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Обичам те, българска реч, звук сладък, най-мил в звуковете!
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№ 45 2016
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Уважаеми колеги – преподаватели, студенти и служители!
Поздравявам Ви най-сърдечно по случай Деня на славянската писменост 

и българската просвета и култура – един от най-светлите български празни-
ци! Пожелавам на всички здраве, много енергия и сили в нашата дейност за 
опазването и развитието на българската духовност в нашия университет и в 
нашия край!

Ние, българите, тук и навсякъде, днес и занапред трябва да ценим, да 
пазим и да развиваме нашата култура, добре да познаваме словото българско, 
колкото и да не е лесно в нашите условия на живот. От това зависи като цяло 
опазването на нашата идентичност тук. Повече от всякога трябва да работим 
за образованието и възпитанието на нашите деца, за да могат и те на свой ред 
един ден да поемат отговорността да предадат на децата си  нашето езиково 
богатство, уважението към нашата история и култура.

Създаването на писменост на славянобългарски език през Средновеко-
вието е било много трудно, но както се доказа във времето, много прогресивно дело. Борбата, която са 
водили в това отношение двамата братя, Кирил и Методий, е била борба за равноправие на славяните  
с другите народи. Тъкмо това и я прави демократично дело, оценявано изключително и до ден днешен 
само в положителен аспект.

За нас, българите, и почти всички други славяни датата 24 май има много особено значение. Това 
е денят, когато почитаме и славим делото на светите братя Кирил и Методий, денят на славянската 
писменост, на българската просвета и култура, денят на българския дух!

Честит празник на всички!
Ректор доц. д-р Мария Паслар

24 май – Ден на славянската писменост и Светите братя Кирил и Методий
Този ден е гордост и радост за всички българи. Нашите букви са нашата иден-

тичност и нашият принос за многообразието на европейската култура. Те са бъл-
гарското културно наследство, съхранено от нашата държава от далечни векове до 
днес.

24 май е българският празник, който има най-дълга традиция на честване – 
вече 200 години България слави деня на Св.Св. Кирил и Методий – създателите на 
славянската писменост. 24 май е българският празник, който е тачен от всяка една 
власт, от всяко едно правителство, празникът, който стои над политиката, над бор-
бите, освобожденията, войните. 24 май е българският празник, който се чества и 
извън пределите на страната ни, чества се във Ватикана, защото делото на Светите 
братя е културно богатство за цялата европейска цивилизация.

СЛАВА НА СВЕТИТЕ БРАТЯ ПЪРВОУЧИТЕЛИ!
22 май 1803 г. – според описание на свещеник в сборник с арменски пътеписи 

от 1813 г. на този ден в Шумен е честван денят на българската азбука;
1852 г. – първи сведения за тържества по случай деня на Св.св. Кирил и Мето-

дий в „Христоматия Славянскога язйка” на Неофит Бозвели;
30 септември 1880 г . – със своята енциклика Grande Munus Лъв ХІІІ превръща култа към Светите братя в 

празник на цялата християнска църква;
1892 г. – Стоян Михайловски написва възторжения химн „Върви, народе възродени”, с който и до днес 

славим празника:
Върви, народе възродени,
към светла бъднина върви
С книжовността, таз сила нова,
съдбините си поднови!

Скулптура на първоучители-
те в нашия университет.



2 №45 ТУК

1901 г. – учителят от Петокласното Ловчанско училище Панайот Пипков написва музиката към текста;
31 декември 1980 г. – с апостолическото послание Egregiae Virtutis папа Йоан Павел ІІ обявява Светите 

братя за съпокровители на Европа заедно със Св. Бенедикт Нурийски:
„Ние мислим, че защитата на цяла Европа ще бъде по-добре разбрана, ако към великото дело на западния 

патриарх Св. Бенедикт добавим особените заслуги на братята Св. Св. Кирил и Методий… 
…Чрез учениците на Св. Св. Кирил и Методий тяхната мисия бе продължена в България. Тук, благодаре-

ние на Св. Климент Охридски, Възникнаха динамични центрове на монашеския живот. Тук се роди и кирили-
цата. Оттук християнството тръгна към нови територии, премина в съседна Румъния, достигна далечния 
Киев, а после се разпространи до Москва и още по на изток.”

14 февруари 1981 г. – в базиликата „Сан Клементе”, при гроба на Св. Константин-Кирил, папа Йона Павел 
ІІ прочита написаната от него молитва в прослава на обединителната роля на Солунските братя: „…Вие, които 
разнесохте сред различни народи посланието за универсална любов, която Христос проповядваше, съберете 
народите на Европа! Нека със съзнание за своето общо християнско наследство те заживеят във взаимно 
разбирателство и солидарност, да станат миротворци сред всички нации на света! Амин.” 

1984 г. – при своето посещение в България генералният секретар на ООН Хавиер Перес де Куеляр заявява, 
че именно „… принципът на равноправие и самоопределение на народите, възвестен от Св.Св. Кирил и Мето-
дий, е залегнал в Хартата за правата на човека.”; 

24 май 2002 г. – в Народния дворец на културата в София папа Йоан Павел ІІ произнася обръщение към 
българския народ – „Европа има нужда от България и нейния християнски народ.” 

24 май 2006 – на традиционната аудиенция във Ватикана старозагорският митрополит Галактион поднася 
на Светия отец икона на св. Игнатий от името на Светия синод. Бенедикт XVI, според когото с влизането си в 
ЕС България ще обогати културното разнообразие на Европа, получава и икона копие на плащеницата от XVII 
век на Св. Иван Рилски, дарена му от премиера Сергей Станишев. Със светия отец се срещат и поетът Любомир 
Левчев, цигуларят Минчо Минчев и ректорът на Софийския университет проф. Боян Биолчев.

В течение всех лет учебы 
в Тараклийском государствен-
ном университете имени Гри-
гория  Цамблака  студентами  
выпускных групп 3 и 4 курсов   
были  изучены все учебные 
дисциплины в соответствии с 
учебными планами по каждой 
специальности, в том числе 
дисциплины по выбору, прой-
дены все виды практик, в том 
числе ознакомительные, про-

изводственные и педагогические. Cтудентами набрано 
определенное  количество  учебных кредитов, соглас-
но требованиям  нормативных актов по 1 циклу выс-
шего образования – лиценциат.

Студенты выпускных групп университета про-
ходили преддипломную практику  в сроки согласно 
требованиям учебных планов по специальностям. По 
итогам преддипломной практики они оформили и за-
щитили накопленные материалы по практике, своевре-
менно сдали портфолио на соответствующие кафедры, 
им  были выставлены оценки. 

Специальность «Социальная защита», 3 курс  
- 8 студентов, проходили производственную практику 
в качестве социального ассистента, инспектора Бюро 
по защите детей, специалиста по защите прав ребенка 
в образовательном учреждении. По окончанию прак-
тики была проведена конференция, на которой были 
подведены итоги практики.         

Средний балл студентов – 9.50
Cпециальность «Музыка» 3 курс – 6 студентов,  

средний балл по группе – 7.83. 
Специальность «Педагогика начального обра-

зования», 3 курс - проходили педагогическую прак-
тику в учебных заведениях города Тараклия в качестве 

учителя начальных классов. За время практики закре-
пили и углубили  знания, полученные в процессе тео-
ретического обучения, показали высокие результаты. 

Средний балл в группе по итогам практики – 9.30
Специальность «Болгарский  и румынский 

язык и литература», 4 курс  - студенты  давали уроки 
согласно программе практики по румынскому языку, 
они были составлены и проведены методически гра-
мотно и правильно. Использовались различные совре-
менные методы обучения. 

Средний балл по данной группе – 8.06
3 курс данной специальности проходили прак-

тику по первой специальности – по болгарскому 
языку.  Не  было выявлено ни одного дисциплинарного 
замечания. Студенты стремились овладеть профессио-
нальными навыками. Активно использовались группо-
вые, коллективные и индивидуальные формы работы с 
учащимися на уроках. Отмечены трудности в деятель-
ности практикантов: речевые ошибки, рациональное 
использование рабочего времени, подведение итогов 
уроков.  

Средний балл по данной группе – 8.27
Специальность «История», 3 курс, практика 

прошла организованно, на должном методическом 
уровне в соответствии с учебными планами и требо-
ваниями Национальной программы  Куррикулума.  
Практика проходила в гимназиях и лицее. Особый ин-
терес вызывало  у студентов подготовка и проведение 
внеклассных мероприятий с участием лиц, являющих-
ся участниками исторических событий. Итоги прохож-
дения практики по группе: 

Средний балл 3 курса – 7.88
Руководителями практики со стороны университе-

та были подготовлены отчеты об итогах прохождения  
преддипломной практики в разрезе специальностей, 
в которых они подробно отметили выполнение про-

Преддипломная практика  и допуск студентов  к экзаменам на степень лиценциата
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грамм практики, положительные моменты и моменты, на которые стоит обратить внимание в дальнейшем. 
 Согласно итогам  прохождения практики студентами выпускных групп, большинство из них  ответ-

ственно отнеслись к выполнению практической части учебных планов.  В характеристиках на студентов 
отмечается заинтересованность в профессиональной деятельности , трудолюбие, ответственность, коммуни-
кабельность, инициативность, умение принимать самостоятельно решения, хороший теоретический уровень 
знаний и компетенций, необходимых для успешной профессиональной работы.

Таким образом, все 61 выпускник   Тараклийского государственного университета имени Григория Цамбла-
ка  прошли преддипломную практику. 

 В связи с выполнением требований учебных планов по специальностям и по предложению кафедр фило-
логии, истории  и педагогики  предлагается Сенату допустить к государственным экзаменам на степень лицен-
циата следующих выпускников:

Специальность «Болгарский и румынский язык и литература» - 15
Специальность «Педагогика начального образования» - 10 
Специальность «Музыка» - 6 
Специальность «Социальная защита» - 8 
Специальность «Бухгалтерский учет» - 13 студентов 
Специальность «История – 9

Д. Терзи, и.о. проректора по учебной деятельности

Тараклийский Государственный Университет 
«Гр. Цамблак» выполняет миссию подготовки 
высококвалифицированных специалистов, способных 
конкурировать на рынке труда. Для выполнения 
данной миссии в университете  функционируют  
различные структурные подразделения: 2 кафедры 
(«Педагогика», «Филология, история и общественные 
дисциплины»), учебный отдел, отдел менеджмента 
качества, библиотека, информационный центр Европы 
и Болгарии, краеведческий музей и музей истории 
университета.

 Осуществляется подготовка специалистов 
по следующим специальностям:  «Болгарский 
и румынский язык и литература», «Румынский 
и английский язык и литература», «История», 
«Бухгалтерский учет», «Музыка», «Педагогика 
начального образования», «Дошкольная педагогика 
и румынский язык и литература» и «Социальная 
защита».

Для улучшения качества образования с  2012 года в 
Тараклийском государственном университете началась  
разработка и внедрение системы менеджмента 
качества образования. Было создано подразделение 
(отдел), ответственное за внедрение системы 
менеджмента качества. Внутреннее обеспечение 
качества образования ТГУ  регламентируется 
нормативными документами: Регламентом  по 
системе менеджмента качества в ТГУ, Положением 
о Совете качества, Положением об отделе качества, 
Положением о внутривузовском контроле качества 
учебного процесса, должностными инструкциями.

  С 2014/2015 учебного года университет 
руководствуется новыми нормативными актами:

• Кодекс об образовании Республики Молдова 
№ 152 от 17 июля 2014 года;

• Хартия  университета,  утверждена  Мини-
стром просвещения  JS  - 10 от 11.05.2015 г.;

• План-кадру для высшего образования (I цикл-
лиценциат), приказ Министерства Просвещения РМ 
№ 1040 от 29 октября 2015 года;

• Регламент по организации выпускных экзаме-

нов на степень лиценциата, утвержденный приказом 
министра просвещения РМ за №1047 от 29.10.2015 
года;

• Регламент об организации учебного процесса 
в высших учебных заведениях на базе национальной 
системы учебных кредитов (Приказ Министерства 
Просвещения №1046 от 29.10.2015г.);

• Внутренние нормативные документы ТГУ 
(Положение о прохождении практики, партнерское со-
глашение и договор о сотрудничестве с организация-
ми (решение Сената от 28 октября 2014 года, протокол 
№2); экзаменационные ведомости с 15.12. 1015).

Учебный процесс осуществляют 13 преподавате-
лей с ученой степенью (доктор, доктор хабилитат) и 
учёными званиями (доцент, профессор); старших пре-
подавателей 16 человек; преподавателей  - 8 человек.

Повышают свою квалификацию обучением в док-
торантуре 8 преподавателей и в магистратуре 8 препо-
давателей. 

Из Республики Болгария для работы в универси-
тете на 2014-2015 учебный год направлены в ТГУ 3 
преподавателя.

Все учебные дисциплины, заложенные в учебных 
планах, охвачены преподаванием. Количество часов 
по плану по всем учебным дисциплинам преподавате-
лями кафедры отработаны на 100%. Проведено запла-
нированное количество лекций, семинарских занятий 
и аттестаций. 

Основные формы работы: лекции, семинары, 
практические работы. Специфика работы на отделе-
нии «Музыка» предусматривает индивидуальные фор-
мы обучения по следующим дисциплинам: музыкаль-
ный инструмент, вокал, дирижирование. 

Применяется форма работы круглого стола как ин-
тегрированный семинар в Европейском Центре, с ис-
пользованием технических средств. 

1. За 2014/2015 учебный год издано 5 моногра-
фий и научных сборников (Червенков Н., Пасларь М.), 
опубликовано до 61 научных статей (Пасларь М., Чер-
венков Н., Пармакли Д., Руссев Н., Кондов В., Юров-
ская М., Плэтикэ A., Дарманчева Е., Коларь М., Терзи 

О результатах системы менеджмента качества обучения в ТГУ
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В., Мостовой Н., Казанжи В., Суляк С.,  Цыбарня С., 
Диреску П., Терзи Ф., Гарановская И., Калчева М., 
Чухацкая   М., Тодорова М., Рябой М., Бурукова Л., 
Стоянов О., Господинова Г., Великсар В.,  Хорозов С.),  
опубликовано 7 учебных пособий и готов к печати вы-
пуск  сборника ІОлойник Альбина-10;  

2. Герги Наталья -9,94;  
3. Виткова Елена – 9,74;
4. Барбарова Евгения – 9,74; 
5. Чолак Алена – 9,65; 
6. Орлиогло Зинаида – 9,62;
7. Морозова Анастасия -9,24; 
8. Бурлакова Екатерина – 9,14;
9. Кабак Сергей – 9,08; 
10. Паничерский Виталий -9,00.
На «отлично и хорошо» (8-10 по всем дисципли-

нам) учатся 56 студентов (29,47,26%). Успевающие на 
8-10 по среднему баллу - 118 студентов (62,10%). 

В соответствии с графиком учебного процесса ор-
ганизуются, и проводятся все виды практики. Вовремя 
готовятся приказы и соответствующая  документация 
о направлении студентов на практику (договоры, пись-

ма-соглашения и направления). По окончании прак-
тики проводятся конференции, студенты оформляют 
портфолио по практике, которые сдаются на кафедры. 
Преподаватели на 100% отрабатывают время, предна-
значенное на практику, своевременно оценивают сту-
дентов, заполняют ведомость, зачётные книжки и пи-
шут отчёты по практике. 

Студенты Тараклийского университета провели 
недельную лингвистическую практику по румынско-
му языку в Университете «Dunărea de Jos» г. Галац и 
совместное двухнедельное обучение в Великотырнов-
ском университете имени св. Кирилла и Мефодия.

Помимо учебных курсов, студентам предоставле-
на возможность посетить исторические и культурные 
памятники, музеи и театры. В распоряжении студентов 
находятся библиотеки университета и города, культур-
ные и образовательные центры. Многие занимаются 
сбором материала для курсовых и дипломных работ. 
Благодаря этой поездке, студенты имеют возможность 
углубить свои знания по языку. 

ст. преп.  Плэтикэ А. А.

Согласно нормативным доку-
ментам Министерства образования 
Р. Молдова первая ступень высшего 
образования - это академическая сте-
пень лиценциата. Производственно - 
лиценционная практика является той 
частью учебного процесса в ВУЗ-ах, 
когда студент может сориентирова-
ться и укрепиться в выбранной про-
фессии.

 Мы, студенты - бухгалтеры Тара-
клийского государственного университета им. Григо-
рия Цамблака, в соответствии с Уставом университета 
и нормативными документами, выбранного нами пред-
приятия, имели возможность «прощупать» состояние 
хозяйствующего субъекта постольку, поскольку осво-
или теоретическую основу от профессоров, докторов 
и ст. преподавателей: д.-х. эк.н., проф. Пармакли Д.М., 
доктора эк.н. Дарманчева К.П., ст. преп. Смешного 
Е.М., ст. преп. Рунтовой Л.М., ст. преп. Лищук Н.С.

Выбранные нами предприятия ориентируются на 
различные сферы деятельности: 

 п р о и з -
водственная (АО 
«Казайак-Вин», 
АО «Тараклий-
ский винкомби-
нат», АО «Югин-
тертранс», кол-
хоз «Победа»);

 н а л о -
говая (Государ-
ственная Налого-
вая Инспекция);

 реализация товаров (ИП «10000 мелочей»);
Некоторые студенты были удивлены широким 

спектром хозяйственных операций, осуществляемых с 
зарубежными партнерами: Франция, Китай, Новая Зе-
ландия, Россия, Болгария, Греция, Польша и т.д.  

Например, АО «Казайак-Вин» является совмест-
ным предприятием Молдовы и Франции и входит в 

российский винодельческий холдинг 
«DRIADA GROUP». Проходя практику 
в таких окрепших предприятиях, мы, 
студенты, ознакомились с международ-
но - экономическими отношениями. 

Что же дала производственно - ли-
ценционная практика каждому из нас, 
студенту  ТГУ им. Григория Цамблака?

1. возможность применить тео-
рию на практике;

2. возможность сориентироваться 
в реальном рабочем процессе;

3. возможность непосредственного обучения у 
бухгалтеров правильному методу ведения регистров, 
заполнению первичных документов и т.д.

4. момент подыскать рабочее место для дальней-
шего карьерного роста;

5. возможность изучения хозяйственной деятель-
ности для написания первой научной работы;

Несомненно, каждый из нас доставлял дополните-
льные хлопоты для главного бухгалтера и других бух-
галтеров, и мы это замечали. И в соответствии с этим, 
у нас выработались необходимые качества для трудо-
устройства: подотчетность, ответственность, краткос-
ть и точность в задаваемых вопросах, внимательность 
и пунктуальность. Но с другой стороны, у руководи-
теля предприятия есть возможность присмотреть себе 
ценных молодых специалистов  нашем лице. Из наших 
студентов также есть те, к которым присматриваются и 
намериваются принять в штат.

Производственно - лиценционная практика явля-
ется базисом в наших научных исследованиях. В пре-
доставленных нам темах дипломных работ, мы дол-
жны показать тенденцию развития хозяйствующего 
субъекта на основании соответствующих документов, 
отразив ее в бухгалтерском учете. И в конце мы дол-
жны защитить выполненную работу, чтобы получить 
достойное право на имя - ЛИЦЕНЦИАТ!

Студенты 3 курса специальности „Бухгалтер-
ский учет”

Производственно - лиценционная практика
III курса «Бухгалтерский учет»
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Практика в училище
В периода от 09 март до 06 април 2016, ние студентите от Тараклийски Държавен Университет «Гр. Цам-

блак» минавахме държавна практика по български език. Повечето от студентите минаваха практиката в град 
Тараклия, само един от студентите, Иван Перонков - в родното си село Кайраклия. Всички останали бяха 
раpпределени в трите училища на град Тараклия.

Ние, студентитеq с голямо вълнение и трепет очаквахме този етап от нашето обучение. За нас педагогиче-
ската практика е една голяма и много добра възможност не само да покажем какво сме научили в университета, 
но и да получим богат професионален опит.

Първите три дни ние само присъствахме и наблюдавахме уроците по български език и литература. Това 
беше един огромен плюс за нас. След това всеки от нас беше изправен от другата страна на учебния процес. За-
почнахме да изнасяме първите си уроци. 

Изпълнявахме и ролята на класен ръководител: провеждахме класни часове, проверявахме тетрадките и 
дневниците на учениците, и писахме бележки. Всеки от нас беше възхитен от училището, в което провеждаше 
своята си практика. По време на практиката методистите оказваха помощ на всеки от нас, съветваха как по–до-
бре да направим уроците, за да бъдат  по–интересни за децата. Целта, която всеки от нас си я набеляза, това е 
- да спечелим опит, който в бъдещето ще ни трябва.   

Педагогическата практика ни научи на много неща: че да учиш деца е трудно, но всяка работа е тежка, и 
ако обичаш своята професия, никакви прегради няма да те сломят. И само сега ние разбираме как е тежко да 
бъдеш учител. 

3 курс БРФ

Огледало на човешкото общество е учителят
Аз съм Лилия Овчар, студентка на 

ТДУ, IV курс, специалност «Българ-
ски и румънски език и литература». 
В периода от 9 март до 20 април 2016 
година аз бях на държавна психолого-
педагогическа практика по румънски 
език в гимназия №3 гр. Тараклия. 
Моите първи впечатления от образо-
вателната институция, от училищната 
администрация, учителите и ученици-
те бяха само положителни. Взаимоот-

ношенията между учителите и стажантите в училище-
то, където ние преминавахме практиката, се развиха 
много добре. Моите взаимоотношения с учениците се 
развиха приятелски. И за това много ми помогна моят 
учител-ментор, който ме впечатли силно и като учител 
и като човек. 

Преди идването в училището страхувах се, не е 
лесно да свикнеш, нека 
макар и за доста кратък 
период от време към 
своя нов статут, към но-
вия колектив, към уче-
ниците, към правилата 
и към разписанието.

Основната цел на 
практиката – е да се 

даде възможност на студента 
стажант да усети работата на 
учителя. Благодарение на учи-
лищната практика аз можах да 
разкрия спецификата на работа-
та във училището. Практиката 
на много ме научи, тя ми показа 
колко е тежък трудът на учителя, 
но в същото време това е благо-
родно дело - да учиш децата на 
държавния език.

Още веднъж се убедих,  че 
учител, който работи с деца, об-
учава и възпитава деца, трябва да бъде преди всичко 
лоялен, разбиращ и взискателен.

Според моя поглед, учителската профессия е една 
от най-интересните, отговорните и трудните. Аз бих 
казала така, че това не е професия, това е призвание, 
тъй като много в работата на учителя се основава на 
лични качества: обич към децата, внимателност, само-
дисциплина и много друго. 

За да научиш на нещо другия, трябва самия учител 
да бъде осведомен и най-главното, да иска самичък да 
се научи. Ако огледало на човешката душа – това са 
очите, то огледало на човешкото общество е учителят. 

Лилия Овчар, 4 курс, БРФ

Национальная студенческая научная 
конференция

В период с 21 по 22 апреля 2016 года Институт 
Исследований и Инноваций USM организовал 
Национальную студенческую научную конференцию в 
связи с 70-й годовщиной со дня основания университета. 
Конференция была проведена в режиме следующих секций:

• Биологии и почвоведения;
• Химия и химическая технология;
• Физика и инженерия, Математика и информатика;
• История и философия;
• Экономика;
• Журналистика, право, международные отношения, 

политология;
• Психология и педагогические науки;
• Социология.

В работе секций приняли участие около 200 студентов, 
местные и приглашенные из других университетов. 
Среди этих студентов были и студенты Тараклийского 
Государственного Университета имени "Григория 
Цамблака": Виткова Елена, Орлиогло Зинаида и Чолак 
Алена. Данные студенты принимали участие в секции по 
Социология. Они удачно защитили свои научные доклады 
и получили грамоты:

• Орлиогло Зинаида - «Социальная робота по 
профилактике довеянного поведения у подростков»;

• Виткова Елена - «Усыновление - приоритетная 
форма устройства детей - сирот»;

• Чолак Алена - «Социальные и профессиональные 
риски в работе социальных работников и их влияние на 
эффективную деятельность социальных служб».  

Орлиогло Зинаида, гр. 305, Социальная защита
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Мы, студенты 1 курса румыно-английской фи-
лологии, рады, что нас отправили на лингвистиче-
скую практику в город Галац, Румыния. За 5 дней 
мы успели получить огромное количество эмо-
ций, впечатлений. И, самое главное, мы немного 
углубили свои знания румынского языка, т.к на-
ходились в среде носителей этого языка.

Впечатлила нас добро-
душность и приветливость ру-
мынского народа, понимание 
людей  того, что мы не силь-
ны в этом языке.  По приезду, 
мы должны были посетить 
театр, но у нас не было такой 
возможности, что очень жаль, 
т.к. в нашем городе культур-
ные учреждения не находятся 
на таком высоком уровне. В 
последующие дни мы ходили 
на лекции, где практиковали 
и развивали свою речь, а также познакомились 
со студентами подготовительного курса, которые 
отлично владеют языком, выучив его всего лишь 
за 7 месяцев. По нашим наблюдениям, румынская 
речь более понятная, чем молдавская. Галацкий 
университет «Dunarea de Jos» предоставил нам 
комфортабельное общежитие и вкусные обеды 
и ужины. Помимо лекций мы посетили некото-
рые культурные места в Галаце, например, Кафе-

дральный собор Святого Андрея, дом-музей А.И. 
Кузы, набережную реки Дунай, ботанический 
сад и планетарий с океанариумом. Больше всего 
нас впечатлили красоты и зелень ботанического 
сада и невероятный фильм, который нам показа-
ли в планетарии. Сотрудник планетария, узнав, 
что мы - студенты из Бессарабии, с радостью 

согласился дать нам лек-
цию о планетарии, пока-
зать фильм и позволил нам 
увидеть панораму города, 
взобравшись на площадку 
обозрения. В один из дней 
мы посетили школу. Там мы 
были поражены дисципли-
ной и высокими знаниями 
учеников 1-го класса. Нам 
понравилась методика об-
учения преподавателей. В 
свободное время мы гуляли 

по паркам, прохаживались по улочкам, наслажда-
лись красотами весеннего города, старались об-
щаться с жителями города.

В целом, мы не только прошли лингвистиче-
скую практику, по окончанию которой нам выда-
ли сертификаты, но и прекрасно провели время. 
Надеемся, что и в следующем году нам выпадет 
такая же возможность.

РАФ, 1 курс 

Практика в Румынии

Българистични конференции
На 29-31 март 2016 г. в гр. Харков се проведе международна научна конференция «VIII ДРИ-

НОВСКИ ЧЕТЕНИЯ», посветена на 100-годишнината от раждането на професор С. И. Сиделни-
ков и 10-годишнината на Центъра по българистика и балкански изследвания «Марин Дринов». 
Конференцията беше организирана от Харковския национален университет «Василий Каразин», Хар-
ковското градско дружество за българска култура «Марин Дринов», Българската академия на науките 
и Благотворителното дружество «Благотворителен фонд «Йоан Рилски».

Конференцията предизвика голям интерес сред специалистите (115 доклада по различни направ-
ления от българската история, археология, етнология, фолклористика и филология). Участваха учени 
от България, Молдова, Полша, Русия, Сърбия и Украйна. Конференцията откриха ректорът на Кара-
зинския университет академик В. С. Бакиров и Извънредният 
и Пълномощен Посланник на Република България в Украйна 
Красимир Минчев. Състояха се две пленарни и шест секци-
онни заседания, а също така бяха открити пет изложби: «Тав-
рийска България» на прочутия фотохудожник В. Л. Бисов, 
«България през 1956 г.» на народния художник на Украйна 
В. Ф. Мироненко, «Протобългарски древности на бреговете 
на Северския Донец», книжна изложба «Дриновските тради-
ции в Харковския университет» и изложба на детски рисунки 
«Българска пролет в Харков», подготвена от Детската школа 
за изкуства №3 (гр. Харков). Бяха представени проекти: «Из-
вестни българи в Руската империя, СССР и страните от СНД 
(проф. М. Г. Станчев), «Българи от диаспората: историко-етно-
графски очерци» (проф. А. А. Пригарин), 8-ят том на «Дриновски сборник», годишник на Комисията 
на историците Украйна – България (доц. С. Ю. Страшнюк), други научни издания от 2015-2016 г. по 
история на славистиката, българистиката и балканистиката.

В работата на конференцията взе участие бившият ректор на нашия университет д.х.и.н. Н. Чер-
венков. Поздравителен адрес към конференцията беше изпратен от ректора на нашия университет доц. 
д-р М. Паслар.
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АКТУАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА
24 марта 2016 года в рамках проекта "Я поддерживаю женщин в политике" состоялась встреча 

студентов нашего университета с представителями ООН в Молдове (UN Women). Врач, магистр поли-
тических наук, тренер-консультант по вопросам развития личности, пола и избирательных стратегий 
Ольга Николенко провела  лекцию-презентацию на тему: «Равные права через объектив». Слушате-
лям представился удивительный шанс познакомиться со столь актуальной сегодня темой гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей женщин, а также глубже вникнуть в суть концепции ра-
венства полов. В первую очередь, этому поспособствовала яркая и наглядная презентация «Женщины 
и мужчины, увиденные фотографами через объектив: реалии и вдохновения», дополняющая не менее 
эмоционально насыщенную лекцию. Финальным аккордом данной встречи стало участие студентов в 
голосовании по представленной тематической фотоэкспозиции в фойе университета за «Приз зритель-
ских симпатий».

Предзащита на дипломни проекти
На 25.04. се състоя предзащитата на дипломните проекти на студентите от двойната специалност 

„Български и румънски език и литература”, които са подготвени предимно по първата им специалност 
„Български език и литература”. Основната част от проектите, по преценка на комисията, са пред завъ-
ршване. Два от проектите обаче се оказаха далеч от минимума, който се изисква, за да бъдат допуснати 
до защита. Авторите на тези проекти все пак получиха шанс да се опитат за малкото време, което им 
се дава, да си подготвят проектите така, че да получат разрешение да ги представят пред държавната 
комисия… Всичко оттук нататък ще зависи от самите тях…

През седмицата ще се състои предзащитата на випускниците и по останалите специалности.   
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Денят на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България 
се чества ежегодно в България в деня на смъртта на Христо Ботев (2 юни 1876 г.)

Празникът официално се нарича:
Ден на Ботев и на загиналите в борбата против турското робство, капитализма и 

фашизма и в Отечествената война - от 1953 до 1988 г.,
Ден на Ботев и на загиналите за национално и социално освобождение на Бълга-

рия – от 1988 до 1990 г.,
Ден на Ботев и на загиналите за свободата на 

България – от 1991 до 1993 г.,
Ден на Ботев и на загиналите за свободата и 

независимостта на България – обявен с решение на Министерския 
съвет от 31 май 1993 г.

За първи път се отбелязва във Враца и Пловдив през 1884 г. 
Официално се чества от 1901 г., когато на тържествата на връх 
Вола (Околчица) присъстват Ботеви четници. На 2 юни 1948 г. точ-
но в 12 часа е даден първият сигнал за едноминутно мълчание в цялата страна.

2 юни - Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта
 на България

С 24 января по 7 февраля этого года в Кишиневе состоялся первый меж-
дународный конкурс вокального искусства «THEBESTVOICE» с целью вы-
явления талантов в области вокального искусства и продвижения молодых 
исполнителей эстрадной песни.

По условиям конкурса на первом 
этапе участники исполняли песни на 
государственном языке. Вокалисты, 
прошедшие во второй этап конкурса, 
представили песни, признанные миро-
выми хитами, на иностранном языке. 
В условиях жёсткой конкуренции чле-
нами жюри были выбраны финалисты, 
которые исполняли песни по собствен-
ному выбору. 

Наряду с представителями г. Ки-
шинева, г. Бельцы и многих других регионов Молдовы в кон-
курсе приняли участие трое вокалистов из района Тараклия. 
Лауреатами этого престижного вокального конкурса стали: Ки-
рова Анастасия (г. Тараклия) и Терзи Ирина (с. Будей), которые 
были награждены Дипломами и подарками. 

Благодаря третьей участнице конкурса, Виктории Войтович, 
кстати, выпускнице нашего универси-
тета по специальности «История», город Тараклия прозвучал на всех трех 
этапах конкурса  «THEBESTVOICE»,  и в особенности приятно, что Викто-
рия, выдержав серьезную конкуренцию своих соперников, получила награду 
за первое место.

Сама Виктория признается, что вокал – это ее хобби, и большую часть 
своего свободного времени она посвящает поиску новых вокальных произ-
ведений и работе над своим развитием в этом направлении. Виктория мечтает 
записать диск своих авторских песен и рада, что данный конкурс предостав-
ляет ей возможность сделать первые шаги к поставленной цели. Дело в том, 
что обладательница первого места в конкурсе «THEBESTVOICE» получила 
Сертификат на запись своей песни в одной из профессиональных студий г. 
Кишинева.

Пожелаем Виктории  успехов и множества побед, ведь само имя «Викто-
рия» означает – «Победа»!

Д. Боримечков 

Голоса Тараклии оценили в Кишиневе
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 На данном семинаре неправительственной 
организацией «PRIMA»  проводился круглый стол 
на тему: «Cнижение фено-
менов дискриминации в 
школьной среде».

ЦЕЛЬ СЕМИНАРА: 
− Получить пред-

ставление о распростра-
ненности дискриминации 
в школьно среде.

− Выявить наиболее 
распространенные формы 
дискриминации.

− Определить отношение различных групп 
работников к дискриминации, определить уро-
вень готовности противостоять дискриминации в 
отношении себя и других.

ЗАДАЧИ СЕМИНАРА:
− Осуществить сбор обзоров, публикаций и 

других документов и т.п., показывающих факты 
дискриминации и меры, предпринимаемые для 
предотвращения дискриминации.

− На основе собранной информации описать 
существующие формы дискриминации, их рас-
пространенность, а также субъективные оценки 
дискриминации и методов ее преодоления имею-
щихся у работников и других субъектов.

Само понятие дискриминации имеет немало 
определений и толкований. Наиболее распростра-

ненное связано с подчер-
киванием того, что дис-
криминация это «ущем-
ление прав и свобод, ко-
торые закреплены Кон-
ституцией и законами».  
На данном круглом столе 
также рассматривалась 
борьба с дискриминаци-
ей в образовательном уч-
реждении. 

Виды дискриминации:
• гендерная дискриминация
• возрастная 
• национальная 
• религиозная
• политическая 
В работе семинара принимали участия: ди-

ректор гимназии, преподавательский коллектив, 
психолог, директор неправительственной органи-
зации «PRIMA» с сотрудниками, студенты Тара-
клийского государственного университета гр. 305 
СЗ с заведующим кафедрой А.А. Плэтикэ.

Чолак Алёна, гр. 305, Социальная Защита

4 марта 2016 года - семинар в с. Новосёловка.

УСПЕШНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД
ПО БЪЛГАРСКА ЕТНОЛОГИЯ В МОЛДОВА

    На 4 март 2016 година в Заседателната зала на Академия на науките на 
Молдова се състоя заседание за провеждане на публична защита на дисертационен 
труд на тема „Сравнительное 
исследование календарной 
обрядности болгар Республики 
Молдова”  за придобиване на 
научната степен „Доктор по 
история”, представен от научния 
сътрудник на Института за 
културно наследство към АНМ 
Александър Ковалов с научен 
ръководител проф. Вячеслав 
Степанов. Защитата премина при 

голям интерес и успешно представяне на докторанта. 
Официалните опоненти проф. Михаил Губогло /
Москва/ и доц. Елена Рацеева /Кишинев/, както и 
членовeте на комисията високо оцениха труда, като отбелязаха големия научен принос, обществената и 
научната му актуалност. След проведеното обсъждане и гласуване научното жури присъди единодушно 
на Александър Ковалов научната степен „Доктор по история”. Това е първата защита в републиката, 
когато се придобива научна степен по българска етнология. Честито, колега! Нови научни успехи !

Иван Думиника, 
доктор по история
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Част 1. Сражението
През последните години стана известно, че мол-

дованите били румънци, гагаузите-българи, а какво са 
българите? Именно тази мисъл ме бъзикна да посетя 
горепосочената конференция. За да ви стане по-ясно, 
трябва да кажа кой съм. Аз съм съветски дисидент, 
ветеран на перестройката, на бесарабско-българското 
национално движение и активист на социал-демокра-
тическа партия. Имам ранения, награди и мемоари. 
По тази причина моето присъствие на мероприятието 
е подобно на присъствието на моджахед по време на 
комсомолско събрание. По своя опит си знам, че мол-
дованите като се захванат за нещо, чакай много весе-
лия, гюрултия, но работата не върви; у гагаузите - мно-
го кураж и мераклък, и резултатат непременно ще има, 
но ще бъде противоположен на замисленото.

Конференцията започва с голяма строгост, дисци-
плина и сред стените на единственния по света уни-
верситет, където можете да чуете и българска реч, ако 
имате остър слух. Обаче на конференцията всичко е 
легално, пафосно и патриотично. За разлика от мина-
лата година, когато конференцията приличаше на ре-
мейк от советско-партийно събрание изключително с 
руски език на общуване, и което направо слиса нашите 
етнически съперници, този път приятно ласкаеше ду-
шите ни доста грамотната българска реч на председа-
теля и на някои други от делегатите. Но, разбира се, 
това траеше до момента, когато трябваше да се пра-
ви онова , за което се бяха събрали хората от цялата 
страна - до избирането на човек за главния пост. Тук 
всички комсомолци, пардон, делегати „ стали резать 
матку”, сиречь да опъват чергата и да кряскат. Моето 
моджахедско око тутакси схвана снайперите, няколко 
хайдушки чети и двама шахиди. Обаче те бяха по-
срещнати адекватно - срещу тях се изправиха група 
полковници начело с афганец. Последният, като човек, 
имал работа с шахиди и централноизточни коварства, 
тутакси отвори огън със системата „Тайфун”, като об-
вини най-смелите нападатели, че те са банални лъжци 
и крадци и че това било известно в прокуратурата. То-
гава един от шахидите експлодира право под краката 
на полковниците и публично заяви, че те са известни 
корупционери. След тази героична акция залата оредя. 
Четата от „либералната” партия начело с директора на 
тараклийския филиал на банката, ръководена от бив-
шия председател на Българската Община, демонстра-
тивно хвърли в посока към полковниците мандатите и 
гордо се ретира от бойното поле, по-джентълменски 
оставяйки Татяна Стоянова сама да води атаката. Тя 
превзе нужната височина и откри огън. Разбира се, 
всички се сгушиха. Жената говореше истината и пол-
ковниците бяха на крачка да капитулират, но тук из-
вря това, което е най-невидимо -  манталитетът на 
българина. Умната жена може да командва мъжа си 
некадърник или прахосник, но не може това да го пра-
ви публично. Това е голям кусур и направо съсипва 
българската идиентичност. Делегатите това изведнъж 

осъзнават, и въпреки ПРАВДАТА, гласуват за полков-
ник. Отрядът от Кишинев попада в засада и е смазан. 
Сражението затихва. Тук-там още се чуват псувни на 
тежкоранените и осакатени от цинизъм и лицемерие, 
но внезапно началникът на Тараклийския район обя-
вява, че „кавърмъта” изстива и българите хукват към 
джиповете и ресторанта.

Част 2. Размишлението
Собствено, какво се случи? Кураторът на беса-

рабските тукани господин Караиванов се помъчи да 
извърши някъкъв правен ликбез в стила на котарака 
Леополд, но всички с нетърпение очакваха кога риту-
алното гълчене ще премине, за да видим главните би-
коборци.

Татяна Стоянова, безусловно, най-уважавана лич-
ност в българските среди, си позволи да напомни, че 
без интелектуална подкрепа от страна на кишиневци 
тази Българска община ще стане за смях из цялата Ев-
роАзия. Уж е права, ама… Ако утре пак забумти тъпа-
на, писне гайдата, ще се завърти отново кръшното гео-
полотическо хоро и нашите комшии пак ще ни попи-
тат: „А бе, тукани, хващате ли се?” Ние какво? Пак ли 
ще чакаме акъл от Кишинев? За миналото хоро те ни 
направиха прошка. Наистина, имаше много неясноти и 
малко време. Какво имат комшиите и какво ние? Елате 
ни вижте! Още тогава стана ясно, че българите в Буд-
жак и българите из другите региони на Молдова това 
са различни категория граждани. Ония сред молдова-
ните са ДИАСПОРА, а ние в Буджак сме СЪУЧРЕДИ-
ТЕЛИ на новата държава. Иначе се получава, че белите 
американци в США са английска диаспора. Миналия 
път тръгнахме по акъла на кишиневци: с наша кавъ-
рма и техни хрумвания наплодихме един куп културни 
дружества, направихме пиар кампания из България, 
много приказки и целувки, спахме под вратника на 
българското посолство и си давахме парите на извест-
ните шмекерджии да изтеглим паспорти. А иначе не 
можем да си видим децата и внуците, защото ги нати-
рихме в Евроколхоза, а нас тъдява не ни пущат. Къде 
беше акълът на господин Кунев да не се позорим? Сега 
вече не сме „българи от Союза”. Сега сме бесарабски 
просяци. Нямаме абсолютно нищо. Даже сайт. Разбира 
се, че вече и шилото опря. Нуждаем се от елементар-
на самоорганизация. Казват ни, нали имате кметства 
и държавни институции. Имаме, но без доходи. И да 
има доходи, ще са изкрадени. В България има много 
пари, ама кой ги вижда? Тъй е и при нас. Роднини сме 
асъл. И никакъв интелект не може да помогне. Затова е 
необходима най- елементарна крачка. Да се избере чо-
век, към когото поне можеш да се обърнеш с рутинни 
въпроси и да бъде единствен наш представител пред 
Високите Порти. Засега за нищо друго не смеем и да 
мечтаем. Може ли такъв представител да бъде киши-
невец? Може, обаче те пристигнаха с празни торби и 
без дарове. А тараклийци си имат още по някоя овца - 
този вечен и единствен другарин на нашия народ. Така 
че, най-вярното решение е седалището на Българската 

Творчество на наши земляци
Единението прави…кавърмата

(Размисли по мотивите на отчетно-изборната конференция на Българската община в Молдова  през 2011г.)
Иван Динев-Алаватски
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Живеем със ба-
бата в Долния край, 
там, в Хъртопа - до 
Черничките. Вече 
години 20, откак-
то дойдоха румъ-
нци третия път, 
не сме излизали в 
село. Саде в двора 
и в Черничките. В 
двора и в Акачки-
те. Ба с патките, ба 

със шилетата. Близки комшии нямаме, децата ни се изгу-
биха по света. Да ни попитат закво живеем? Хич не знаем. 
Веднъж нещо ме зачевърка в корема. Бабата тутакси затършува 
из сандъка и начена да вади моите дрехи, приготвени за умрело. 
- Бря, блазя ти е, Тодоре. Имаш късмет - има кой да те изпра-
ти… А пък за мене, горката, кой ли жа се сети?

Ме заеде. Айш, жив се тъкми да ме зарови, ваджията. 
Казвам на бабата:

-Знайш кво? Жа успееш да ме заровиш, я дай ми дреш-
ките - таман са за премяна, и да ида при дохтура - може да 
ме оправи.

- Де жа ми одиш, бе? Ти знаеш ли де е тае пуста бол-
ница? Казват,че се намирала оттатък Конската мо-
гила, чак до Троянската брезна. Ний на млади годи-
ни дотам не сме стигали, пък сега ли жа ми тръгнеш? 
Облеках си погребалните дрехи, сложих паралия, взех ба-
стунчето и тръгнах. Казвам ви, двадесет години не съм из-
лизал. Гледам - върви едно. Ми примяза на момиче, макар че 
със гащи и гол пъп. Питам го:

- А ма! Как да стигна до Конската могила?
-Ты о чем дед тарабаниш? Ветлечебница? Вон видишь, 

возле остановки на кругу.
А-а-а?, - помислих си, - значи пак руснаците се върнаха. 

Аз и румънски знам, ама с руснаците е по-спокойно…
Както вървях, се позабравих малко и се свестих чак до 

Долното хоро. В румънско време там ни беше веселбата. 
Може и нямаше да ми хрумне де съм, ама видях един дъртак, 
като мене, седнал до дувара и мръхти. Наближих го, пък той 
да е бил Главански Минко. Ние със него ергенувахме, тук 
на Долното хоро се борихме, булки задиряхме и сетне на-
едно служихме в Браила. Кой се надяваше, че жа се видим? 
Минко, като се поразсъни и угади,че сме се срещнали на тое 
свят, се размърда, се разшета, гаче чийшийска булка.

- Кво? Жа одиш на дохтур? Аз имам едно 
шише със цуйка и жа те излекувам за нищо време! 
Набута ме в двора, сетне в кухничката и като се нацуйкахме, 
се оборавих чак на другия ден. На път Минко ми бушна един 
комат тутманик и аз си тръгнах къде Конската могила. Колко 
съм вървял, кого съм видял - не помня, ама помня, че стиг-
нах до Ботювия геран. Тук беше хладничко, тихичко и както 
съм задремал - чисто съм заспал. През едно време чувам:

- Эй, гражданин, вам здесь не гостиница. Где вы живете?
Наченах да казвам за Черничките, за Бустанчетата, за 

Чумешките гробища…ама тий, хлапаците, младички жан-
дари-милиционери, се гагавузчета, молдованчета, май не 
разбират…

-Ладно. В отделении разберемся. Поспах малко и в мили-

цията. Сетне, дзаранта, едно наше, тараклийско ме поразпита-
кво съм, как съм и, като го помолих да ме подкарат до бол-
ницата, ме изведе на пътя и ме изпрати…, нямали бензин. 
Тръгнах си и до икиндия стигнах до пустата болница. Там 
двама-трима ме оправиха в кое пенджурче да се обадя. Ка-
зах си на едно бульче фамилията и кво ме боли. Тя ме качи 
по една стълба и ме введе при дохтура - едно младо момче 
със мустачки. Попита колко съм години, кво съм болял по-
рано и накрая ми казва:

- Дядо! Нямаш нищо сериозно. Трябва саде да поядеш 
малко блажничко и жа ти премине.

- Оф! Тва ли е била болежката? Блажничко да съм ял! 
Тръгнах си. Чувам – бяга подир мене някой. Обръщам се - 
бульчето от пенджурчето.

- Дядо! Аз те познах! Че ний сме роднини. Аз съм внучка 
на Енев Мияловата Стефана, която е етърва на баба Тодо-
рица. Ний мислихме, че сте се споменали. Тя, нашата Та-
раклия толкова голяма, че горненци и долненци рядко се 
срящат. Хайде, сега жа те заведа при бабини и щом дохтура 
ти заръчал да ядеш блажничко, баба жа заколи две урдечки. 
Кво да правя? Вече се замръкноваше. Уйдисах й на акъла.

Цяла вечер ядох блажничко и ме разпитва-
ха ту за едно, ту за друго, дорде не склопих очи. 
Дзаранта, още сънен, ме навряха в една машина и ме зака-
раха в Шопската майла да съм видял баджинака си Петър 
Заяка. И той бил жив. Да не му се надяваш. Колкото беше 
нефел и слаб от младини, а пък сега правел гуляй за 90 го-
дини и искал да има някой от неговите връстници. То със 
сегашните може ли да върже човек някаква приказка? Саде 
пукат и се илат. Ме сложиха кяр до имениника и като наче-
наха пак да ме тъпчат със блажнико: кавърма, пача, кокошо 
- щом бульчето от болницата им заръчала.

От Петър две момчета ме грабнаха да съм видял от как-
во припаднало тяхното магаре. Магарето се задавило със 
помийна трепка и пущаше вече пяна. Извадих трепката и 
магарето оживя. Сетне два дена ме водиха из Черганята: ба 
прасе, ба вце. В едно място на булката й пропаднало млякото 
и не може да се издои. И наред се блажничко слагат. Не знам 
със какво щеше да се свърше тва ходене, да не бях се угадил, 
че хем интерията ми стиска, хем копчето на гащите се скъса. 
Вързах цяпката с тел и се изметах от един двор още в тъмното. 
На пладне бях вече в нашата майла. Наближих къщата, 
гледам-пълен двор със жени. Облекани със черно. Ми пре-
маля - също бабата се фикна . Аз пък, магаре крастово, през 
тее дни не се сетих нито веднъж за нея, горката. Сам са-
мичка, какво ли е изпатила? Изчервих се от срам и тъга. С 
бабата сме преживели повече от 60 години. Пет деца сме 
изгледали… Тук забелязах, че жените се трупат до нашият 
вратник, гледат връз мене и куту наченаха да врещат:

- Таласъм, таласъм! Дядо Тодор станал вампирин!...
И като хукнат. Коя на където свари. Гату се престраших 

и влязох във двора, на масите пълни със зеле и боб, седеше 
окахърена бабата.

- Оф. Тодоре! Прости ме. Девет дена се минаха, откакто от-
иде на тае пуста болница. Мислих, че господ те прибра… Пък 
гледам ти си угоял, гаче коледни шопар. Каква е тае болница? 
Сега бабата си шие нова пристелка и кърпи терлиците. Се 
стягала и тя на Конската могила при дохтура. И на бабата й 
се прияло блажничко.

БЛАЖНИЧКО (разказ от Тараклия)

община да бъде в Тараклия. Нищо не пречи на киши-
невци де-факто да я управляват. Сега всичко се прави 
с пари и чрез акциониране -  нека да изкупят контрол-
ния пакет. Цинично? Но учредителите на най-голямата 
банка в Молдова са от нашите краища и тя носи сим-
волично название: „Социална”. Със лихва от 16-20 
%, а пишат, че и от 30%! Добра банка! За сравнение: 
японците ни предлагат кредити от 0,5%, китайците от 

3% с гарантирано изкупуване на стоката и създаване 
на цяла мрежа от селскостопански кооперации. Но има 
ли кой да се обади? Въпросът е риторичен. Може и да 
са прави шахидите в своите обвинения срещу полков-
ниците, но  поведението им повече мязаше на банални 
междупартийни престрелки и, както изрече един мой 
форумен приятел: ”Доброто винаги побеждава Злото 
и, значи, победителите са добри”.
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ПРЕДСТОИ ДА ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ 
Годишник - 4

Пред приключване е подготовката за издаването на поредния сборник с 
научни материали на

Настоящият сборник включва над 30 доклада на преподаватели и сту-
денти от нашия университет и на колеги от различни места и държави: 
Кишинев, Киев, София, ПМР – Паркани, Варна, Габрово, Стара Загора, В. 
Търново.  Макар и немного, в него са включени и съвместни преподавател-
ско-студентски разработки, което е пък много показателно за това, че коле-
гите преподаватели от университета на практика подпомагат развитието на 
своите студенти и в научно-изследователска насока.

Материалите в сборника са разпределени в 5 раздела, а в разделите са 
подредени по азбучен ред на фамилните имена на авторите. 

В 1 раздел са включени материали, посветени на проблемите на истори-
ята, етнологията и културата на българското и гагаузкото население в края. 
Два от тях са посветени на Глада и Депортацията през 40-те години на ми-
налия век. Авторите им са известният краевед от гр. Тараклия Иван Ало-
ватски и преподавателката в с. Паркани Илонка Попова, командирована от 
МОН на Р. България, която има и издадена книга на тази тема. Материалът 
на Виталий Казанжи е посветен на традиционното земеделие у българи-

те и гагаузите в нашия край. Авторът е наш випускник и преподавател, а също така и докторант в Р. 
България. Другите автори в този раздел не се нуждаят от много представяне, тъй като са известни из-
следователи, независимо, че сред тях се намира и един млад, но вече утвърден учен: Никола Караи-
ванов от София /темата на доклада му е свързана с Болградската гимназия в българския възрожденски 
печат в Румъния през 2-та половина на XIX в./, д-р х.и.н. Елизавета Квилинкова от гр. Кишинев /за 
традициите и трансформациите на българските народни празници на българите и гагаузите /, д.х.и.н. 
Николай Червенков и д-р по история Иван Думиника от гр. Кишинев /съвместен доклад за научно-
то наследство на известния историк И. Мешчерюк -  ръкописите му, които се съхраняват в библиоте-
ката на нашия университет /. 

Във втори раздел са включени материали, посветени на лингвистични, литературни и фолклорни 
теми. 

Материалът на Л. Балцату е посветен на творчеството на Гр. Виеру. А този на Н. Гайдаржи е диа-
лектоложки, като е посветен на говорa на гр. Твърдица. Докладът на колегата от Р. България ст. пр. В. 
Димитрова „хваща око” още със заглавието си.

Един от авторите, а именно д-р Д. Маринов от гр. Варна е представен с два материала. Единият 
от тях е посветен на българските ойконими от Тараклийско, а другият – на имената пилигрими във 
Варненско и Добричко, откъдето в миналото е имало масово изселване на българско население в Бе-
сарабия. Между другото преди няколко години авторът успешно защити дисертация в Р. България въз 
основа на топонимия и антропонимия в северната част на Буджак. Съвместният доклад на доц. д-р В. 
Кондов и доц. д-р М. Паслар е посветен на един от най-интересните и най-загадъчните топоними 
в Тараклийско. Безспорно актуален е материалът на д-р Р. Сребранов от Р. България, посветен на 
състоянието и перспективите на българския книжовен език в Тараклийско. Интересни, безусловно, са 
и материалите на проф. Е. Стоянова от гр. Киев (за волжко-българските топоними), д-р В. Сърф от 
гр. Кишитев (за гагаузките народни паремии), ст. пр. М. Сухинина (за пословиците и поговорките от 
Тараклий) и д-р Н. Тодоров от гр. СТ. Загора (който прави опит за разчитане на надпис на прабългар-
ски пръстен).

В трети раздел са включени материали, свързани с педагогиката и социологията на следните 
колеги: на дългогодишната преподавателка от гр. Габрово С. Ангелова /за обучението по български 
език като чужд/, д-р В. Гоженко и д-р В. Тодоров /за музикално-фолклорното ограмотяване, осъще-
ствявано в местни условия/, ст. пр. В. Невзорова /за хоровото наследие на българския композитор Д. 
Христов/, доц. д-р М. Николова и пр. Т. Караиванова от София /за първите буквари, издадени в гр. 
Болград/, доц. д-р М. Паслар /за методиката на обучението по роден език/, д-р Сл. Петкова-Марчев-
ска от В. Търново /за народните български игри с песен/.

Раздел четвърти съдържа материали по социология и право на колегите: Ю. Димитров – доктор-
ант в София и юрист в университета, доц. д-р А. Онофрей, ст. пр. С. Хорозов – докторант в Кишинев 
и Е. Чирков – докторант в Благоевград.

Раздел пети включва студентски и съвместни преподавателско-студентски материали на: А. Бой-
кова, студентка в 4 курс, Н. Дериволкова, студентка в 1 курс, на преподавателите В. Димитрова и 
А. Плътикъ със студентите А. Олойник и Н. Михайлова, които показват порасналите възможности 
на някои от студентите, а също така и успешното сътрудничество между студенти и преподаватели в 
университета. Това, безусловно, е абсолютно положителна тенденция в образователния процес, която 
трябва да продължи да се развива.  


