искат, което мнозинството преподаватели едва ли го интересува. 

Неотдавна японският премиер поставил ултиматум на университетите да се реформират хуманитарните науки в полза 
на обществото или да закрият тези специалности. Ето защо ролята на преподавателя не се свежда само до тясното разбира-
не на образователния процес, но и има обществена функция, още повече той трябва да е част от тази общност, която движи 
обществото напред. 

В район Тараклия това нещо на практика почти липсва, тъй като по традиция, наложена във времето, подчиненият не 
прави нищо, докато началникът не разпореди, т.е. липсва инициативата, липсва творчеството, липсва онзи възрожденски 
дух, който прави човека търсещ и откриващ. Поставен в нови условия, в условията на проектите, на конкурсите, на посто-
янната борба, подчиненият не е способен да отговори по адекватен начин. 

Радващото е, че в последно време се натрупа опит и увереност при изработването и разработването на проекти, най-
вече в областта на образователната сфера, но това липсва в другите сфери, които са важни за развитието и самочувствието 
на района и неговите хора и оттук на българския език. 

Местните власти засега имат искания към България, но не се виждат по-комплексни и дълбоки усилия към подобрява-
не на социално-икономическото положение на района. От години е известно предложението за откриване на консулство на 
Р България в Тараклия, но областното ръководство трябва да помисли за откриване на свое представителство в Твърдица, 
тъй като то ще представлява удобство за околните българи, които са по-близо до гагаузкия център Чадър-Лунга, отколкото 
до Тараклия. 

От друга страна, районното ръководство не полага никакви усилия да се преподава роден език в детските заведения, 
като се осланя на непрофесионалното преподаване на неквалифицирани кадри, на които освен това този труд не им се и  
заплаща. Така се стига до случаи, в които възникват проблеми с усвояването на родния език в началния курс на обучение, 
тъй като детето не знае дума на български език, защото в детската градина не му се е преподавало, или в най-щастливия 
случай се преподава на диалект. 

За разлика от Тараклийския район в съседна Гагаузия официалните институции и публичните места имат табели из-
писани на три езика: румънски, гагаузки и руски, а на входа на с. Кирсово (което е поравно населено с гагаузи и българи) 
табелата е също на три езика, но на: румънски, гагаузки и български, т.е. руският език изобщо не присъства. 

Буди недоумение декларацията, с която преди година Българска община излезе в защита на руския език, като човек 
си задава въпроса: дали това е българска или руска организация? В същото време, районът претендира за особен нацио-
нално-културен статус с компактно българско население. Създава се особено впечатление, че българският език се използва 
за параван, който служи за защита на руския език, на който се преподава във всички училища. От трета страна, на всеки 
посетител му правят впечатление българските надписи в магазин „Линела”, както и рекламата, поставена преди него с над-
писи на български език. Въпреки грешките в тях, за българите това е едно малко утешение, но буди недоумение липсата на 
контакт с преподаватели по български език в ТДУ „Гр. Цамблак” и в училищата, които оказват съвсем безплатни консулта-
ции в тази област. Не говорим за магазин „Фуршет”, където такива надписи липсват, както и в официалните институции, в 
които преобладават руските. Не е разбираемо защо няма ред на родния език.

Въпреки тези факти, които будят недоумение, Република България винаги е подкрепяла района и неговите институции, 
но само и изключително в контекста на запазване на българския му характер и в никакъв случай на неговата подмяна.

Д-р Румен Сребранов, преподавател 

Становище
ПЕРСПЕКТИВИТЕ 

НА БЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК В РАЙОН ТАРАКЛИЯ

ГОСТ ОТ ООН В УНИВЕРСИТЕТА
На 19.10.2015 г. на кратко посещение в Тараклийския 

държавен университет „Гр. Цамблак” беше г-жа Дафина 
Герчева, ръководител на Програмата за развитие на ООН в 
гр. Кишинев. Тя запозна преподавателската, студентската и 
ученическата аудитория в аулата на университета с дейност-
та на водения от нея екип, както и с историята и целите на 
ООН в Молдова и по света. 

Г-жа Герчева обърна внимание на сключеното неотдав-
на споразумение с българското посолство за безвъзмездна 

помощ в размер на 275 хил. евро за 
два проекта в район Тараклия: водо-
снабдяване на селищата с питейна 
вода и ремонт на студентското обще-
житие. Посочи, че предстои избор 
на изпълнител, като се надява, че 
хубавото време ще се задържи още 
две седмици, за да могат да започнат 
дейностите по двата проекта. 

В отделен разговор тя сподели, 
че може да помогне за подобряване 

на библиотеката чрез 
програма на Бил Гейтс, 
както и като координа-
тор на донорски орга-
низации, между които е 
Швейцарската програма 
за сътрудничество. 

Не пропусна да по-
сочи, че като българка 
тя ще положи усилия за 
подобряване на състо-
янието на Тараклийския район, който има възможност да 
бъде включен в проект за АТО Гагаузия. 

На срещата бяха зададени въпроси от историческо и 
структурно естество, засягащи ООН, както и относно пла-
новете на ПРООН в район Тараклия. Сред присъстващите 
на срещата можеха да се откроят ректорът на университета, 
доц. д-р Мария Паслар, председателят на Тараклийския 
район, г-н Кирил Татарлъ, неговият заместник г-н Павел 
Тарлев, както и местната телевизия.

Румен Сребранов, преподавател
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В ПЕЧАТА ЗА НАС
БЪЛГАРСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ В ТАРАКЛИЯ МОЛИ ЗА ПОМОЩ

Пред изпитание е изправено съществуването на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак" в 
Молдова. Парламентарната комисия по политиките за българите в чужбина се зае с въпроса как да бъде запазено българ-
ското висше учебно заведение - Тараклийският държавен университет.

Единственият български университет, функциониращ сред българските общности зад граница, се намира в молдов-
ския град Тараклия. 75% от населението в района са етнически българи, а общо 65 000 етнически българи живеят 
в Молдова. Висшето учебно заведение има важно значение, тъй като съхранява и развива българските език, традиции и 
идентичност. 

"Има проект, който предвижда университетът да стане филиал на съседния университет, 
който се намира в град Кахул. Ако това се случи, Тараклийският държавен университет ще 
загуби името и идентичността си, както и подготовката на специалисти на роден език", обе-
зпокоена е Мария Паслар, изпълняващата длъжността ректор на Тараклийския държавен 
университет.

Паслар изложи няколко предложения, свързани с по-нататъшното развитие и функцио-
ниране на университета.Трябвало да се вземе решение на междуправителствено ниво 
относно новия статут на Тараклийския университет.

„Предлагаме да придобие статут на българо-молдовски университет, като и двете 
държави вземат активно участие в учебния процес и в материално-техническата база", по-
сочи пред депутатите ректорът на Тараклийския университет. Идеята е да се създават общи 
учебни програми и преподавателите да бъдат българи и молдовци.

Тараклийският държавен университет има дългогодишно сътрудничество с Великотърновския и Русенския 
университет. Паслар предлага да бъдат включени в консорциум. Така Тараклийският университет ще може да бъде раз-
ширен с нови специалности и ще стане по-привлекателен за българите в Молдова, а и за българите в Украйна.

50% от обучаващите се младежи напускали района. Първите години в университета в Тараклия имало 250 студенти, а 
сега 190 студенти.

За да се увеличи броят на студентите, структурата на университета трябва да се разширява и да има по-силно влияние 
от страна на българската държава, като се обновяват учебните програми и се увеличава броят на преподавателския състав с 
научни звания, убедена е Паслар. Тя допълни предложенията с идеята финансирането също да се поема от двете държави.

Един от големите проблеми пред Тараклийския държавен университет е липсата на акредитация.
По информация на представителя на МОН Мария Фъртунова българската държава последователно превежда суми за 

издръжка. За 2013 г. средствата са над 350 000 лв., 2014 г. - над 310 000 лв. и за 2015 г. до момента- 221 630 лв. за стипендии.
По силата на академичната автономия нашите висши училища имат право на самостоятелно сдружаване с други 

университети.
Българското посолство в Кишинев отблизо следяло това, което се случва в Тараклия, и е съпричастно към безпокойства-

та, свързани със сегашното състояние на университета.
Според председателя на Държавната агенция за българите в чужбина Борис Вангелов има и друга опасност. Той по-

пита Паслар дали има предложение от румънския университет от Галац за това Тараклийският университет да станете 
негов филиал. „Ако това е така, не знам по какъв начин ще бъде гарантиран българския характер", заяви Вангелов. 
Ректорът на Тараклийския университет обаче опроверга тази информация.

Дора Янкова от БСП подчерта, че премиерът на Молдова е обещал на българския президент статутът на универ-
ситета да се запази. Тя предложи българският държавен глава да приеме създаването на работна група. Тя трябвало да има 
ясна цел, за да не загубим български държавен университет, което би означавало „да се откажем да подкрепяме българската 
общност".

Председателят на Комисията по политиките за българите в чужбина Румен Йончев предложи студентите да излизат от 
университета с европейска диплома. Според него това би го направило по-привлекателен.                   

07.10.2015, 18                                                                              Веселина Станчева
БГНЕС
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Търси се бъдеще за Тараклийския университет
Министерството на образованието и науката съвместно с Министерството на външните рабо-

ти да проведат работна среща с представители на просветното ведомство на Република Молдова, 
за да набележат мерки за запазването и развитието на Тараклийския държавен университет „Гри-
горий Цамблак“.

Тази позиция изразиха народните представители от Комисията по политиките за българите в 
чужбина. Те обсъдиха възможности за запазването на единственото висше училище, което функ-
ционира сред българските общности зад граница. „От комисията ще подготвим официално писмо 
до министър Тодор Танев, с което да го информираме за това наше очакване – за провеждане 
на такава среща и за представяне на резултатите от нея на съвместно заседание на комисиите по 
образование и по въпросите на българите в чужбина“, коментира Румен Йончев – председател 
на Комисията по политиките за българите в чужбина. „В края на лятото на среща с посланика на 
България в Молдова Петър Вълов един от обсъжданите варианти бе от името на МОН и съвмест-
но с МВнР да бъде организирана работна среща с образователното министерство на Молдова с 
оглед изясняването на позициите. В следващите дни, със съгласието на Външно министерство, 
можем да направим първи крачки в тази посока“, сподели доц. Мария Фъртунова – директор на 
дирекция „Висше образование“ в МОН. По време на заседанието и.д. ректорът на Тараклийския 
университет доц. Мария Паслар подчерта, че без него може да се загуби възможността да се 
съхранява и развиват българският език, идентичност и духовност в Молдова. По думите й без 
него намалява и вероятността район Тараклия да се запази в сегашния си вид като териториална 

единица. В района живеят 75% етнически българи. В цяла Молдова те са общо 65 000. Ректорът съобщи още, че според 
проект за преструктуриране на системата за висше образование в Молдова Тараклийският университет трябва да стане 
филиал на Университета в Кахул. 
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Спортивная рубрика

Спортивная секция при ТГУ им «Гр. Цамблак», созданная при поддержке 
и заинтересованности  истинного любителя и ценителя спорта, ректора  Па-
сларь М. Л. , продолжает свою активную спортивную  деятельность.

Необходимо отметить и подчеркнуть, что  состав нашей спортивной сек-
ции в нынешнем учебном году претерпел значительные изменения, многие 
студенты – спортсмены закончили учебу в нашем университете, но на смену 
им пришли учиться другие  спортсмены, которые упорно тренируются и  на 
которых возложены определенные надежды в области спорта.

И хорошие результаты не заставили себя долго ждать. В середине сен-
тября в г. Тараклия проводился легкоатлетический районный   «Осенний за-
бег» на 2,5 и 3 км. С Тараклийского  университета приняли участие около 20 
студентов. Наши студенты Казанжи Мария и Терзи Александр заняли первые 

места в своих возрастных категориях. Резонанс турнира был достаточно высок: пресса, местное и региональное телеви-
дение широко осветили данное мероприятие и большой успех наших студентов, которые получили почетные грамоты и 
солидные  денежные премии от руководства района и от ТГУ «Гр. Цамблак».

В середине ноября  на мини – футбольной площадке  с. Балабаны  благодаря  инициативе примара  Мунтяну Н.  прошел 
мини – футбольный турнир,  посвященный Храму с. Балабаны, на который  была  приглашена и наша футбольная уни-
верситетская дружина.  В турнире приняли участие  команды Южного региона:«Луч» с. Балабаны, п. Светлый, ТГУ «Гр.  
Цамблак» «Агроколледж»  п. Светлый.

Турнир по мини – футболу прошел на высоком организационном уровне, вызвал немалый ажиотаж среди жителей 
с. Балабаны, которые в большом количестве  пришли  посмотреть на  «футбольное пиршество» и насладиться этим пре-
красным видом спорта. Пришел   посмотреть на турнир и поддержать все команды организатор и  примар с. Балабаны 
Мунтяну Н.

Первую игру наши ребята играли со студентами Светловского  Агроколледжа и добились уверенной победы 8 – 3. 
Голы у нашей команды  забили Антонов Александр - 3 , Терзи Александр – 1,  Калтакчи Иван – 2, Греков Анатолий – 2.

Следующую игру наши молодые футболисты играли с достаточно мастеровитой командой п. Светлый. Игра получи-
лась на загляденье: с множеством изящных  комбинаций и красивых голов. В первом тайме игроки п. Светлый завладели 
инициативой и заслуженно повели в счете, увеличивая отрыв в голах, наши ребята неплохо оборонялись, изредка контрата-
куя, но ошибки в обороне и при завершении атак свели на нет все наши усилия. Как итог, 2 – 4 не в нашу пользу. В перерыве 
игры пришлось серьезно  поговорить с ребятами и напомнить, «что такой  футбол нам не нужен»!!!  Во втором тайме в игре 
нашей команды были сделаны некоторые коррективы и перестановки, и результат не заставил себя ждать.  Наладив игру в 
обороне и обрушив шквал атак на ворота  деморализованного соперника, наши студенты во втором тайме перевесили чашу 
победы в свою пользу, вырвав победу в концовке матча 6 – 5. Голы у нас забили : Калтакчи Иван – 2, Терзи Александр  – 1, 
Греков Анатолий – 1, Антонов Александр – 2.

Венцом  и украшением  турнира стала  игра за 1 – 2 места нашей университетской  футбольной дружины с  очень 
самобытной  и настырной  командой  с. Балабаны. Первый тайм наша команда провела «на одном дыхании», обескуражив 
соперника запредельным настроем, поведя в счете 3 – 1. Во - втором тайме поначалу все шло по нашему сценарию, но две 
невынужденные ошибки наших игроков в обороне и мощная поддержка местных болельщиков  позволяют хозяевам срав-
нять счет 3 – 3.  Затем наша команда вырывается вперед в счете 4 – 3 и имеет пару прекрасных возможностей забить гол, 
но хорошо играет вратарь соперника  и 2 голевые  контратаки команды – оппонента выводят  «Луч» вперед 5 – 4. В конце 
игры отчаянные усилия наших игроков позволяют сравнять счет, но на последней минуте гол  в наши ворота нападающего  
местной команды выводит соперника  вперед 6 – 5.

На турнире наша команда ТГУ «Гр. Цамблак» заняла  почетное 2 место и заслужила немало  лестных отзывов  от всех 
болельщиков турнира, а наш вратарь Градинар Виталий становится лучшим вратарем турнира.

Впереди в планах  у нашей спортивной секции проведение женского  внутриуниверситетского  турнира по баскетболу, 
подготовка к мемориалу по мини – футболу памяти заслуженного тренера РМ Стоянова Петра Ивановича, подготовка к 
внутриуниверситетским  и другим соревнованиям, в которых наши студенты - спортсмены постараются повысить и защи-
тить имидж и честь нашего доброго славного ТГУ «Гр. Цамблак».

Инструктор спортивной деятельности ТГУ «Гр Цамблак» Стоянов О. П. 


