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Обичам те, българска реч, звук сладък, най-мил в звуковете!
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Вестник на Тараклийския държавен университет «Григорий Цамблак»

№ 50 2018
юни - септември

Академичната общност на Тараклийския държавен 
университет «Григорий Цамблак» посрещна новите си първокурсници

Уважаеми студенти, преподаватели 
и служители на университета!

Поздравявам Ви с началото на новата 
академична година!

За академичната общност на университета и за всички доуни-
верситетски учебни заведения началото на новата учебна година е 
важно събитие. Образованието на младото поколение е било и ще 
бъде осъзната ценност за молдовската държава. Мъртва е  безкниж-
ната душа – такъв завет е оставил Св.Константин Кирил Философ 
преди повече от 1150 години. И до днес, поколение след поколе-
ние, ние не  забравяме мъдростта на първоучителите. Сигурна съм, 
че младите специалисти ще  я предават на следващите поколения. 
Убедена съм, че със знанията, които получавате в Тараклийския 
държавен университет, ще бъдете добре подготвени в избраната си 
специалност и успешно ще се реализирате на трудовия пазар в това 
динамичното време.

За поредна година Тараклийската Алма Матер отвори врати и 
прие своите 54 студенти  за учебната 2018 -2019 година.

Скъпи първокурсници, млади колеги, направихте добър и об-
мислен избор. В нашето висше учебно заведение ще осъществите  

първите си стъпки в една нелека, но перспективна и  предлагаща добра реализация професия, тази на 
учител.

Ние, преподавателите и студентите на ТДУ, желаем от сърце, Вие млади колеги, да станете част от 
нашата академична общност, да споделяте с нас своите вълнения, заедно да преодоляваме трудности-
те по пътя на избраната  професия. За тази цел сме се постарали да създадем необходимите условия 
за  пълноценна работа и самоподготовка, за спорт, за извънучебна дейност, за да почувствате вкуса на 
студентския живот и да прекарате времето си в овладяване на науката и практиката.

Бихме искали още в началото да събудим у Вас афинитет към изследователска дейност и амбиция 
за постигане на по-високи върхове в развитието Ви.

Особени поздравления  отправям към нашите випускници, които започнаха трудовата си дейност.
Тази година университетът връчи дипломи за висше образование (1 степен лиценциат)  на  49 ви-

пускници. Пожелавам на випускниците успешна професионална реализация.
На всички студенти  желая здраве, бодрост, упоритост и системност в учебния процес през  новата 

учебна година.
Поздравявам научно-дидактическия персонал на университета с началото на учебната година и  

професионалния празник «Денят на учителя» и  изразявам огромната си  благодарност за  всеотдайния 
труд в професионалната подготовка на студентите, за педагогическите и научните постижения и Ви по-
желавам здраве  и нови научни идеи. А на Вас, скъпи студенти, пожелавам с много енергия и желание 
да овладявате съвременните теоретични и практически знания в избраната от Вас специалност.

Уверена съм, че с общи усилия ще работим за  повишаване качеството на висшето  образование в 
Тараклийския държавен университет «Григорий Цамблак».

Ректор на ТДУ
«Григорий Цамблак»

доц. д-р М.Паслар
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От главния редактор
Юбилеен 50-и брой на вестник «ТУК»

Скъпи студенти! Уважаеми колеги! Драги читатели!
Ето че стана реалност и брой 50-ти 

на нашия университетски вестник „ТУК”, 
който започна да излиза в далечната вече 
2004 г. Брой 1-ви бе посветен на открива-
нето на нашия университет и на Деня на 
българските будители. Вероятно не всички 
днес (пък и тогава), виждайки и чувайки 
името на вестника ни, знаят или се досещат 
за истинското му значение – Тараклийски 
Университет и Колеж…, дадено му от д-р 
Марияна Георгиева, тогава командирован 
от МОН на Р. България в Тараклийския ко-
леж „Св. св. Кирил и Методий” специалист 
по български език и литература… А ето и 
обръщението й към тогавашните ученици, 

студенти и преподаватели, публикувано в брой 1: 
„Здравейте, приятели – ученици, студенти и преподаватели!!! Пред вас е 

първият брой на вестника на университета и колежа – „ТУК”. Той е продължение на вестник „Родно слово”, 
който издаваше педагогическият колеж „Св. св. Кирил и Методий.” Промяната се наложи поради случайното 
дублиране на името на първия вестник на български език в Р. Молдова – „Родно слово” с главен редактор г-н Нико 
Стоянов. Името ТУК е съкращение, образувано от първите букви на Тараклийски университет и колеж – двете 
учебни заведения, в които се обучават студентите и учениците – издатели на вестника. Вестникът ще от-
разява живота в университета и в интегрирания към него педагогически колеж. ТУК е и наречие в българския 
книжовен език, на който ще се списва нашият вестник. Това означава, че ТУК е първият университет сред 
българската общност, ТУК е новият стар културен и образователен център на 
българския език и култура.”ТУК” ще отразява всички събития, станали ТУК – в 
университета и колежа. Ще дава възможности за творческа изява на талантите 
на роден език. Ще пише историята на първото висше училище в Молдовския юг.  

Авторите на този вестник ще бъдете вие, всички студенти и ученици, които 
се учите ТУК – в университета и колежа. 

Ще тече постоянен конкурс за най-активно сътрудничество. Ако имате дру-
ги идеи за името на вестника, молим да ги изпратите в редакцията. 

Очакваме Вашите материали и творби!!! От редколегията.”
Уважаеми колеги! Не виждам какво друго и сега може и трябва да се доба-

ви към това обръщение. Може само да изразим съжаление, че не беше опазен 
колежът „Св св. Кирил и Методий”, на базата на който бе създаден нашият уни-
верситет, носещ името също на виден български книжовник – Григорий Цам-
блак. И това трябва да ни е като „обеца на ухото” – да пазим сега и занапред това 
наше висше учебно заведение ТУК, призвано да дава по-високо образование на 
стотици тукашни млади и не толкова млади хора. Честит Ден на нашия универ-
ситет! Честит юбилей на нашия вестник „ТУК”!

ПЪРВОКУРСНИЦИ ЗА НАШИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Prima zi de Universitate – O nouă treaptă, o nouă etapă așteptată cu 
nerăbdare de către noii bobocei. 

Prima zi la universitatea „Grigore Țamblac „  a fost o zi plină de 
emoții pozitive, ziua în care am intrat timizi într-o altă lume plină de noi 
provocări, care încetul cu încetul ne vor deschide noi orizonturi.

Din prima zi am observat căldura și bunăvoința cu care am fost primiți 
de către noii noștri pedagogi, văzând în ei adevărați prieteni.

Eu am optat pentru specialitatea «Muzică» catedra «Pedagogie», 
a Universității „ Grigore Țamblac” din Taraclia , deoarece îmi poate 
deschide noi orizonturi de dezvoltare. Îmi oferă posibilitatea de a învăța 
o mulțime de lucruri într-o universitate multiculturală și de asemenea  de 
a studia în mai multe limbi precum română, rusă, bulgară și engleza.

Studiind la această universitate am observat că sunt puse la dispoziția 
studenților un șir de programe precum Erasmus și altele prin care putem 
face schimb de experiență cu studenți din diverse țări .  Putem călători și 

avem oportunitatea de a petrece stagiul de practică în țări precum Bulgaria și România.
Noua treaptă pășită de către noi astăzi ne face să privim cu încredere în viitor, știind că cu fiecare zi, cu fiecare lecție 

învățată și fiecare provocare trecută cu brio, vom ieși la final buni specialiști, cu o mulțime de cunoștințe acumulate pe 
care le vom putea pune în practică cu încredere.

Bălan Carolina, anul I, specialitatea «Muzică
следва стр. 3
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ВЫПУСКНИК – 2018
Вот и осталась позади горячая пора сдачи государ-

ственных экзаменов на степень «лиценциат педагогиче-
ских наук»: волнения и подготовка, переживания и ожи-
дания, презентация актуальных и интересных научных 
исследований выпускников нашего университета!

19 июня текущего года в зале Сената Тараклийского 
государственного университета им. Григория Цамбла-
ка состоялась традиционная для его выпускников рек-
торская встреча, на которую также были приглашены 
проректор по учебной деятельности, заведующие ка-
федрами и кураторы выпускных академических групп 
следующих специальностей: «История», «Музыка», 
«Дошкольная педагогика и румынский язык и литера-
тура», «Румынский и английский язык и литература», 
«Педагогика начального образования». 

С приветствием к присутствующим обратилась г-жа ректор, доц., д-р Мария Пасларь. Она отметила каждого из присут-
ствующих выпускников, его успехи и вклад в развитие университета, участие в общественной и научной деятельности на 
протяжении всего периода обучения в «alma mater», поблагодарила за успехи в учебе, творческие и спортивные достижения 
и за осознанный выбор ТГУ на этапе профессионального самоопределения. Г-жа ректор поздравила присутствующих вы-
пускников с высокими достижениями в учебе и внеучебной деятельности, отметила значимость работы каждого, вручив за-
служенные награды по следующим номинациям – «За отличное обучение (за все годы обучения)», «За отличную сдачу го-
сударственных экзаменов», «За активное участие в общественной жизни университета», «За лучший дипломный проект», 
«За активное участие в научной деятельности». Особенно тепло отмечена деятельность творческих коллективов студентов 
университета – танцевального ансамбля, хора, солистов и оркестра. Все участники встречи выразили свое восхищение 
музыкально-творческими способностями и талантливыми выступлениями участников мероприятий, организованных не 
только в нашем вузе, но и за его пределами.

Встреча прошла в активном режиме, эмоционально насыщенно. Выпускники задавали интересные разноплановые во-
просы, на которые ректор дала исчерпывающие ответы, и, в свою очередь, высказала пожелание о том, что администрация 
и весь профессорско-преподавательский состав университета готовы сотрудничать с выпускниками ТГУ по вопросам ме-
тодической поддержки их как молодых специалистов, а также в оказании помощи в продолжении образования во втором 
цикле – магистратуре. Описала перспективу поступления и в докторантуру с последующим, обязательным возвращением 
в родные стены в качестве преподавателей университета. 

Члены администрации и кураторы пожелали успехов выпускникам в реализации своей профессиональной карьеры, об-
ратив внимание на то, что ТГУ снабдил их теоретико-практическим инструментарием, необходимым для проявления себя 
в педагогической деятельности и адаптации к современным социальным реалиям жизни. И будущее будет зависеть только 
от них самих!

Ребята ответили теплыми словами благодарности как руководству университета, так и людям, которые были рядом с 
ними на протяжении всего периода обучения. В основе отношений в университете всегда были уважение, поддержка и со-
трудничество. Именно благодаря этому удалось достигать нынешних результатов, испытать радость общения с друзьями, 
оставить в сердце самые добрые воспоминания, получить заряд вдохновения к новым планам и перспективам!

Завершилась встреча приятным чаепитием и общими фото на память. 
Уважаемые выпускники!

Мы желаем вам новых успехов
И стремлений к заветной мечте.

Исполнений, любви, достижений
                                                                            И приятных событий в судьбе!                Кураторы выпускных групп ТГУ.

ПЪРВОКУРСНИЦИ ЗА НАШИЯ УНИВЕРСИТЕТ
„Первый день в университете нас очень впечатлил. Мы 

были удивлены обилием высококвалифицированных педагогов, 
многие из них-доктора наук, магистры. Мы предвкушали на-
чало учебной недели, начало работы с ними. Для нас универ-
ситет - это новые возможности, для нас открылись новые 
перспективы. Помимо получаемых знаний, здесь мы приоб-
ретаем и новых друзей, новых знакомых, мы расширяем свой 
круг общения. Также у нас появилась возможность посещать 
различные кружки: танцы, курсы английского языка. В универ-
ситете царит прекрасная атмосфера, которая помогает нам 
получать знания. Зайдя  в университет, мы поняли, что теперь 
для нас открылся новый путь. Проучившись здесь, мы сможем 
реализовать свои мечты, сможем подняться на уровень выше, 
стать сильными личностями.”

„Университет нам понравился, обстановка комфортная и 
уютная. 

Преподавательский состав высоко-профессионален, дружественный, понимающий, заботливый. Администрация уни-
верситета предоставила четкую информацию о деятельности университета. Каждый студент получает индивидуаль-
ное внимание от преподавателей. Мы очень рады, что поступили в Тараклийский государственный университет.”

 С уважением, группа 103 следва стр. 12
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В связи с завершением 
2017/2018 учебного года и 
в соответствии с графиком 
учебного процесса в Тара-
клийском государственном 
университете была органи-
зована и проведена летняя 
экзаменационная сессия в 
период с 21 мая по 12 июня 
2018 года. Повторная сессия 

для задолжников была организована с 13 июня по 21 
июня. Одна неделя, с 14 мая по 19 мая, была отведена 
на сдачу экзаменов по дисциплинам свободного выбо-
ра. Сдача экзаменов по дисциплинам свободного вы-
бора проходила во время учебного процесса.

В летнюю сессию для восьми специальностей и 
для 14 переводных групп было вынесено 94 учебные 
дисциплины, то есть в среднем каждой группе при-
шлось сдать 7-6 переводных экзаменов. Абсолютное 
большинство сдало свои экзамены в сессии в соответ-
ствии с   графиком сессии.

Администрация, кафедры университета, учебный 
отдел, отдел качества по-прежнему уделяют большое 
внимание контролю за проведением экзаменационной 
сессии, и за  уровнем качества знаний студентов. Весь 
научно- педагогический персонал университета  оз-
накомлен   и проинформирован  об осуществляемом 
контроле за  проведением экзаменов  и  соответству-
ющими  требованиями  (своевременность начала экза-
менов, наличие всей документации - журнал, зачетные 
книжки, ведомости и аналитические программы). Ка-
жется, все предельно ясно и, тем не менее были допу-
щены некоторые нарушения:

• несвоевременное начало экзамена;
• опоздание студентов и преподавателей на экзамен;
• не своевременное предоставление документов на 

кафедру; 
• ошибки при заполнении экзаменационных ведо-

мостей, зачеток и журналов;
• немотивированное отсутствие студентов на экза-

мене;
• многочисленные случаи  использования студента-

ми вспомогательных материалов, нерегламенти-
рованных.
Руководство вуза  предлагает  для  исключения 

случаев списывания     усилить требование, жесткость  
и меры по надзору   во время экзаменов вплоть до  уда-
ления студентов с экзамена и  перенаправлять на по-
вторную сессию.

Качественные показатели образовательного про-
цесса складываются из нескольких составляющих, а 
именно: 

• из уровня подготовки студентов, что наглядно де-
монстрирует их успеваемостью в период сессии;

• из  профессионализма преподавательского соста-
ва;

• высокой организации учебного процесса;
• соответствующего методического, информацион-

ного, материально-технического снабжения экза-
менов. 
Сейчас в конце учебного года в самое время под-

вести итоги, обсудить проблемы, которые летняя сес-

сия высветила.
Численность студентов университета на начало 

летней сессии всего по вузу – 187 (в том числе и 4 ино-
странных студента), вместе с выпускниками. По кафе-
драм:

Кафедра филологии, истории - 96 , в том числе 
17 выпускников;

Кафедра педагогики -  91, в том числе 32 вы-
пускника.

На «9» - «10» по всем дисциплинам  сдали экза-
мены  4 студента кафедры филологии, истории: Дери-
волкова Татьяна –3 курс РАФ;  Дечева Марина- 3 
курс БРФ; Шпаков Владислав – 1 курс История; 
Люцканова Екатерина –2 курс БУХ;

2 студентов кафедры педагогики: Бальджик Ва-
лентина -1 курс ПНО, Мечкарь Акулина- 1 курс 
Музыка.

Результаты сессии
Кафедра филологии, истории и общественные 

науки: 
Всего студентов - 79
Допущены к сдаче сессии – 77 студентов
Не допущены  2 студентов: Киров Василий (2 

курс БУ), Назаренко Артур (2 курс История).
Не сдали летнюю сессию:

Киров Василий -2 курс БУХ
Деловая экономическая корреспонденция - 3
Налогообложение - 60/4  (1 курс – 2 семестр)

Всего кредитов - 6
Юровский Владимир -1 курс История

История древнего румынского пространства 
90/6

Всего кредитов - 6
Кафедра педагогики:
Всего студентов - 59
Допущены к сдаче сессии - 53
Не допущены  6 студентов:  

Тулуш Владислав - 1курс ПНО
Английский язык - 45/3
Русский язык - 45/3
Мировая детская литература - 90/6
Педагогика - 90/6
Практический курс по естествознанию - 60/4

Всего кредитов - 22
Жигин Ян -1курс ПНО

Русский язык - 45/3
Мировая детская литература - 90/6

Всего кредитов - 9
Соколенко Елена -1курс ПНО

Английский язык - 45/3
Русский язык - 45/3
Мировая детская литература - 90/6
Педагогика - 90/6
Практический курс по естествознанию - 60/4

Всего кредитов - 22
Ставриу Николай – 1 курс Музыка

Организация детского болгарского хорового 
коллектива - 30/2
Хоровой класс - 30/2

Всего кредитов - 4
Тодорова Антонина - 1 курс Музыка

Организация детского болгарского хорового 

Итоги летней экзаменационной сессии 2017/2018 учебного года
в Тараклийском государственном университете имени Григория Цамблака
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коллектива - 30/2
Хоровой класс - 30/2

Чебан Ирина – 2 курс ДП
История румынской литературы - 60/4

Всего кредитов - 4 

Не сдали летнюю сессию:
Ставриу Николай – 1 курс Музыка

История музыки - 45/3
Сольфеджио и гармония - 90/6
Румынский язык - 75/5
Дидактика музыкального воспитания вДДУ и 
в школе - 90/6
Хор. Вокал. Дирижирование - 60/4
Ознакомительная практика - 30/2

Всего кредитов: - 26 кредита
Тодорова Антонина - 1 курс Музыка

История музыки - 45/3
Сольфеджио и гармония - 90/6
Румынский язык - 75/5
Дидактика музыкального воспитания в ДДУ и 
в школе - 90/6
Хор. Вокал. Дирижирование - 60/4
Специнструмент. Допинструмент - 45/3

Ознакомительная практика - 30/2
Всего кредитов - 30 
Чебан Ирина – 2 курс ДП

История румынской литературы - 60/4
Всего кредитов - 4 
Отчислены:

Тулуш Владислав – 1 курс ПНО
Назаренко Артур (2 курс История)

На конец учебного года - 136 студентов. Все пе-
реведены на следующий курс.

Последняя летняя сессия показала, что основными 
причинами академической задолженности является:

• недопуск к сессии студентов, не сдавших аттеста-
цию;

• многочисленные пропуски учебных занятий  в те-
чение семестра;

• неявка на экзамены.
Учебному отделу совместно с заведующими кафе-

драми и методистом по качеству образования по ито-
гам каждого семестра проводить мониторинг качества 
успеваемости студентов.

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

Rezultatele examenelor de licență 
în Universitatea de Stat ”Gr. Țamblac” din Taraclia

Una dintre principalele activități ale instituției de învățământ superior este 
organizarea și controlul asupra desfășurării examenelor de licență. În anul de în-
vățământ 2017-2018, 49 de absolvenți ai Universității de Stat din Taraclia au de-
monstrat un nivel bun de pregătire profesională.

Examenele de licență și susținerea tezelor de licență s-au desfășurat la UST, la 
toate specialitățile, în perioada cuprinsă între 31 mai și 14 iunie 2018. Lucrul co-
misiilor de examinare a fost organizat în conformitate cu ordinul ministrului edu-
cației,culturii și cercetărilor al Republicii Moldova nr.780 din 23.05.2018  (privind 
aprobarea preşedinţilor Comisiei pentru examenele de absolvire la UST) și Regu-
lamentul în vigoare privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență în 
instituțiile de învățămînt superior din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea 
Colegiului Ministerului Educației nr. 4.3 din 22.10.2015.

Toți președinții comisiilor de stat au remarcat unanim că examenele de licență 
s-au desfășurat într-o atmosferă calmă și profesională. Administrația Universității 

a oferit toată documentația necesară pentru desfășurarea examenelor de licență. Biletele de examen au fost întocmite și aprobate în 
timp util, a fost asigurată securitatea biletelor de examen, sălile pentru desfășurarea examenelor și susținerea tezelor de licență au 
fost bine echipate. Președinții comisiilor de licență remarcă, de asemenea, pregătirea bună a studenților pentru susținerea exame-
nelor de licență și a tezelor de licență. 

Comisia  la specialitatea „Pedagogia învățământului primar“, de exemplu, emit un nivel ridicat de pregătire a  următoarelor stu-
dente: Vasilisa Caranfil, Evdochia Supel, Tatiana Novicova. Studentele  au arătat un nivel înalt de cunoaștere a complexului teoretic 
și metodologic al disciplinelor, cum ar fi pedagogia, psihologia vârstei. Răspunsurile acestor studente  diferă în profunzime, cunoaș-
terea diferitelor abordări ale oamenilor de știință față de problema în cauză, completitudinea formulelor, validitatea. 

Specialitatea "Istorie". Absolvenții au arătat o bună cunoaștere a tuturor perioadelor de istorie pe o scară globală, o bună cunoaș-
tere a terminologiei istorice.  Specialitatea "Muzică". Absolvenții acestei specialități sunt bine pregătiți în teoria și istoria muzicii, 
familiarizați cu lucrările compozitorilor străini, moldoveni și bulgari.

Specialitatea "Limba și literatura  română/engleză". Au arătat un nivel înalt de pregătire  următorii studenți : Colari Maria, Zan-
firova Iulia, Gaidarji Maria, Todorova Emilia, Nâcova Elena, Romanov Alexandr.

Rezultatele examenelor de licență

Denumirea Specialității
Numărul de ab-
solvenți admiși 
la examenele de 

licență

Numărul de studenți, care au promovat 
examenele de licență, inclusiv, au susținut 

teza de licență (media) la:

Exmatriculați pen-
tru ca nu au pro-
movat examenele 
de absolvire /  nu 

au susținut lucrarea 
de diplomă

5-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10

Învățământ cu frecvență
Limbă și literatură (română/engleză) 7 - - - 7
Istorie 10 3 3 2 2
Pedagogie în învățământul primar 12 - - 4 8 -
Muzică 10 - 2 4 4 -следва стр.6
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Pedagogie preșcolară/limba și literaratu-
ra română 10 - 2 6 2 -

Total: 49 3/
6.12%

7/
14.29%

16/
32.65%

23/
46.94%

Analiza calitativă și cantitativă a grupurilor de absolvenți
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Anul IV Limba și literatura română/engleză 7 - 7 7 - 7 9.39 9.11 54.5
Anul III  Pedagogie în învățământul primar 12 - - 12 12 - 12 9,00 8,68 73.3
Anul III „Muzică” 9 - 1 10 10 - 10 9,15 8,72 100
Anul IV Pedagogie preșcolară/limba și literara-
tura română

10 - - 10 10 - 10 8,37 8,26 66.7

Anul III „Istorie” 11 2 1 10 10 - 10 7.30 7.85 64.3
Total 49 2 2 49 49 - 49 8.64 8.52 71.76

Președinții comisiei, în rapoartele lor, au ajuns la următoarele concluzii și recomandări: să fie adoptată o abordare mai minuțioasa 
în ceea ce privește alegerea temelor tezelor de licență, revizuirea regulamentului de susținere a tezei de licență, precizarea aparatului 
categorial, numerotarea bibliografiei, precizarea etapelor expermentului în teza de licență 

În general, putem trage următoarele concluzii: conducerea UST a abordat cu responsabilitate organizarea examenelor de licență 
la toate specialitățile:

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

de licență.
De asemenea, se poate nota faptul că nota medie pentru anii de studii a studenților corespunde notei medie obținute pentru sus-

ținerea examenelor de licență, ceea ce indică obiectivitatea  evaluării cunoștințelor absolvenților.

25 июня 2018 года на 59-ом году ушла из жизни Бурукова Лидия Сергеевна, 
преподаватель английского языка и литературы Тараклийского государственно-
го университета имени Григория Цамблака.

Для нас Лидия Сергевна была и остается примером интеллигентности, до-
брожелательности, высокой внутренней культуры человека, бескорыстного 
служения обучению подрастающего поколения и учебному заведению, которо-
му служила 26 лет.

Лидия Сергеевна родилась в с. Томай Леовского района Республики Молдо-
ва. В 1980 году окончила Бельцкий государственный педагогический универси-
тет им. Алеко Руссо.

Начала свою педагогическую деятельность в 1980 году в средней школе № 2 
г.Тараклия. С 1990 по 1992 год работала учителем английского языка в средней 
школе № 4 г.Тараклия. Продолжила свою педагогическую деятельность с 1992 
по 2004 годы в Тараклийском педагогическом колледже им. святых Кирилла и 
Мефодия.

С 2004 года преподавала английский язык в Тараклийском государственном 
университете в должности старшего преподавателя. С 2009 по 2011 г Лидия Сергеевна исполняла обязанность 
заведующей кафедрой филологии, с 2013 по 2016 год – начальник учебного отдела.

За все время своей педагогической деятельности Лидия Сергеевна неоднократно была отмечена диплома-
ми Министерства просвещения Республики Молдова, Тараклийским государственным университетом, педа-
гогическим колледжем за отличные результаты в подготовке педагогических кадров, за успешную научную и 
культурную деятельность, за приобщение молодого поколения к духовным ценностям молдавского и болгар-
ского народа.

В 1994 году Лидия Сергеевна прошла месячные курсы английского языка в Единбургском университете. 
С огромным желанием оказывала помощь студентам и коллегам, щедро делилась своим опытом и знаниями.

Мы, коллеги и студенты, все, кто имел честь сотрудничать с Лидией Сергеевной, с неутихающей болью 
скорбим о прекрасном человеке и преподавателе.

Светлая память дорогому преподавателю, коллеге, пусть земля будет пухом!

IN  MEMORIAM
Лидия БУРУКОВА

13.09.1959 – 25.06.2018 г.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В 
ТАРАКЛИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

им. Григория Цамблака в 2017-2018 уч. году
Н. Руссев, 

заместитель ректора по научной деятельности,
доктор хабилитат истории

Развитие науки – серьезная проблема для многих университетов постсовет-
ских стран, в том числе и Молдовы. Наше государство уже не раз декларирует 
необходимость поддержки вузовских исследований с целью концентрации при их 
проведении максимума интеллектуального потенциала и последующего превра-
щения университетов в фабрики знаний. Эти задачи остро поставлены перед ру-
ководством практически всех вузов, которое обязано стимулировать качественное 
улучшение ситуации. При этом развитие позитивных процессов в сфере исследо-
ваний должны олицетворять, прежде всего, ныне работающие в государственных 
университетах преподаватели, а также обучаемые ими студенты дневного отделе-
ния. Для обеспечения реальных перемен в вузах создаются особые рабочие орга-
ны и проводятся специальные мероприятия.

I. Научные исследования и Комиссия по научно-методической деятельности 
Комиссия по научно-методической деятельности (КНМД) работает в Тараклийском университете уже два 

года. За отчетный период на ее заседаниях рассматривались проблемы перспективного планирования и текущие 
вопросы осуществления научных проектов. Первоначально целесообразно кратко охарактеризовать важнейшие 
направления деятельности Комиссии. 

1. С точки зрения планирования и контроля за исполнением намеченных заданий осуществлена следующая 
работа:

• Введено обязательное трехуровневое планирование научно-методических мероприятий (индивидуаль-
ный – кафедральный – университетский) на весь учебный год.

• Рассмотрены и утверждены списки тем выпускных квалификационных работ по кафедрам с указанием 
имен студентов и научных руководителей.

• Заведующие кафедрами (Великсар В.Н. и Цыбарня С.Ю.) подготовили пакеты учебно-методических 
материалов для размещения на сайте ТГУ. 

• Утвержден график работы ежемесячного семинара «Наука в вузе: настоящее и будущее».
• На рассмотрение Сената и ректора представлены «Положение о научно-исследовательской работе в 

Тараклийском государственном университете им. Григория Цамблака» и «Методические рекомендации 
по подготовке и защите курсовых и дипломных (лиценциат) работ в ТГУ».

• Неоднократно изучался ход отчетности о научно-методической деятельности.
• Разбирались проблемы набора научных статей в университетский ежегодник «Дунав – Днестър» (том 

5, 2017) и вопросы создания макета сборника.
2. Экспертно-консультационная работа в связи с открытием новых образовательных программ заключалась 

в том, что 9 января 2018 г. КНМД рекомендовала Сенату ТГУ инициировать процедуру получения временной 
авторизации на открытие новых специальностей:

1). 0113.1/0112.1 «Педагогика начального образования и дошкольная педагогика».
2). 0114.9/0114.10 «Болгарский язык и литература / Английский язык и литература».

Документы, необходимые для авторизации на временное функционирование новых образовательных про-
грамм, были рассмотрены 1 марта 2018 г. Комиссия рекомендовала Сенату завершить процедуры по авториза-
ции временного функционирования рассмотренных ранее образовательных программ ТГУ:

3. Организационная деятельность касалась двух конференций, проведенных на базе ТГУ в октябре 2017 и 
мае 2018 гг.

• Международный научно-практический форум VI-е чтения памяти И.А. Анцупова: «Межэтнические 
взаимодействия в этноконтактной зоне» решено было провести на заседании КНМД 5 октября 2017 г. 
совместными усилиями с представителями государственных университетов России в Санкт-Петербурге 
и Томске, а также редакции международного исторического журнала «Русин». Оргкомитет чтений воз-
главил С.Г. Суляк.

• Вопрос о проведении отчетной научно-практической конференции преподавателей и студентов ТГУ 
Комиссия обсуждала 19 апреля 2018 г. Был создан Оргкомитет во главе с Руссевым Н.Д. и три секции 
с модераторами: 1). История и общественные науки – Чирков Е.Б., Мостовой Н.Н; 2). Лингвистика, 
литература и фольклор – Цыбарня С.Ю., Галунова К.; 3). Педагогика и психология – Великсар В.Н., 
Гарановская И.И. Для выступления на пленарном заседании были предложены кандидатуры ряда из-
вестных ученых. На первый день работы конференции КНМД запланировала презентацию новых из-
даний университета.

4. Работа семинара «Наука в вузе: настоящее и будущее», координируемая КНМД, заключалась в заслуши-
вании и обсуждении докладов по дискуссионным научным проблемам. Следует отметить наиболее интересные 
темы, которым были посвящены отдельные занятия:

• «Революция 1917 года и молодежь: уроки социального переворота», содокладчики В. Поливцев и Н. 
Руссев;
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• «Болгарские диалекты и болгарская ономастика Бессарабии: особенности исследования», В. Кондов;
• «Регламент о науке ТГУ и научные работы студентов», Н. Руссев;
• «Музыкальное воспитание и образование в мультиэтнической среде Республики Молдова», В. Тодоров;
• Обсуждение фильма «Неизвестный Стефан» (Н. Мостовой и Н. Руссев).

5. Рекомендация к изданию научных и учебных книг – важная функция Комиссии, рассмотревшей на не-
скольких своих заседаниях рукописи следующих авторов:

• Тодоров Н.Н. Етнокултурната идентичност на българите в южна Молдова (от преселването до края на 
дведесетия век).

• Новаков С., Гургуров Н. Кортенски фолклорни приказки, пословици и поговорки от България и Мол-
дова.

• Кондов В. Езикът на българите «на Пусто пладне»: в Русия, СССР, Украйна и Молдова.
• Малешкова А., Куртев Н. Разкази. Буджашко всекидневие.
• Тодоров В. Адаптиране на националните програми по музикално възпитание за деца и ученици с 

български произход (Република Молдова).
В 2017-2018 уч. году в ТГУ разрабатывались преимущественно проблемы болгарского языка и истории 

болгарской диаспоры в регионе, развития юга Молдовы как разнообразного в этнокультурном отношении края. 
Большое внимание уделялось изучению вопросов методики преподавания языков в районах компактного про-
живания болгар, этнопедагогике и особенностям психологии обитателей Буджака, специфике экономического 
развития сельчан южных районов нашей страны. 

Очень важно, что руководство ТГУ взяло на себя ответственность ежегодно обеспечить возможность всем 
преподавателям и лучшим студентам заявить об успехах своих исследований в «домашних условиях». С одной 
стороны, речь идет о регулярных докладах на конференциях, проводимых внутри вуза, а с другой – о печатании 
статей в университетском ежегоднике «Дунав – Днестър». 

II. Доклады и выступления на научных конференциях
В 2017-2018 уч. году в ТГУ разрабатывались актуальные проблемы истории, языка и культуры болгар в рам-

ках развития юга Молдовы как своеобразного в этнокультурном отношении края. Большое внимание уделялось 
изучению вопросов методики преподавания языков в местах компактного проживания болгар, особенностям 
этнопедагогики и этнопсихологии данной общности. Усилия других исследователей были направлены на осве-
щение проблем экономического и социальной развития сельского населения южных районов страны. Все эти 
темы определенным образом были освещены в публичных докладах преподавателей вуза.

С мая 2017 г. по май 2018 г. в ТГУ были проведены три научные конференции:
1. Научная конференция, посвященная Дню Славянской письменности и памяти Святых Кирилла и Ме-

фодия (16 мая 2017 г.). Все участники этого форума получили возможность опубликовать свои доклады 
в V-м томе ежегодника Тараклийского университета «Дунав – Днестър».

2. Международная научно-практическая конференция «Межэтнические взаимодействия в этноконтакт-
ной зоне» – Шестые чтения памяти И.А. Анцупова (26-27 октября 2017 г.). В ее работе приняли участие 
исследователи из Молдовы, включая Приднестровье, Болгарии, Украины и России. При этом доклады 
ряда зарубежных ученых звучали по Скайпу. Материалы планировалось опубликовать в журнале «Ру-
син». К сожалению, в последнем издании (Том 51, вып. 1) были напечатаны статьи только двух участ-
ников «Анцуповских чтений», работающих в ТГУ – Н.Д. Руссева и С.Г. Суляка.

3. Отчетная научно-практическая конференция преподавателей и студентов (15-16 мая 2018 г.), которая 
впредь должна проводиться ежегодно.

Если говорить о числе участников из ТГУ, необходимо отметить очевидную положительную динамику. В 
двух форумах 2017 г. были заявлены доклады соответственно 12 и 11 сотрудников университета (примерно 1/3 
ППС), тогда как на отчетную сессию в 2018 г. свои доклады представили 20 преподавателей.

Особо стоит остановиться на характеристике отчетной научно-практической конференции преподавателей 
и студентов 15-16 мая с.г., которая стала заметным событием в общественной жизни университета. Пленарное 
заседание происходило 15 мая в актовом зале ТГУ. Здесь перед заинтересованной публикой, собравшейся со 
всего Тараклийского района, прозвучали 6 докладов.

Их авторы – известные ученые, почетные гости конференции: 
1) академик-координатор Академии Наук РМ В.И. Цвиркун «Основные проблемы современного канте-

мироведения»;
2) профессор Академии экономических знаний С.А. Охрименко «Вызовы цифровой экономики»;
3) ведущий научный сотрудник Института культурного наследия, доц. Н.В. Кара «Язык болгар Молдовы. 

К истории исследования и о перспективах исследования»; 
4) доктор наук из Болгарии (Стара Загора) Н.Н. Тодоров «Балканската прародина на трако-славянското 

племе българи». 
На пленарном заседании выступили и представители Тараклийского университета. Ректор вуза, доцент 

М.Л. Пасларь, раскрыла актуальную научно-образовательную проблему «Семиотичният подход като методо-
логическа основа за формиране на комуникативно-речевите умения у малките ученици», а доктор хабилитат 
Н.Д. Руссев изложил свои взгляды по теме «Стефан Великий без мифов: первые годы военно-политической 
деятельности». 

Живой интерес присутствовавших вызвали доклады, прочитанные на следующий день – во время заседа-
ний трех специализированных секций (см. Программу, май 2018):
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• «История и общественные науки», 
• «Лингвистика, литература и фольклор», 
• «Педагогика и психология». 

На конференцию было заявлено всего 36 докладов: 4 – от гостей, 21 – от преподавателей ТГУ и 11 – от сту-
дентов. Фактически согласно отчетам модераторов в течение двух дней работы на конференции был заслушан 
31 доклад, из которых 16 сделали преподаватели. Примечательно, что некоторые сотрудники выступали с до-
кладами на всех трех форумах, проведенных в университете за минувший год (В.Н. Великсар, В.Н. Поливцев, 
Е.В. Рацеева, Н.Д. Руссев). 

За отчетный период некоторые наши сотрудники выступили на ряде научных конференций, проведенных за 
пределами университета, главным образом в Кишиневе. 

III. Научные публикации
Университетский ежегодник служит своего рода зеркалом, наиболее достоверно отражающим состояние 

научной деятельности в ТГУ. По этой причине данный раздел отчета открывает обзор итогов работы по V-му 
тому сборника «Дунав – Днестр» за 2017 г. К сожалению, его подготовка затянулась и была завершена к концу 
июня с.г. Нынешний сборник укомплектован главным образом материалами конференции, проведенной в уни-
верситете в середине мая 2017 г.

Всего в том объемом свыше 300 журнальных страниц (ок. 19 а.л.) вошло 32 материала 34 авторов. Его 
основную часть составляют свыше двух десятков статей, подготовленных 18 действующими сотрудниками на-
шего университета. 

Положительным фактом следует считать и то, что среди приглашенных авторов находятся видные ученые 
из Молдовы (Кишинев, Комрат, Тирасполь), а также – из Болгарии и Украины. Им принадлежит примерно треть 
публикуемых работ. Однако, к сожалению, авторы из Румынии в этом издании ежегодника отсутствуют.

Следует подчеркнуть, что налаживание регулярного выпуска университетского ежегодника обеспечивает 
придание научно-исследовательской деятельности вуза завершенного циклического характера. Издание «Ду-
нав – Днестър» превращается в общедоступный отчет о целом направлении работы всего преподавательского 
коллектива за минувший учебный год. Вместе с тем, журнал становится важным средством для мониторинга 
состояния и развития научной мысли в вузе. Рабочая дисциплина ППС достигается тем, что в течение несколь-
ких месяцев после отчетной конференции прочитанные в обязательном порядке доклады оформляются всеми 
авторами в научны е статьи. Не позднее, чем до конца календарного года эти работы объемом в 0,5–1,0 а.л. (20-
40 тыс. знаков) должны быть сданы в редколлегию ежегодника. Тем самым доклады конференции мая 2018 г. 
при выполнении этих условий гарантируется публикация в VI-м томе сборника «Дунав – Днестър». 

Важно указать, что помимо регулярного участия в выпусках вузовского ежегодника, преподаватели каждо-
го университета в обязательном порядке выполняют долгосрочные темы. Речь идет о написании диссертаций, 
учебников, монографий, завершение которых требует несколько, а иногда и более лет кропотливой работы.

За отчетный период увидели свет четыре книги трех преподавателей ТГУ:
1. Великсар В.Н. 2018. Българска народна песен в мултиетническа среда в Тараклийски район, Република 

Молдова. Науч. ред.: М. Попова, Н. Руссев. – Тараклия: Б.и. – 221 с. (7,2 а.л.). 
2. Великсар В.Н. 2018. 100 български народни песни от Тараклийско. – Тараклия: Б.и. – 83 с. (2,4 а.л.). 
3. Кондов В.И. 2017. Кратък речник на кортенския говор в Бесарабия (Република Молдова). Науч. ред.: М. 

Пасларь. – Тараклия: UST. – 399 с. (26 а.л.). ISBN – 978-9975-3204-1-2. 
4. Руссев Н.Д. 2017. Шикирлик – Суворово: два века в истории (1815-2015). По документам и рассказам 

участников событий. Науч. ред.: О. Довгополова, И. Грек. – Одесса: Черноморье. – 682 с. (49 а.л.). ISBN 978-
966-555-301-4.

Все перечисленные публикации общим объемом 84,6 а.л. посвящены исследованию различных аспектов 
истории и культуры болгарской общности Буджака, а также имеют конкретное научное и образовательное зна-
чение. Три из них выпущены в Молдове, одна – в Украине.

Следует отметить, что в прошлом году доц. Св. Дерменжи-Гургурова выпустила следующие учебно-мето-
дические пособия: 

Dermenji-Gurgurov S. 2017. Limba română contemporană. Fonetica. Suport de curs. Ed. Garomont studio. – Chi-
șinău. – 152 p. ISBN 978-9975-136-56-3. 

Dermenji-Gurgurov S. 2017. Introducere în lingvistică. Suport de curs. Ed. Garomont studio. – Chișinău. – 124 
p. ISBN 978-9975-136-50-1. 

В конце учебного года к изданию рекомендованы еще две книги преподавателей Тараклийского универси-
тета: 

Тодоров В.Н. Адаптиране на националните програми по музикално възпитание за деца и ученици с българ-
ски произход (Република Молдова).

Кондов В.И. Езикът на българите «на Пусто пладне»: в Русия, СССР, Украйна и Молдова. 
Публикация этих научных исследований ожидается уже в ближайшие месяцы.
В индивидуальных отчетах преподавателей за 2017-2018 гг. фигурируют и статьи, изданные в сборниках, не 

имеющих прямого отношения университету в Тараклии. 
IV. Научное редактирование и рецензирование
Редактирование издания «Дунав – Днестър» и других университетских публикаций (от газеты «ТУК» до 

монографий) также является важной составной частью научной деятельности. В настоящее время она, как пра-
вило, проводится усилиями сотрудников нашего вуза. 
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Члены редколлегии Тараклийского ежегодника раздели между собой эту по профессиональным секторам: 
В.И. Кондов – языкознание, М.Л. Пасларь – педагогика, Н.Д. Руссев – история и общественные науки. Они 
ведут наиболее активную работу по подбору и научной подготовке статей к публикации в очередном томе изда-
ния. Сотрудники вуза привлекаются к редакционно-технической работе по предпечатной подготовке сборника 
(в частности, для корректировки текстов).

Составителями и редакторами университетской газеты «ТУК», информирующей общественность о жизни 
вуза, в том числе научной, являются В.И. Кондов и М.Л. Пасларь. Авторами большинства газетных статей вы-
ступают преподаватели и студенты.

Большую редакторскую работу в ежегоднике университета и газете «ТУК» ведет А.Г. Микульский, верста-
ющий все тексты обоих изданий. Кроме того, ему принадлежит верстка и компьютерный дизайн другой печат-
ной продукции ТГУ. Наиболее трудоемкая работа за отчетный период проведена по подготовке к изданию пяти 
больших работ: Великсар В.Н. – 2 книги, Кондов В.И. – 2 книги, Тодоров Н.Н. – 1 книга.

В нашем университете работают преподаватели, являющиеся главными редакторами или входящие в ред-
коллегии других научных изданий, как в Молдове, так и за пределами страны. Это, конечно, способствует по-
вышению авторитета ТГУ.

Руссев Н.Д.
Ответственный редактор международного журнала «Stratum plus. Археология и культурная антропология», 

№6 (входит в Scopus). Редколлегия работает в Санкт-Петербурге, Кишиневе, Одессе и Бухаресте. Издаeтся с 
1999 г.

Член редколлегии журнала «Русин», и нескольких зарубежных изданий. Наиболее известное из них – «Древ-
нее Причерноморье» (Одесса), выдержавшее к настоящему времени 12 выпусков.

Суляк С.Г.
Главный редактор издающегося в Кишиневе Международного исторического журнала «Русин» (входит в 

Scopus, Web of Science Core Collection – Emerging Sources Citation Index, РИНЦ), а также библиотеки журнала 
«Русин» (входит в РИНЦ).

Член редакционных коллегий и советов семи зарубежных журналов: 1) Былые годы. Российский истори-
ческий журнал. Сочинский государственный университет (входит в Scopus, Web of Science Core Collection - 
Emerging Sources Citation Index, РИНЦ) – член редакционного совета; 2) Вестник Томского государственного 
университета. История (входит в Перечень ВАК, Web of Science, РИНЦ); 3). Сибирский филологический жур-
нал. Институт филологии Сибирского отделения Российской академии наук (входит в Перечень ВАК); 4) Кри-
тика и семиотика. Институт филологии Сибирского отделения Российской академии наук (входит в РИНЦ); 5) 
Сумский историко-архивный журнал. Сумский государственный университет; 6) Исторический Формат. Меж-
дународный научный журнал. Москва (входит в РИНЦ); 7) East European History (Сочи).

Персонально научными редакторами книг и сборников, подготовленных к изданию в 2017-2018 учебном 
году, явились двое преподавателей университета:

1) Кондов В.И.
• Тодоров Н. Българите в Южна Молдова (очерк за етнокултурната им идентичност от преселване-

то до края на двадесетия век). – Тараклия, 2018. – 160 с. 
• Малешкова А., Куртев Н. Сборник рассказов. Одобрен для издания в ТГУ.
• Болгарские фольклорные сказки Кортена. Собрание С.З. Новакова и Н. Гургурова. Одобрена для 

издания в ТГУ.
2) Руссев Н.Д.

• Грек И.Ф. Купоран – Ровное: История, культура, люди болгарского села в Буджаке. – Измаил, 2018. 
– 462 с.

• Великсар В. Българската народна песен в мултиетническа среда в Тараклийски район / Републи-
ка Молдова. – Тараклия, 2018. – 221 с. (Совместно с М. Поповой).

Как доказывает общественная повседневность, важную роль в развитии научной мысли выполняет рецен-
зирование новых научных и научно-методических достижений. 

В мае 2018 г. Пасларь М.Л. подготовила рецензию на методическую разработку для получения высшей 
дидактической степени по теме: «Креативното писане като средство за формиране на комуникативно-речеви 
компетенции у учениците в часовете по български език и литература» (автор Надежда Гайдаржи, учитель бол-
гарского языка и литературы Теоретического лицея им. М. Губогло в городе Чадыр-Лунга). 

Руссев Н.Д. выступил официальным рецензентом трех научных изданий, увидевших свет за отчетный от-
резок времени в Украине:

• Записки отдела нумизматики и торевтики Одесского археологического музея. Вып. III. – Одесса: 
Ибрис. 2017. 

• Человек в истории и культуре. Мемориальный сборник научных работ в память В.Н. Станко. 
Вып. 3. – Одесса: Ибрис. 2017. – 694 с.;

• Чушмелий: история и культура. Коллективная монография – Одесса: Симэкс-принт, 2018. – 516 с.
Новой формой научной деятельности нашего университета можно считать массовую презентацию книг, 

выпущенных под его грифом, а также изданий, тематически связанных с проблематикой, разрабатываемой со-
трудниками вуза. В частности, отрадно, что на пленарном заседании Отчетной научно-практической конферен-
ции в мае 2018 г. были представлены сразу 6 книг по болгаристике. Эти своеобразные рецензии подготовили 
авторитетные в Молдове ученые:
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1) Кара Н.В.
• Кондов В.И. Кратък речник на Кортенския говор в Бесарабия (Република Молдова). – Тараклия, 

2017.
2) Кондов В.И.

• Кара Н.В. Язык болгар Молдовы: история и современность. – Кишинев, 2017. 
• Тодоров Н.Н. Българите в Южна Молдова (очерк на етнокултурната им идентичност от преселва-

нето до края на двадесетия век). – Тараклия, 2018. 
3) Поливцев В.Н.

• Руссев Н.Д. Шикирлик-Суворово: два века истории (1815-2015). По документам и рассказам 
участников событий. – Одесса, 2017.

4) Тодоров В.Н.
• Великсар В.Н. Българска народна песен в мултиетническа среда в Тараклийски район, Република 

Молдова. – Тараклия: 2018. 
• Великсар В.Н. 100 български народни песни от Тараклийско. – Тараклия, 2018. 

Кроме того, Поливцев В.Н. выступил при презентации книги Назария С.М. Бессарабский вопрос в эпоху 
мировых войн и его интерпретации в историографии: от возникновения до Парижских мирных догово-
ров (1917-1947 гг.). – Кишинёв, 2018. – 398 с., прошедшей в рамках Международной научной конференции: 
«Молдавия между «28 июня» и «24 августа»: Мифы и её реалии участия во Второй Мировой Войне», организо-
ванной в Кишиневе 28 июня 2018 г.

Руссев Н.Д. принял участие в презентации сборника Капанжи С.Н. Гагаузы и болгары Бессарабии в Пер-
вой мировой войне 1914-1918 гг. (Кишинев, 2017. – 636 с.), состоявшейся в Тараклии 16 июня 2017 г. и тогда 
же высказал свое мнение по теме на местном телевидении.

V. Наука и студенты
Высшим уровнем научной работы студентов признается устное и печатное обнародование ее достижений. 

Как это отмечено в программе научной конференции середины мая 2017 г., свои темы вниманию участников 
предложили вместе с руководителями более двух десятков студентов. Доклады были заслушаны, однако иссле-
довательский дебют стал успешным не для всех воспитанников ТГУ. 

Благодаря интенсивным консультациям с наставниками, в ежегоднике «Дунав-Днестър» (том V), опублико-
вали материалы трое выпускников:

1. Перонков И. Българо-румънско междуезиково влияние в областта на лексиката (16 с.). Научный руко-
водитель: М.Л. Пасларь.

2. Коларь М. Elemente naturaliste în creația lui I.L. Caragiale (9 с.). Научный руководитель: Ф.Г. Терзи.
3. Бакаржи С.Н. Эмиграция тараклийцев в Бразилию в 20-30-е годы XX столетия (8 с.). Научный руково-

дитель Н.Д. Руссев.
В течение всего учебного года проводилась регулярная работа в университетском этнографическом музее 

(руководитель: Н.Н. Мостовой). Его экспозиции не раз с научными и учебно-просветительскими целями осма-
тривали, прежде всего, студенты и сотрудники вуза. Кроме того, музейные предметы вызывают неподдельный 
интерес у учащихся школ и воспитанников детских садов, а также у жителей города и гостей Тараклии. В музее 
за минувший год было проведено более 20 экскурсий и бесед.

В начале мая 2018 г. проведены полевые семинары по археологии и этнологии со студентами-историка-
ми 1-го курса вблизи границы у сел Валя-Пержа и Копчак, а также на окраине села Казаклия. Существенную 
помощь в этом студентам оказал выпускник ТГУ, офицер-пограничник К. Костин. При обследовании данных 
микрорайонов собраны и зафиксированы новые интересные материалы для университетского музея: ногайское 
погребение, межевые каменные столбы. Эти артефакты будут способствовать дальнейшим исследованиям кра-
еведческого характера. Во время семинаров первокурсники посетили сельский музей Кортена. 

В русле развития международного сотрудничества ТГУ много лет проводит археологическую практику в 
Болгарии. Во время летних каникул в августе 2018 г. группа студентов вновь примет участие в раскопках древне-
го городища у города Бяла, на морском побережье Варненской области. В течение трех недель практиканты под 
руководством Руссева Н.Д. и Мостового Н.Н. будут совершенствовать разговорную речь на болгарском языке и 
пополнять свои знания по истории болгарского народа, в деталях познакомятся с древностями северо-востока 
страны, тонкостями ведения раскопок тысячелетних руин и с действующими знатоками болгарской археологии.

Интенсивные практические занятия – важная ступень в росте интереса студенческой молодежи к научной 
работе. Он находит прямое выражение в желании части дипломантов продолжить свое обучение в магистра-
туре. 

Нет никаких сомнений, что здесь открываются двери в докторантуру и большую науку. Так для выпускни-
ков начинается путь преподавателей высшей категории, гарантирующих получение добротных научных знаний 
будущими студентами и устойчивое развитие университету.

VI. Некоторые обобщения и выводы
Ученые, изучавшие причины слабости университетской науки, видят их в том, что большинство препода-

вателей не заинтересованы в проведении исследований из-за отсутствия нормативной связи между научной де-
ятельностью и занимаемыми ими должностями, а их доходы определяются, главным образом, образовательной 
нагрузкой. Эта констатация вполне справедлива и для оценки современного положения НИР в Тараклийском 
университете. 

Чтобы добиться своевременного достижения намеченных научных результатов. требуются обеспечить рит-
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мичность и системность научной работы. В начале учебного года сотрудники должны запланировать не только 
темы своих исследований, но указывать и конкретные разделы, которые будет завершены в определенный срок. 

Об итогах выполненной работы каждый год необходимо докладывать отчетной научно-практической кон-
ференции преподавателей и студентов. Затем в течение нескольких месяцев до конца календарного года, про-
читанные доклады оформляются в научные статьи для университетского ежегодника. Тем самым, научно-ис-
следовательская деятельность вуза приобретает завершенный цикличный характер. 

Тараклийский государственный университет им. Григория Цамблака, находящий под государственной опе-
кой Молдовы и Болгарии, наделен всеми возможностями для воплощения описанной эффективной модели на-
учной деятельности. Полагаю, что обладая уникальным в своем роде интеллектуальным преимуществом, кол-
лектив сможет преодолеть текущие трудности становления НИР современного вуза. Своего рода стимулом, 
способствующим такому успеху, должна стать ожидающаяся в новом учебном году памятная для университета 
в Тараклии дата – 600-летие кончины Григория Цамблака. Для этого требуется мобилизовать здоровые амбиции 
всего ППС и обеспечить поддержку идеи чествования выдающегося ученого заинтересованными сотрудниками 
и сторонниками вуза как в Тараклии, так и во всей Молдове, а также за ее пределами.

ПЪРВОКУРСНИЦИ ЗА НАШИЯ УНИВЕРСИТЕТ
„Моята първа представа за университета е най-добра. 

Защото много отдавна исках да уча такива науки като: пси-
хология, педагогика, методика на възпитанието и др. Сега 
имам много приятни моменти, спомени. Което ме радва още, 
е това, че голяма част от преподавателите от колежа „Св. 
св. Кирил и Методий” са останали да работят и в универ-
ситета „Григорий Цамблак”. Обаче ме плаши това, че съм 
избрала специалността „Българска и английска филология”… 
И ако съм носителка на българския език, то английски знам 
на равнище четвърти клас. Ала аз съм настроена много от-
говорно да уча английски особено и други науки, които се пре-
подават в университета. Надявам се на взаимна помощ, не 
очаквам големи отстъпки от страна на преподавателите. 
Очаквам от колектива на групата сътрудничество и другар-
ско отношение един към друг.”

Мария Рабаджи, 1 БАФ
„Мое первое впечатление об университете. Оно приятное. Здесь нас тепло встретили, пояснили. Мне понравились 

преподаватели и их способ преподаванея. Много интересных и красивых людей. Моя группа также разносторонне раз-
вита. Мы стараемса поддерживать друг друга. 

Приятно, что в университете идет ремонт. Значит, он будет преображаться дальше и стараться усовершенство-
ваться и улучшать условия учебы для студентов.

У меня создалось впечатление уютной домашней атмосферы и полного спокойствия в этом учебном заведении. 
Желаю ему долгих лет существования и процветания!”

Татьяна Карапиря, 1 БАФ
„Моите първи впечатления като студентка в Университета „Григорий Цамблак” в град Тараклия, Р. Молдова, са 

доста хубави и незабравими. Казвам се Лилия Кирова, се уча в първи курс по специалността „български и английски 
език”. Преди всичко на мен много ми харесва преподаването на професорите, защото доста хубаво преподават новата 
информация. Но има и един отрицателен момент. След завършването на лицей „Иван Вазов” тук е доста много новата 
информация и не успяваш да я научиш. Но е много интересно, нови приятелки, нови професори, ново място, където е мно-
го красиво и уютно. Аз мисля, че университетът „Григорий Цамблак” е доста хубав, но външния му вид не ми харесва, 
защото правят ремонт. Много ми харесва също, че ще има голяма стипендия и ще пътуваме за България.”

Лилия Кирова, 1БАФ 
„Первый день в университете оставил приятные и незабываемые эмоции. Вежливое и корректное обращение препо-

давателей к студентам, возможности и перспективы образования, внеуниверситетская деятельность, а, главное, ув-
лекательный учебный процесс дают студенту возможность легкого и непринужденного получения и усвоения знаний. 
Несмотря на всего двухнедельный процесс обучения, я с уверенностью могу сказать, что университет действительно 
работает во благо студентов, делая их жизнь в вузе интереснее и беззаботной. ”

Инна Тимофеева, 1БАФ
„Григорий Цамблак” е действен и много търсен университет от студентите от град Тараклия. Когато дойдох за 

първи път, много ми хареса атмосферата и отношението на студентите със преподавателите, много е уважително и 
интересно. Едно незабравимо впечатление ми остави университетът „Григорий Цамблак” не само с вътрешната обста-
новка, която е много важна за всички, както за студенти, така и за преподаватели, но с външния си вид. 

Университетът е много красив, зелен и голям. Преподавателите се показаха като едни, преди всичко, мъдри, добри и 
нтелигентни хора. Всички проявяват уважение и понякога грижа към нас, студентите. Само съм в първи курс и не знам 
добре всички, но всичко, което е станало с мен в този университет, е много хубаво и интересно и ми създава желание да 
посещавам университета и по-нататък.”

Марина Тулуш, 1БАФ
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Традиционная встреча ректора  ТГУ с первокурсниками
 3 сентября 2018 года в  актовом зале Тараклийского государ-

ственного университета имени Григория Цамблака состоялась 
встреча ректора доц. д-ра Марии Пасларь с первокурсниками. На 
встрече со студентами присутствовали проректоры, руководители 
структурных подразделений вуза и кураторы академических групп.

Традиционно в начале учебного года ректор встречается с перво-
курсниками, чтобы ответить на все интересующие их вопросы, по-
знакомить с университетом и возможностями, которые предостав-
ляет учебное заведение.

Ректор доц.д-р М.Пасларь поздравила с очень важным в жизни 
первокурсников – началом студенчества, с выбором профессии и 
учебного заведения. «Считаю, что вы сделали самое важное вло-
жение в жизни – образование и профессия. Вас здесь ждет много 
интересного: преподаватели, учебные дисциплины, но вас ждет  и 

много трудностей».
Ректор процитировала одного успешного человека, который сказал: «Если вы хотите успешно выполнить 

большую и трудную работу, то надо полюбить ее». Пожелала первокурсникам полюбить университет, полюбить 
то направление, ту  специальность, ту науку, которую первокурсники будут изучать. «Я хочу чтобы вы полюбили 
университетское сообщество. Вы теперь с нами. Без образования, навыков и компетенций невозможно проявить 
индивидуальность и добиться успехов в жизни», - отметила Мария  Лазаревна и  пожелала первокурсникам 
успехов в обучении и в  исследовательской деятельности.

М.Пасларь подробно рассказала студентам о достижениях университета, о тесном сотрудничестве в деле 
подготовки будущих специалистов с вузами – партнерами Молдовы и Болгарии. Первокурсники узнали, что Та-
раклийский государственный университет является членом международного консорциума с двумя болгарскими 
высшими учебными заведениями: Русенским университетом им. А.Кынчева и Великотырновским университе-
том им.Святых Кирилла и Мефодия.

Ректор обратила внимание на  специфику  ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса в 
вузе, говорила о возможности осуществления 
академической мобильности в  рамках европей-
ских образовательных программ, о совместном 
обучении в  партнерских вузах,  о языковой и ар-
хеологической практике.

В своей речи Мария Лазаревна подробно 
остановилась на описании структуры, матери-
ально-технической базы вуза, условий прожива-
ния в студенческом общежитии.

В конце встречи ректор пожелала студен-
там активно участвовать в культурно-массовых, 
спортивных мероприятиях, которые проходят в 
университете: «Эта пора останется в вашей па-
мяти: студенческая жизнь многогранна – наука, спорт, творчество! Вы молоды, активны, энергичны! Реализуйте 
свой потенциал, а мы поддержим ваши инициативы»!

Новым студентам были представлены руководители структурных подразделений вуза и кураторы академи-
ческих групп.

Доц. д-р  М.Пасларь сообщила, что в университете в первый день занятий пройдет внеучебное мероприятие 
на тему: «Язык, история и  земля – три главных столба, на которых зиждется нация!  90 лет – Иону Друцэ, мол-
давскому писателю».

Ректор призвала студентов проявлять гражданскую ответственность, продвигать культуру общения, изучать 
историю своей родины, любовь и беречь землю, сохранять традиции своего  народа и любить свою Родину – 
Республику Молдова.

P. S.
Поинтересовавшись у первокурсников чем была интересна для них встреча с ректором редколлегия газеты 

«ТУК» получила следующие ответы:
Сонгрова Лия, 1 курс, специальности «Дошкольная педагогика и румынский язык»:
- Я узнала для себя много нового. Например, что студенты имеют возможность проходить лингвистическую 

и археологическую практику в Болгарии, получать болгарскую стипендию. Это очень хорошая финансовая под-
держка для студентов.

Чолак Анна, 1 курс, специальности «Педагогика начального образования»:
- Мы ведь пока никого и ничего не знаем. А тут полная информация обо всем.
Тимофеева Инна, 1 курс, специальности «Болгарский и английский язык и литература»:
- Все очень здорово! Побольше бы таких встреч!
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Абитуриентската кампания в Тараклийския 
държавен университет 
«Гр. Цамблак» през 2018 г.

Доц. д-р Мария Паслар

През юни месец Мини-
стерството на просветата, 
културата и изследвания-
та  на Република Молдова 
утвърди за нашето учебно 
заведение плана за прием на  
първокурсници с бюджетно 
финансиране в количество 
41 място за редовно  обуче-
ние.  Необходимо е да се от-
бележи, че тази година са от-
пуснати с две места повече 

бюджетни места в сравнение с миналогодишния план.  
Броят на платените  34  места   е определен  с  решение 
на Академичния съвет на университета . 

Тази година университетът осъществи прием на 
първокурсници по новата специалност «Български и  
английски език и литература».

С цел да се организира и проведе кандидатстудент-
ската кампания на заседанието на Академичния съвет 
на университета беше обсъден график за среща на 
университетските преподаватели с випускници от раз-
лични учебни заведения относно тяхното обучение в 
Тараклийския държавен университет «Гр. Цамблак».

Ръководството на университета, преподавателите и 
студентите взеха активно участие в кандидатстудент-
ската кампания 2018-2019 г., като посетиха доунивер-
ситетски учебни заведения в Тараклийския район: гр. 
Тараклия, с. Чумай; АТО Гагаузия: с. Светлий, с. Кон-
газ, гр. Комрат,  гр. Вулканешти, гр. Ч-Лунга, с. Копчак, 
с. Чишмикиой; Кахулски район: гр. Кагул; Бесарабски 
район: гр. Бесарабяска, с. Абаклия, с. Садаклия, с. Ка-
рабетовка. 

В назованите учебни заведения беше предложена 
рекламна университетска  информация за обучението 
и условията на новия прием.

Информацията за кандидатстване в нашето учебно 
заведение беше публикувана в републиканското списа-
ние «Абитуриент», в университетския сайт, тараклий-
ската телевизия NTS, българската информационна 
агенция БТА в Молдова, радио Orania FM в Тараклия. 
Приемът на студенти за обучение в университета се 
осъществяваше чрез конкурс по документи на базата 
на успеха от дипломата за завършена степен. Необхо-
димо е да се отбележи добрата работа на членовете на 
приемната комисия и на нейния отговорен секретар ст. 
пр. Светлана Цъбарня, завеждаща катедра «Филоло-
гия, история и  обществени дисциплини»

Кандидатстудентският прием се провеждаше 
съгласно Регламента за организация и провеждане на 
приема през 2018 г., обсъден и приет на заседанието  
на Академичния съвет на Тараклийския университет. 
И тази година университетът организира кандидат-
студентска кампания в Р. Украйна с цел да привлече 

етнически българи от съседната държава за обучение 
в Тараклийския университет. Като резултат от тази 
дейност стана изказването на ректора доц.  д-р Мария 
Паслар, доц. д-р Васил Кондов, ст. пр. Валентина  
Димитрова пред учениците  на Болградското недел-
но училище, Р. Украйна.  Информация за университета 
беше представена пред випускниците на учебни за-
ведения от гр. Болград,  с. Кубей (Червеноармейское), 
Нови Троян, Огородное (Чийший), с. Табаки.  От 5-те 
предоставени места за етнически българи от Украй-
на и България само две места бяха предпочетени от 
българските абитуриенти, които избраха новата спе-
циалност «Български и английски език и литература». 
Университетът ще продължи да работи за привличане 
на етнически бългри от други държави.

Изразяваме огромна благодарност на всички препо-
даватели и студенти, които се включиха в провежда-
нето на кандидатстуденската кампания, която, според 
нас, беше успешна.

Планът  за прием на бюджетните места е изпълнен 
изцяло. От 41 място са покрити всички, което съставя 
100 %. Не са попълнени от абитуриенти всички  пла-
тени  места.  От общия брой планирани 34  платени  
места са заети само 7, което прави  26 %.

Пожелаваме на първокурсниците, избрали Тара-
клийския университет, високи резултати в обучението, 
с които ще се гордят университетът и техните близки.

Представяме по-подробна информация за приетите 
първокурсници:

№ Населено място  Количе-
ство

1. г. Тараклия 20
2. с. Копчак 5
3. гр. Кагул 2
4. гр. Твардица 1
5. с. Кайраклия 2
6. с. Мусаит 1
7. с. Казаклия 2
8. с. Новосьоловка 3
9. с. Чумай 1
10. с. Виноградовка 1
11. гр. Чадър-Лунга 1
12. с. Зърнешт, Кахулски район 1
13. с. Хорадиш, Кантемирски район 1
14. с. Ченик, Чимишлийски район 1
15. с. Слобозия  Маре, Кахулски 

район
2

16. с. Вадулуй Исак, Кахулски 
район

1

17. с. Балабани 3
18. с. Алуат 1
19. с. Будей 1
20. Република България 2

Всичко 52
№ Специалност План Приети Вакантни

Бюд. Контр. Бюд. Контр. Бюд. Контр.
1. Български и английски език и литература 8 7 8+2(чужд.) 1 - 6
2. Музика 8 7 9 2 - 4
3. Начална педагогика 9 6 9 1 - 5
4. Предучилищна педагогика и румънски език 9 6 9 1 - 5
5. История 7 8 9 1 - 5

41 34 46 6 - 25
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 а) по народност:
Народност Количество

1. Българи 27
2. Гагаузи 9
3. Молдовани 13
4. Украинци 1
5. Руснаци 2

б) по завършена образователна  степен:
Вид учебно 
заведение Количество 

Лицей 19, от тях 10 са получили дипломи 
през 2018 г

Колеж 31, от тях 13 са получили дипломи 
през 2018 г.

ВУЗ 2
Всичко 52

Специалност Максималният 
бал

Минималният 
бал

Български и английски език и литература 9,90 7,14
Музика 9,09 6,67
Начална училищна педагогика 8,59 6,20
Предучилищна педагогика и румънски език 9,34 6,30
История 8,07 5,80

Информация за приетите студенти:

Результаты конкурса
 на замещение вакантных научно-педагогических должностей

в Тараклийском госуниверситете
В июне 2018 года в университете был проведен пятый конкурс на замещение вакантных научно-педагогиче-

ских должностей. В конкурсе участвовали только члены научно-педагогического персонала университета. 
Итоги конкурса:
Кафедра филологии, истории и общественных дисциплин: 

1. д.х.и.н. Руссев Н.Д. - на должность и.о. университетского профессора истории.
2. доц. д-р Суляк С.Г. - на должность и.о. университетского профессора истории.
3. доц. д-р Кондов В.И. - на должность и.о. университетского профессора болгарского языка.
4. доц. д-р Батищев Р.А. - на должность университетского конференциара экономики.
5. д-р Поливцев В.Н. - на должность и.о. университетского конференциара истории. 
6. д-р Батыр Т.Б. - на должность и.о. университетского конференциара философии.

Кафедра педагогики:
1. доц. д-р Пасларь М.Л. на должность университетского конференциара по методике преподавания 

болгарского языка 
2. д-р Великсар В.Н. на должность и.о. университетского конференциара методики преподавания му-

зыки.
3. д-р Тодоров В.Н. на должность и.о. университетского конференциара методики преподавания музы-

ки.
4. д-р Невзорова В.Д. на должность и.о. университетского конференциара истории музыки.
5. д-р Плэтикэ А.А. на должность и.о. университетского конференциара психологии.

Уважаемые преподаватели! Поздравляем вас с присвоением научно-педагогических званий. Желаем Вам 
здоровья, новых научных идей, сил и энергии в подготовке специалистов.

П.Ст. Барган, 
начальник отдела кадров

          На должность университетского                                На должность и.о.университетского профессора:
                конференциара / доцента:       

          Доц. д-р М. Пасларь  Доц. д-р Р. Батищев                       Д.х.и.н. Н. Руссев         Доц. д-р В. Кондов       Доц. д-р С. Суляк

                                               На должность и.о. университетского конференциара / доцента:  

           Д-р В. Поливцев          Д-р Т. Батыр            Д-р В. Великсар         Д-р В. Тодоров        Д-р В. Невзорова        Д-р А. Плэтика
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Поздравителен адрес
Уважаеми д-р Кирил Дарманчев

От името на научно-дидактическия персонал и членовете на Академичния съвет на 
университета и лично от мое име най-сърдечно Ви поздравявам по случай 70-годишния 
Ви юбилей.

Изразяваме своето уважение и признателност към личните и  професионалните Ви 
качества, към всеотдайната Ви работа, вложените  усилия и ангажираност за каузата на 
университета.

Безспорен е огромният Ви принос в откриването и утвърждаването на Тараклийския 
държавен университет. Вашата настойчивост и умение да убеждавате, Вашият автори-
тет на депутат в Молдовския парламент и председател на район Тараклия, родолюбива-
та Ви дейност положително повлияха върху съдбоносното решение относно  висшето 
учебно заведение в Тараклия.

Вашият професионализъм винаги е въплъщавал в себе си интелигентност и  отдаденост на педагогическото 
дело.

Желаем Ви от сърце крепко здраве, неуморен дух, творческо дълголетие. Бъдете все така деен и устремен.
Ректор на ТДУ «Гр.Цамблак»

доц. д-р Мария ПАСЛАР

“Архаичният” надпис на “Големия каменен 
кръст”

Д-р Николай Тодоров (в съав-
торство с д-р Йордан Табов) 

Поради изобразените върху 
него символи IYI така нареченият 
“Голям каменен кръст от северо-
източна България”1 (по-нататък за 
краткост наричан Кръста) привли-
ча вниманието на изследователи-
те на старата българска история. 
Надписите и символите върху него 
са описани и изследвани от Петър 
Добрев и Милена Добрева2. Особен 
интерес буди “архаичният” надпис 

с кирилица в долната част на кръста, който те са сметнали за 
написан през Х век на езика на старите “неславянски” бъл-
гари и са предложили превод от гледна точка на - най-общо 
казано – “източните езици”, виждайки в редица думи от него 
(надписа) аналози на думи на стари ирански и кавказки на-
роди. В неотдавнашна публикация3 на сайта си в Интернет4 
И. Добрев предлага “смесен” прочит: според него първите 
два реда са на влашки5, а следващите – на български.

Целта на настоящата статия е да аргументира тезата, че 
надписът е на влашки (създаден е най-вероятно през ХVІІІ 
век) и да предложи превод, с което да стимулира по-ната-
тъшните изследвания както на надписа, така и на целия 
кръст. 

Сведения за надписа
Според цитираната по-горе монография на П. Добрев и 

М. Добрева Кръстът е донесен в България през 1940 г. от 
Северна Добруджа от български преселник6. В момента се 
намира в Дворцовия комплекс в Балчик. Снимки на Кръ-
ста и на “архаичния надпис” върху него са представени на 
илюстрации 1-67.

По преценката на П. Добрев и М. Добрева Кръстът е из-
работен от дребнозърнест варовик, докато според нас сним-
ките на фиг. 12, 15, 16 и 18 на книгата на А. Съботинов8 и 
1 Така е наречен в монографията на П. Добрев и М. Добрева 
“Древнобългарска епиграфика”, Център за изследвания на 
българите Тангра ТанНакРа ИК, София, 2001, с. 125.
2 П. Добрев и М. Добрева “Древнобългарска епиграфика”, Център 
за изследвания на българите Тангра ТанНакРа ИК, София, 2001.
3 Иван Добрев. Българо-румънският надпис върху големия 
каменен кръста от Северна Добруджа. http://www.bolgnames.com/
text/Cross.html
4 Web Site of Prof. Ivan Dobrev http://bolgnames.com/index.html
5 В неговата терминология на румънски.
6 П. Добрев и М. Добрева. Цит. публ. с. 125.
7 Любезно предоставени на авторите от А. Съботинов.
8 А. Съботинов. . Българският произход на цар Самуиловия род. 

снимките на илюстрации 4 и 5 тук дават основание да се 
твърди, че Кръстът вероятно е от груб бетон (или мозайка) и 
е направен чрез изливане в предварително направена форма 
(може би глинена или дървена)9. 

Така или иначе, материалът на Кръста е ронлив и съвсем 
естествено надписът на места е полуизтрит, а някои него-
ви части не се виждат добре. Повече сведения за размерите, 
състоянието му и т.н. може да бъдат намерени в двете посо-
чени публикации на А. Съботинов и П. и М. Добреви. 

Нашият анализ на снимки на надписа (илюстрации 3, 4, 5 
и 6) показа, че разпознаването на буквите от него, осъщест-
вено и публикувано от Петър Добрев и Милена Добрева, е 
било много добро при сегашното състояние на паметника; 
по-надолу ще предложим само някои незначителни коре-
кции, за които сме улеснени от разпознаването на отделни-
те влашки думи и от компютърно обработената снимка на 
надписа (Илюстрация 6), любезно предоставена ни (както 
и всички други снимки в статията) от А. Съботинов. На 
практика се оказа, че най-удобна за работа при разчитане на 
по-голямата част на надписа е именно компютърно обрабо-
тената снимка на илюстрация 6. Обаче трябва непременно 
да се има предвид, че на нея са изтрити някои знаци и малки 
букви в междуредията, над основния текст. Затова се налага 
сравняване и уточняване със снимките на илюстрации 4 и 5.

И така, за основа на нашето изследване служи следното 
представяне на надписа «буква по буква», с развързани ли-
гатури (по П. Добрев и М. Добрева10):

ИНАСТАКРУЧЕРЬДЕКАТУ
СФАТУНУМЕСФЕТЕИТРОЕЦЕ
ШЕАФБУЛЕНИКОЛАЦАРАДОЧАТА
ДОИНДУОДОНОГРЕРАДЕВОИО
ФКУАТАРЛ ....................... ЕЦЕ

Те са го разделили на думи по следния начин:

ИНА  СТАКРУ  ЧЕРЬ  ДЕКАТУ
СФАТУ  НУМЕ  СФЕТЕИ  ТРОЕЦЕ
ШЕАФ  БУЛЕ  НИКОЛА  ЦАРА  ДОЧАТА
ДОИНДУ OД  ОНОГРЕ  РАДЕ  ВОИО
Ф  КУАТАР  Л ....................... ЕЦЕ

и са го превели съответно11

ТОЗИ  КРЪСТЕН ХРАМ  ПОСВЕТИ
НА  СВЕТОТО  ИМЕ  НА  СВЕТАТА  ТРОИЦА
ПЪРВИЯ  ВЕЛМОЖА  НИКОЛА  НА  ЦАРЯ  ВСЕМО-

ГЪЩ

Артграф ООД, София, 2005. Фиг. 12, 15, 16 и 18.
9 Тук е уместно да напомним, че бетонът като строителен 
материал е бил използван още от древността (например при 
построяването на Колизеума).
10 П. Добрев и М. Добрева. Цит. публ. с. 136.
11 П. Добрев и М. Добрева. Цит. публ. с. 139.

ТВОРЧЕСТВО НА НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
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ДОШЪЛ  ОТ  ОНОГУРИТЕ  ЗАРАДИ  ВОЙНАТА
В  ГОДИНАТА  НА  ПЕТЕЛА ....... (МЕС)ЕЦЕ

Анализ на надписа
Ние предлагаме следното разделяне на думи:
ИН  АСТА  КРУЧЕ  РЬДЕКАТУ
СФАТУ  НУМЕ  СФЕТЕИ  ТРОЕЦЕ
ШЕАФ  БУЛЕ  НИКОЛА  ЦАРАДО  ЧАТА
ДОИН  ДУWДОНО  ГРЕ  РАДЕВОИW
ФКУАТА  РЛ ....................... ЕЦЕ
(с W тук и по-надолу е означена буквата омега).

Ще разгледаме думите една по една отляво надясно, за-
почвайки от първия ред, като последователно даваме прево-
да им според два речника:

1. Дикционар експликатив ал лимбий молдовенешть 
(Тълковен речник на молдовския език), т. І-ІІ. Кишинев, 
1977, по-нататък съкратено  ДЕЛМ.

2. Скурт дикционар етимоложик ал лимбий молдовенеш-
ть (Кратък етимологичен речник на молдовския език). Ки-
шинев, 1978, по-нататък съкратено СДЕЛМ.

Предпочели сме молдовски речници, тъй като те дават 
кирилска ортография на съвременната молдовска форма на 
румънския език. За езика, на който е “архаичният” надпис на 
Кръста, използваме термина “влашки”, защото според нас 
той по-добре съответства на епохата, през която е създаден.

І ред:
Първа дума: ИН - ин е предлог, изписван според съвре-

менния молдовски кирилски правопис като “ын”. Има след-
ните основни значения: а) “в”  б) “на”.

Втора дума: АСТА - аста е съкратена, народно разго-
ворна форма на показателното местоимение от женски род 
“ачаста” - “тази”(ДЕЛМ, т. І).

Трета дума: КРУЧЕ - круче е “кръст”. Съществителното 
“круче” в румънския език е от женски род, затова правил-
но се съчетава с показателното местоимение за женски род 
“аста”.

Четвърта дума: РЬДЕКАТУ - ридикату е “издигнат”. Пра-
вилната съвременна молдовска кирилска форма би трябвало 
да е “ридикатэ”. В миналото на Балканите не е използвана 
руската буква “Э”, затова най-логично би било на това място 
(както в случаите по-нататък) да имаме неударената буква 
“А”. Възможно е буквата, която изглежда като “У”, всъщ-
ност да е била  “Ь”; използването на “Ь” за означаване на 
неударено “А” във влахобългарската църковна писменост от 
ХV-ХVІІ в. е отбелязано от А. Милетич12. Но не е изключено 
авторът на текста върху кръста да е следвал друга право-
писна традиция, може би свързана с особености на някой 
местен диалект.

II ред:
Пета дума: СФАТУ - сфату е интересен “неправилен” (от 

съвременна гледна точка) вариант на  румънското “сфынта”, 
вероятно под влияние на българската форма “света”, “свя-
то”. Трябва обаче да споменем, че  румънската дума “сфа-
ту” означава “съвет”, а също и “решение”; според речника 
СДЕЛМ, с. 413, тя етимологично възхожда към старобългар-
ската дума “съвэтъ”.

Шеста дума: НУМЕ - нуме е “име”.

Седма дума:  СФЕТЕИ - сфетей е “света”, “свято” – виж 
по-горе. Начинът, по който са записани думите “сфату” и 
“сфетей”, е интересен и важен и ще бъде обсъден по-надолу. 

Осма дума: ТРОЕЦЕ - троица - румънската (молдовска-
та, влашката) дума “троица” според ДЕЛМ, с. 584, има три 
значения: 1) Голям кръст, украсен с рисунки, изображения и 
орнаменти по религиозни мотиви, 2) икона, 3) сдружение на 

12 Л. Милетич. Езикът на приписките във влахобългарската цър-
ковна писменост от ХV-ХVІІ в. Списание на БАН, кн. 54 (1937), 
с. 129-138.

трима души. Речникът не дава информация за съчетанието 
“Сфынта Троица” (формално според предложеното в ДЕЛМ 
то трябва да се преведе като “свето сдружение на трима 
души” = “Света Троица”), но това е естествено, защото той 
е съставен и издаден по време, когато в Молдова атеизмът 
е държавна идеология. Трябва да обърнем внимание и на 
първия смисъл, защото изследваният от нас надпис е разпо-
ложен именно върху “Голям кръст, украсен с рисунки, изо-
бражения и орнаменти по религиозни мотиви”. Съвпадени-
ето дава основание за хипотезата, че именно традицията 
за издигане на такива кръстове, посветени на Св. Троица, 
е довела и до възникване на самото им название “троица”. 
Така или иначе, това първо от посочените в речника значе-
ния на “троица” в комбинация със съчетанието “Св. Троица” 
в надписа е ярко свидетелство, че кръстът и надписът са еле-
мент от традиция, разпространена сред влахо-молдовското 
(и вероятно българското) население в северните части на 
Балканите. Ясно е, че по-нататъшното изследване на Кръста 
изисква сравняването му с “троици” – “големи кръстове, 
украсени с рисунки ...”, създадени на териториите на днеш-
ни Молдова и Румъния.

В този ред на мисли имаме основание и за хипотезата, 
че знакът IYI символизира Св. Троица.

ІІІ ред:
Девета дума: ШЕАФ - шеаф е единствената неясна дума. 

Възможно е да е съкратен вариант на думата “шафер”, коя-
то, според съставителите на СДЕЛМ, е заемка в молдовския 
от украинския или руския, и означавала нещо като “иконом, 
управител”, в които езици пък на свой ред била заемка от 
немското “schcaffari”, имащо значение “лице, държащо 
нещо под контрол, пазител”. 

А. Съботинов в личен разговор ни обърна внимание вър-
ху това, че точно над буквата Ф от думата ШЕАФ в меж-
дуредието се виждат очертания, които биха могли да бъдат 
букви (вероятно о и н) и да се отнасят към разглежданата 
неразпозната дума. 

Десета дума: БУЛЕ - Тук първата и последната буква са 
определени вярно, а средните две не личат добре на снимка-
та. Според нас между първата и последната буква имаме или 
“АД”, или само “А”. Тогава думата е баде или бае и прево-
дът й на български е “бай” (“бае”). Правилната съвременна 
румънска форма е “баде”. В говоримата реч и при румънци-
те “баде” може да звучи като “бае”. Всъщност етимологично 
и българската дума “бае” най-вероятно произлиза от “бате”

Единадесета дума: НИКОЛА - Никола е лично име. Ру-
мънският вариант на името е Николáе с ударение на върху 
“а”. Така, както е написано, то съвпада с българското име 
Никола, затова по-скоро може да бъде разглеждано като бъл-
гарско. Не е изключено човекът с това име да е бил бълга-
рин, и е възможно въобще в местни диалекти да е била из-
ползвана именно българската форма, а не днешната влашка.

Дванадесета дума: ЦАРАДО - Тук според нас буквите от 
надписа са не добре четливи поради ерозията на камъка и 
затова при идентифицирането им са допуснати неточности. 
Най-съществената е, че буквата, прочетена като Ц, всъщност 
е П. Следва лигатура, прочетена като «АР»; в нея редът на 
буквите е неуточнен и прочитът «РА» е също толкова «пра-
вилен». След лигатурата имаме последователно буквите Д и 
А. Според нас буква О на това място в надписа няма. 

Като резултат четем: ПРАДА - прада е “неправилна” от 
съвременна гледна точка форма на румънския глагол “а пре-
да”, който означава “предавам”. Тук би следвало да имаме 
3 лице единствено число - “предэ”. Но както отбелязахме, в 
старо време руската буква Э не е била използвана във влаш-
кия език, затова в случая “неправилната” поява на А в края 
на глагола всъщност е логична.

Тринадесета дума: ЧАТА - чата е “неправилна” от съвре-
менна гледна точка форма на думата “чатэ” (вж. бележките 
за Э по-горе), означаваща: тълпа, че’та, група хора.  Спо-
ред СДЕЛМ е заемка от старобългарската дума “че’та”. В 
руския език чета означава семейство: “супружеская чета” 
е “съпружеска двойка”. Според нас тук “чата” има именно 
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този смисъл. 
Над буквата Ч и малко вдясно в междуредието (на илюс-

трация 4) се вижда малка буква, която изглежда като “е” или 
“о”. Според нас това е “е”; тогава думата става ЧЕАТА, а 
това променя ортографията, но не и смисъла. 

ІV ред:
Четиринадесета дума: ДОИН - Според нас при разчита-

нето е допусната неточност: малката буква “н” е в между-
редието над буквата И и малко вдясно от нея, но пред “н”, 
точно над “О”, има и малка буква ”м”. Освен това буквата И 
е част от лигатура, в която има и още една буква – Е, “зале-
пена” за десния крак на И (илюстрации 4 и 5). 

Като резултат четем: ДОМНИЕ. - домние означава “гос-
пода”.

Петнадесета дума: ДУWДОНО - Дуwдоно (вероятно 
трябва да се произнася Дудоно или Додоно) според нас е фа-
милно име. Антропонимът Додон фигурира както в българ-
ските антропонимични речници, така и в румънските. Това е 
старо тракийско име, срещано още у античните автори. Над 
реда между буквите Д и О се вижда нещо подобно на малка 
буква “м”, така че е възможно името да е било записано като 
Домдоно.

Шестнадесета дума: ГРЕ - Гре – по всяка вероятност 
това е съкратен вариант на влашката титла за владетел “гос-
подар”, употребена в множествено число.

Седемнадесета дума: РАДЕВОИW - Радивоиу е лично-
то име Радивой, употребено с румънска членна форма “у”, 
отговаряща на българското книжовно “-а”, диалектно “-о”, 
което в неударено положение в източните наречия също зву-
чи като “-у”.

V ред:
Осемнадесета дума: ФКУАТА - Според нас нееднознач-

ната лигатура от двете букви Т и А, която е прочетена от П. 
Добрев и М. Добрева като «АТ», всъщност би трябвало да 
бъде прочетена «ТА». 

Следователно написаната дума е ФКУТА. - Фкута е “не-
правилна” от съвременна гледна точка форма на румънската 
дума “фэкутэ” – направена, изготвена. Женската форма на 
причастието се дължи на това, че  фэкутэ се отнася до “кру-
че”, което е  съществително от женски род. За редукцията на 
Э в А вж. бележката по-горе.

По-нататък следва част от дума – ТАР или ТРА, а след 
това надписът е повреден почти до края на реда, където за-
вършва или с ЕЦЕ, или със СЦЕ.

Прочит и превод
С оглед на направените корекции предлагаме следния 

прочит на запазената част на “архаичния” надпис върху 
Кръста:

ИН АСТА КРУЧЕ РЬДЕКАТУ
СФАТУ НУМЕ СФЕТЕИ ТРОЕЦЕ
ШЕАФ  БАДЕ НИКОЛА ПРАДА ЧЕАТА
ДОМНИЕ ДУWДОНО  ГРЕ  РАДЕВОИW
Ф(А)КУТА

Предлагаме и следния превод:
“Този кръст, издигнат на светото име на света Троица, 

управителят бай Никола предава (посвещава?) на семей-
ството на господата Дудоно и господаря Радивой. Изра-
ботен от ...” 

Според нас са възможни и други преводи и тълкувания. 
До тях може би ще се достигне след внимателно проучване 
на - както беше споменато по-горе – традициите за изработ-
ване на “троици” – “големи украсени кръстове”. 

Изводи и проблеми
Надписът е написан на влашки (румънски) език. За съ-

жаление, в самия надпис няма указания за датата, когато е 
изработен Кръстът. От факта, че е написан със славянски 
букви може да се направи изводът, че по всяка вероятност е 
създаден в периода, когато територията се е намирала в рам-

ките на княжество Влахия и официален език е бил влашки-
ят. Това означава, че най-вероятният период на създаването 
му е периодът между ХVІІ до средата на ХІХ век, защото 
преди този период на територията на Влашко официален 
език е бил българският. На български език със славянски 
букви са се писали грамотите на влашките господари, които 
може би са били от български произход, ако се съди по име-
ната им13. Влашкият език, предаван с кирилица, навлиза в 
употреба първоначално като успореден на българския, като 
се започне от ХVІІ век, а по-късно – през ХVІІІ и ХІХ век 
той постепенно става доминиращ. Със създаването на ру-
мънска държава във втората половина от 19 век официално 
се преминава към латиница. Впрочем в този период Северо-
източна България не е влизала в състава на новосъздадената 
румънска държава. От друга страна се знае, че през Средно-
вековието влашките господари са имали имоти  и на терито-
рията на Североизточна България.

Още една индикация за сравнително късен произход 
на текста е това, че в него никъде не са използвани юсове 
и двойно е. Например употребата на двойното е би била 
уместна в думата  “прэда ” , в която на това място е упо-
требена буквата а; малкият юс би трябвало да фигурира в 
думата “сфетей”. Друга особеност е, че има само един ер – в 
думата “РЬДЕКАТУ”.

В личен разговор с нас А. Милтенова сподели мнението 
си, че по палеографски признаци надписът би следвало да 
се датира към ХVІІІ в., а това съвпада и с нашата преценка.

Практиката да се пишат надгробни надписи на офици-
ален език на държавата дори ако е чужд за ползвателите, е 
повсеместна и нормална. Например на територията на ком-
пактното българско население в Бесарабия надгробните 
надписи са написани или на румънски или на руски език, 
въпреки че погребаните са българи. Надписите се правят от 
каменоделци, които като правило ползват определени стан-
дарти, приети в държавата, в която живеят – както впрочем 
и поръчителите на надписите. Като се има предвид това и 
имената “Никола” и “Радивой”, може да се предположи, че 
сред поръчалите кръста е имало българи. От такава гледна 
точка кръстът може да се разглежда като (или поне и като) 
български исторически паметник.

Поднасяме благодарност на А. Милтенова за оказаното 
ни  съдействие при подготовката на статията.

13 За тъй наречените влахобългарски грамоти, написани на ново-
български език през периода от ХІV до ХVІІ в. съществува обшир-
на литература. Първият, който ги открива и издава е известният 
руски славист от украински произход Юрий Иванович Венелин 
(Хуца). След него те биват издавани и преиздавани и изследвани от 
румънски, български и съветски учени. 

(Публикувано в Palaeobulgarica 
– старобългаристика, XXXI, 2, 

София, 2007)
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Поездка в Румынию, г. Сулина
Лето 2018 года

Романов Александр 
Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия 

накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных 
сил, восстановления здоровья. Время отдохнуть от учебных заня-
тий, набраться новых сил, впечатлений и хорошего настроения.

Такого рода отдыха посчастливилось испытать тараклийской 
группе студентов по специальности румыно-английская филология, 
состоящей из 10 человек. Руководитель группы Плэтикэ Адина Ана-
тольевна. Поездка состоялась в летний лагерь у моря в г. Сулина, 
находящийся на территории Румынии. Организацией отдыха зани-
мались румынское Консульство г. Кагула и Министерство румын 
отовсюду. Смена в лагере длилась ровно 7 дней, с 21 августа по 28 
августа.

Управляющими лагеря была разработана программа на все 7 
дней, включавшая отличное 3-х разовое питание с разнообразны-
ми вкусными блюдами и посещение различных мероприятий. Так 
как мы приехали днём, первым делом решили отправиться на пляж. 

Пляж находится в 20-ти минутах ходьбы от самого лагеря. По дороге к морю мы увидели «Морское кладбище» – уникаль-
ный исторический памятник, который можно было посетить абсолютно всем желающим. На пляже было поле для пляжно-
го волейбола, куда приходили мы не раз и с разгромным счётом выигрывали у наших противников. Раскрашенный в разноц-
ветные краски деревянный пирс разделял пляж лагеря Сулина от остальных пляжей, чем и отличался от них. На пляже, и 
начинающим художникам не пришлось скучать, также как и профессионалам. Девушки-волонтёры, представители лагеря, 
предлагали всем желающим попробовать себя в изобразительном искусстве, предоставляя белое полотно и акварельные 
краски. Также, желающие могли оставить памятный рисунок или надпись на деревянном пирсе. Большинство ребят так 
и сделали, каждый оставлял надпись своего места проживания, откуда 
он прибыл, и так как лагерь функционирует уже не первый год, на этом 
пирсе многочисленное число разноцветных рисунков и надписей. 

Вечером в лагере было организовано открытие 9-ой серии, где мы 
и познакомились с администраций лагеря, представителями министер-
ства, организовавшими незабываемый отдых. Следующим утром на ре-
цепции нас ожидали листы с различными видами деятельности, начиная 
от образовательно-развивающих и заканчивая спортивными. Среди них 
проводились лекции румынского языка, лекции по истории Румынии, 
игры в шахматы, игры в настольный теннис, спортивные игры (баскет-
бол, волейбол, футбол) и многие другие. Каждый мог выбрать себе за-
нятие по желанию, следовало лишь подойти и внести своё имя в интере-
сующую его графу.

Наша команда из Тараклии принимала активное участие почти во 
всех видах деятельности. Участникам заезда предоставлялась возмож-
ность вечером провести своё время в весёлой атмосфере на дискотеке, 
куда мы вечером ходили с большим желанием.

На вечере-закрытия лагеря, каждая группа, приехавшая из различных мест Республики Молдовы и Украины, было 
предложено исполнить любой творческий номер. Нашей группой была представлена музыкальная композиция, сформиро-
вавшимся там дуэтом.

За всё время, проведённое в лагере, мы очень сильно сдружились, даже приобрели друзей. Все остались с впечатлением 
о прекрасно проведенном отдыхе, оставившем море позитивных эмоций, не хотелось уезжать и расставаться, но мы наде-
емся, что в следующем году мы встретимся здесь вновь.

NE PLACE LA SULINA! 

Уважаемые юбиляры!
Игнатюк Георгий Петрович, Витанова Анна Ивановна

Рацеева Елена Владимировна,
от имени администрации и научно-педагогического состава 
университета  поздравляем Вас с юбилеем! Юбилей это кру-
глая дата. Юбилей – особенный день рождения!  Примите 

самые искренние пожелания здоровья, процветания, неисчерпа-
емой энергии, счастья, стабильности, благополучия во всем и 

уверенности в завтрашнем дне!
С днем рожденья, уважаемые именинники университета!!!

Некит Татьяна Степановна, Невзорова Валентина Дмитриевна
Дериволкова Анна Николаевна, Арнаут  Владислав Владимирович

Кондов Василий Ильич, Рябой Мария Васильевна, Касандрак Петр Васильевич, 
Дерменжи Светлана Степановна, Димитров Юрий Дмитриевич, Челарский Владимир Васильевич, 

Пител Татьяна Дмитриевна, Барган Прасковья Степановна, Калтакчи Иван Васильевич, 
Алиева Юлия Николаевна, Кайряк Татьяна Захаровна, Чемерук Мария Ивановна, 

Шендря Мария Васильевна,
от имени   администрации и научно-педагогического состава университета  поздравляем Вас с днем 

рождения! Желаем радости, добра, здоровья, счастья, тепла,  долгих лет жизни, успехов, процветания, 
творческого вдохновения, неисчерпаемой энергии, исполнения всех планов и надежд, оптимизма, мира и 

благополучия!
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Археологическая практика студентов
Касандрак Юрий, 2 курс История

С 6-го по 25-е августа 2018 года студенты нашего университета 
проходили археологическую практику на мысе св. Атанaса в г. Бяла. 
Перед началом работ студенты прошли инструктаж по технике без-
опасности. В процессе прохождения практики они ознакомились с 
историей раскопок в Бяла, с особенностями планировки памятника в 
античную эпоху и в средневековье. В ходе проведения земляных ра-
бот студенты-историки участвовали в камеральной обработке архео-
логических находок, разбивке раскопов, удалении культурного слоя, 
зачистке участков раскопок.

Каждый из нас по графику осуществлял дежурство на археоло-
гической базе. Благодаря близости моря, после работы у студентов 

была возможность укреплять свое здоровье морскими купаниями и летним душем.
Руководителями практики и руководством экспедиции были проведены отдельные занятия, посвященые по-

сещению фондов музея и изучению средневековой экспозиции, осмотру экспозиции новой выставки.
Студенты дисциплинированно, дружно, осознанно участвовали в подготовке к практике и во всех видах ра-

боты археологической экспедиции. Не было опозданий на работу, никто не отказывался от порученной работы. 
С готовностью и энтузиазмом участвовали в обсуждении итогов каждого рабочего дня и в совместном прове-
дении досуга. Практика сыграла большую роль в сплочении группы. Студенты вели дневник археологической 
практики и подготовили отчеты.

Важной составной частью полевой студенческой практики 
на факультетах исторического профиля, помимо раскопок, яв-
ляются археологические разведки. Они позволяют получить 
компетенции, необходимые в дальнейшей профессиональной 
деятельности значительной части выпускников. В процессе 
реализации задач разведок они не только выполняют учебный 
план, но и вносят существенный вклад в решение крупных 
научных проблем, касающихся древней истории. Изложение 
этого опыта будет способствовать дальнейшему совершен-
ствованию научно-образовательного процесса в области под-
готовки специалистов исторического профиля.

Городище в Бяла –
новый историко-археологический памятник античной Болгарии

Шаповал Дмитрий, 2 курс История
Археологический объект на мысе св. Атанасa в Бяла включа-

ет в себя античную крепость и другие многообразные материалы, 
которые охватывают исторический период от VI в. до н.э - VII н.э. 

Крепость расположена на мысе святой Атанас на окраине Бяла и 
изначально была определена археологами как маленький древний 
город. Укрепительная линия состояла из каменной крепости и ро-
вом перед ней. В самой крепости даже была построена небольшая 
общественная баня. Кроме того, на территории мыса обнаружены 
три десятка жилых домов, а также склады, питейные заведения и 
оборудование для производства вина.

Археологи установили, что основной деятельностью населения мыса было виноделие.
Ранее-христианский сакральный центр, найденный при раскопках в Бяла на мысе св. Атанас, включает в 

себя базилику, дом главного священника, крестильню, хранилище для даров и колодец со священной водой. 
Несмотря на то, что крепость пережила несколько природных катаклизмов и варварских нашествий, найденные 
артефакты позволили археологам в точности воссоздать город / крепость – так, как он выглядел в период своего 

расцвета.
Экспозицию крепости можно наблюдать на мысе св. 

Атанаса - музее под открытым небом. Кроме получения по-
лезной информации при посещении музея, мыс и без этого 
является просто красивым местом, с которого открывается 
чудесный панорамный вид на побережье Бялы и Чёрное 
море.

На данном объекте наша группа проводила археологи-
ческие раскопки с 5.08.2018 по 27.08.2018г.

На данной практике было интересно раскапывать раз-
личные изделия тех времен. Попадались монеты, бронзо-
вая лампа и керамическая лампа, много различной керами-
ки. При возможности я еще раз посетил бы данный объект.
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„Limba, istoria și pământul sunt cei trei piloni care țin o națiune
– Ion Druță la cei 90 de ani împliniți”

ст. преп. Инна Гарановская
3 septembrie 2018 – este o data specială pentru toți iubitorii creației artistice druțiene. La această dată, 

pe tot teritoriul republicii Moldova, în toate instituțiile de învățământ, se omagiază aniversarea a 90 de 
ani a neîntrecutului nostru prozator, dramaturg și eseist Ion Druță. Cu acest frumos prilej, la Universitatea 
de Stat ”Grigore Țamblac” din Taraclia s-a produs un eveniment de omagiere a marelui Maestru. Eveni-
mentul a fost pregătit si realizat de lectori, colaboratori și studenți ai universitătii: I. Garanovscaia, lector 
universitar, M. Deceva, studenta anului 4, specialitatea ”Limba și literatura bulgară/română”, T. Gaidar-
ji,  studenta anului 3, specialitatea ”Limba și literatura română/engleză”, V. Arnaut, studentul anului 2, 
specialitatea ”Contabilitate”. Spre atenția studenților, cadrelor didactice, oaspeților, prezenti în sala de 
festivități a instituției, a fost propusă o prezentare  - video cu genericul „Limba, istoria și pământul sunt 

cei trei piloni care țin o națiune – Ion Druță la cei 90 de ani împliniți”. 
Ion DRUTA -  prozator, dramaturg și eseist, este născut la 3 septembrie, 1928, în satul Horodiște, județul interbelic Soroca, în 

prezent raionul Dondiușeni, Republica Moldova. Fiul lui Pentelei Druță, zugrav bisericesc, și al Soficăi, de origine ucraineană. În 
1939, familia Druță se mută în satul Ghica Vodă, de lângă Bălți, unde viitorul scriitor va face clasele primare. În 1945, urmeaza cur-
surile unei scoli de tractoriști, iar în 1946 studiază la o școală de silvicultură. Urmeaza Cursurile literare superioare de pe lângă In-
stitutul de Literatură "Maxim Gorki" din Moscova (1956-1957). După absolvire se stabilește la Moscova, scriind în romana și rusa. 

Debuteaza cu schițe în revista ”Țăranul sovietic”, iar editorial, cu placheta de nuvele La noi în sat (1952). 
Opera lui Ion Druță este o expresie a rezistenței spirituale. Ea trezește în sufletele cititorilor dragostea față de patria, limba, istoria 

și pământul moldovenesc. Ion Druță este unul din marii scriitori basarabeni care au scris cu drag despre țara lor. El este un scriitor 
al ideii, al ideii nedespărțite de veșmântul ei artistic. În raportul lor, eroii lui Druță veșnic pun pe cântar omenia și frumusețea lor 
morală, care se află într-un conflict permanent și necurmat de nonvalori.

Primele povestiri ale prozatorului sunt publicate la începutul anilor '50. Operele sale sunt  adunate în 4 volume. 
Cea mai reprezentativă creație literară druțiană  romanul ”Frunze de dor”, apărută în 1957, va fi urmată de titluri care îl consacră 

pe Druță ca pe unul dintre cei mai mari scriitori ai Basarabiei: Dor de oameni (1959), Balade din câmpie (1963), prima parte a 
dilogiei Povara bunătății noastre, Piept la piept (1964), Păsările tinereții noastre (1974), De la verde pân la verde (1982), Biserica 
Albă (1988), Clopotniță (1988) s.a.   Toate acestea fac parte din fondul de aur al literaturii naționale contemporane.

In paralel, publică piese de teatru: Casa mare (1959), Doina (1968), Păsările tinereții noastre (1971), Horia (1973), Frumos și 
sfânt (1974), Cervus divinus (1977-1987), care vor fi jucate cu mare succes în peste patru sute de teatre din fosta Uniunea Sovietică, 
dar și la teatre din România sau Franța, cărti pentru copii (Cenușica, 1962; Bobocel cu ale lui, 1972; Povestea furnicii, 1973; Balada 
celor cinci motanăși, 1973; Daruri, 1983), articole de atitudine și eseuri devenite celebre (Lumea lui Cehov, Eminescu, Poet națion-
al, Cine a stins lumina în România), multe din acestea fiind reluate in bilingv (romano-rus). 

În 1987 este ales președinte de onoare al Uniunii Scriitorilor din Moldova. Deputat al poporului din Uniunea Sovietică, la Con-
gresul I al deputaților poporului, a fost ales membru în Parlamentul țării, însoțindu-1 pe M. S. Gorbaciov în delegații oficiale și fiind 
prezentat de liderul sovietic drept "clasicul nostru în viață". 

În 1989 se angajeaza activ în procesul de înnoire din Republica Moldova, militând pentru oficializarea limbii române și revenirea 
la grafia latină. Într-un eseu din 1996, Druță  afirmă că neamul moldovenesc este răstignit între Prut și Nistru: "ne-au prins de brațe 
cele două râuri, cele doua puteri, și ne rup în doua, nu altă", atitudine considerată antiromânească. 

O ediție reprezentativă, cu grafie latină, din opera scriitorului, a apărut la Chișinău: Scrieri, volumul I-IV (1989-1990). În 1987, 
a lansat ideea de a se înălța, prin subscripții publice, un monument grandios inchinat Poetului Anonim, sugestiv numit Badea Mior. 
Operele sale au fost traduse în limbile: rusă, franceză, germană, engleză, ucraineană, bulgară, cazahă, gruzină, letonă, maghiară, 
lituaniană, georgiană, slovacă, armeană, uzbecă, azerbaidjană, letonă etc. A colaborat la: Octombrie, Țăranul sovietic, Moldova so-
cialistă, Femeia Moldovei, Nistru, Literatura și arta. Moldova suverană, Moldova literară, Literaturnaia gazeta, Candelă, Excelsior 
etc, la posturi de radio și Tv.

Din 1987 Ion Druță este președinte de onoare al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, post în care a fost ales unanim la 
Adunarea Generală a scriitorilor. Este decorat cu mai multe ordine și medalii, deține titlul de Scriitor al Poporului. Ion Druță a primit 
Premiul de Stat al Republicii Socialiste Sovietice Moldovenești. 

În 1990 a fost ales ca membru de onoare al Academiei Române, iar la 30 decembrie 1992 membru titular al Academiei de Științe 
a Republicii Moldova. A fost inclus în lista celor 10 scriitori din lume pentru anul 1990 ("Moldova 
Literară" din 26 iulie 1995).

A fost decorat cu mai multe ordine si medalii: Drapelul Rosu de Munca, Premiul de Stat al 
Republicii Moldova, Premiul "Mihai Eminescu" al Societătii Bibliofililor din Republica Moldo-
va, Premiul "Vasile Alecsandri" al Uniunii Oamenilor de Teatru din Moldova etc. Îin 1988, i s-a 
conferit titlul de Scriitor al Poporului din R.S.S. Moldoveneasca, fiind decorat cu Ordinul Lenin.

La 26 august 2008 i-a fost acordat Premiul de Stat pe anul 2008 și titlul de „Laureat al Premiului 
de Stat” pe anul 2008.

La 11 septembrie 2009 Ion Druță a devenit primul cavaler al Ordinului “Bogdan Întemeietorul”. 
La 26 august 2008 i-a fost acordat Premiul de Stat pe anul 2008 și titlul de „Laureat al Premiului 

de Stat” pe anul 2008.
Ion Druță a avut și continua să aibă o enormă influență în promovarea, diversificarea, apro-

fundarea limbii literare române, simultan conferindu-i și mai multă pondere pe scară universală. A 
ridicat prestigiul literaturii române și chiar a întregului popor. Acesta a demonstrate că moldovenii 
sunt firi profunde, că pot fi oameni de aleasă performanță spirituală.

Afirmat în literatura basarabeană a anilor 50, aproape simultan cu "dezghetul" produs de moar-
tea lui Stalin, Druță s-a putut impune, încă din primele sale volume de schițe și povestiri ca un 
adversar al convențiilor ideologice oficiale, gasindu-și timbrul propriu în interesul pentru valorile 
etice și religioase, pentru vremurile patriarhale, opera sa fiind, înca de pe acum, "o expresie a 
rezistenței spirituale și morale în fața a tot ce subminează naționalul, umanul, sacrul", după cum 
scria M. Cimpoi, unul din cei mai lucizi și mai profunzi exegeți ai scriitorului. 
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Întâlnirea pentru cooperare în domeniul educației și cercetării
În luna mai a avut loc întâlnirea rectorului universității «Grigore Țamblac» dr.ped., conf. M.Paslari cu 

rectorul universității «Dunărea de Jos» din orașul Galați, România prof.dr.ing. Iulian-Gabriel Bârsan. Sco-
pul principal al întâlnirii a fost colaborarea interacademică dintre două universități în sistemul universitar. 

În timpul negocierii s-a propus inițierea unei relații mai strânse de colaborare între universitățile din 
Taraclia și Galați. În cadrul dialogului au fost discutate perspectivele intensificării cooperării dintre cele 
două instituții de învățământ. Cu referire la perspectivele cooperării viitoare, interlocutorii au pus accentul 
pe identificarea unor noi forme de cooperare. Astfel s-a discutat despre elaborarea unui program de studii 
comun (Licență și Master), de organizarea conferințelor și evenimentelor comune, de mobilitate de studiu și 

a mobilităților destinate personalului didactic, de studierea profesorilor noștri la Ciclul III (Doctorat).
Rectorul universității din Galați, domnul Bârsan, a transmis întreaga sa disponibilitate de consolidare a relațiilor de parteneriat 

și colaborare cu universitatea noastră.
Întâlnirea de lucru s-a desfășurat într-o atmosferă de colaborare și înțelegere reciprocă.

                                    Responsabil de activitate internațională S.Țîbarnea
Посещение на ръководителя на делегацията на ЕС в ТДУ

На 20 септември тази година в аулата на университета се състоя среща на студенти, ученици и преподаватели на 
нашия университет и лицея „Иван Вазов” с ръководителя на Делегацията на Европейския Съюз в нашата страна г-н 
Петер Михалко. Той изнесе кратко слово за задачите на делегацията на ЕС в Р. Молдова и отговори на въпроси на 
присъстващите.

Impressions about Bulgaria.
This autumn in October we were at linguistic practice in Bulgaria, in 

Veliko-Tirnovo University. It is a wonderful town with picturesque nature. 
There are a lot of nationalities and students from other countries who study 
there. It is out of the question, it was unforgettable time. On the whole, all of 
us are satisfied with this trip. It was really a trip, because we had excursions, 
we visited many museums. At Veliko-Tirnovo University, we attended a lot 
of disciplines: English Lexicology and Phonetics, English Grammar, Amer-
ican Literature, Bulgarian Punctuation and Grammar. 

We were busy from morning till night, we studied hard and after classes 
we had a rest in the hostel. The hostel had all modern conveniences, it was 
like an apartment for a couple or two persons. There were very nice Chinese 

students in the hostel who greeted us in the Bulgarian language. When we had free time, we did shopping, made photos and walked 
in the town. We visited the theatre, the play was named „Hishove“, it was an amazing play, the actors were perfect, somebody was 
the first time at the theatre and they were very surprised, it was very interesting for them. 

There were two Bulgarian students who accompanied us during excursions. They organized for us a trip to the fortress Tsare-
vets, we visited an old royal church and an underground prison. These students were very kind and polite. We communicated with 
teachers in English and Bulgarian, it was great practice for us. The teachers were satisfied with our English. This practice gave us 
an opportunity to communicate with other people, to find new friends, to practice our English and of course to enjoy this excellent 
time, which runs very fast. We are all thankful to our organization group from Taraclia State University and the Ministry of Educa-
tion of Bulgaria and we wish we visited again Veliko-Tirnovo.

Group 202, Romanian-English Philology.

ПОСЕЩЕНИЯ В 
УНИВЕРСИТЕТА

На 20 април тази годи-
на в нашия университет 
гостува известната беса-
рабска българска поетеса 
Татяна Танасова-Тодоро-
ва, която представи най-
новите си стихосбирки, 
издадени в Република 
България.
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Етнофестивал в Тараклия
На 22 септември в гр. Тараклия се проведе поредният етнофестивал, в който взе участие и нашият 

университет., както с изложба от университетски издания, така и с експонати от университетския 
историко-етнографски музей.

31 августа в Молдове 
проходят торжественные 
мероприятия, посвящен-
ные празднику Limba 
Noastră (Наш язык). На-
чало праздничных тор-
жеств отрыл президент 
республики Игорь Додон, 
он возложил цветы к па-
мятнику Штефану чел 
Маре и бюстам молдав-
ских писателей на Аллее 
классиков.

«Это праздник наше-
го исторического языка, 
языка, на котором говорил 
и великий Штефан, — 
молдавского языка», — 
подчеркнул глава государства. Додон отметил, что именно 
такое название указано в Конституции Молдавии, призвал 
всех уважать ее, а также «уважать наш язык, потому что 
он является частью нашей вековой истории».

«Это важный день для нас. Это не просто день родно-
го языка, это день, который знаменует собой целую эпоху 
Молдавии, эпоху национального возрождения, которую 
мы празднуем в День независимости. Именно поэтому этот 
праздник ассоциируется с обретением независимости Мол-
довавии», — сказал премьер Павел Филип.

История возникновения 
празника

27 августа 1989 года при 
непосредственном участии 
Народного фронта Молдовы 
в Кишинёве прошла массовая 
демонстрация, среди требо-
ваний которой было призна-
ние за молдавским языком 
на основе латинской графики 
статуса официального языка 
республики. 

31 августа 1989 года Вер-
ховный Совет МССР провоз-
гласил молдавский официаль-
ным языком в «политической, 
экономической, социальной и 
культурной сферах» и принял 

закон о возврате молдавского языка к латинской графикe. 
23 июня 1990 года Парламент Молдовы объявил 31 ав-

густа Национальным днём языка. Первоначально праздник 
назывался «День нашего румынского языка» (рум. Limba 
noastră cea română или рум. Ziua limbii române). 

В 1994 году году было принято присвоить празднику ны-
нешнее название — «Лимба ноастрэ» (рум. Limba noastră), 
что было отражено в статье 13 Конституции Молдовы. 

5 декабря 2013 года Конституционный Суд Республики 
Молдова провозгласил румынский язык официальным язы-
ком, ссылаясь на превалирование текста Декларации о Не-

«Лимба ноастрэ» — День родного языка
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зависимости над текстом Конституции. При этом в Консти-
туцию изменения соответствующие изменения не внесены. 

Традиция празднования
31 августа по всей Молдове традиционно устраивают 

выставки, фестивали, другие культурные мероприятия и на-
родные гулянья. 

В этот день на Центральном городском кладбище Киши-
нёва проводится панихида по почившим деятелям молдав-
ской культуры, внесшим особый вклад в развитие родного 
языка и национальной словесности. 

Также воздаётся память классику национальной поэзии 
Алексею Матеевичу — автору одноимённого стихотворения 
«Лимба ноастрэ», текст которого с 1994 года стал гимном 
независимой Молдовы. 

Стихотворение Матеевича «Limba noastră»
Limba noastră-i o comoară
În adîncuri înfundată
Un şirag de piatră rară
Pe moşie revărsată.
Limba noastră-i foc ce arde
Într-un neam, ce fără veste
S-a trezit din somn de moarte
Ca viteazul din poveste.
Limba noastră-i frunză verde,
Zbuciumul din codrii veşnici,
Nistrul lin, ce-n valuri pierde
Ai luceferilor sfeşnici.
Limba noastră-i limbă sfîntă,
Limba vechilor cazanii,
Care-o plîng şi care-o cîntă

Pe la vatra lor ţăranii.
Răsări-va o comoară
În adîncuri înfundată,
Un şirag de piatră rară
Pe moşie revărsată.

 
История создания
Впервые стихотворение «Наш язык» было опубликова-

но в газете «Кувынт молдовенеск» («Молдавское слово») 21 
июня 1917 года. О желании написать стихотворение о «на-
шем языке» Матеевич говорил весной того же года в одном 
из писем с Румынского фронта (румынское село Мэрэшеш-
ты в Карпатах). Замысел был реализован в июне 1917 года. 
17-го числа стихотворение было завершено, на следующий 
день оно было прочитано автором при открытии в Киши-
нёве курсов молдавских учителей. Стихотворение печата-
лось также в журнале «Кувынт молдовенеск» (1917, № 49, 
21 июня, с. 2) — бесплатном приложении к одноимённой 
газете, в журнале «Шкоала молдовеняскэ» (1917, № 2—4, 
июль-сентябрь, с. 94). В том же году произведение было 
опубликовано в румынской газете «Neamul Românesc» от 29 
августа. В последующие годы оно включалось абсолютно 
во все издания произведений Матеевича, осуществлённые 
в румынской Бессарабии и затем в Советской Молдавии. 
Им, по сложившейся традиции, открывается каждое новое 
издание. В 1930-е годы композитор Александру Кристя пе-
реложил стихотворение на музыку. В настоящее время оно 
насчитывает множество изданий и публикаций, в том числе 
и отдельными книжками, изучается в молдавской средней 
школе.

6 септември – Съединението на България 
Успешните военни действия на руската армия и българското опъ-

лчение от 1877 и 1878 година принуждават Османската империя да 
признае поражението си. Вследствие на това, през март месец 1878 го-
дина, започват мирни преговори, след които става ясно, че на картата 
на Балканския полуостров, след близо пет вековно прекъсване, отново 
се появява България. Границите ѝ, предвидени от останалия в истори-
ята като Санстефански прелиминарен договор, обхващат почти всички 
земи, които са населени с българи и превръщат младата държава в една 
от най-големите на полуострова с нейните близо 180 000 км² площ.

Официалният договор, подписан в Берлин, променя първоначални-
те представи на българите. Той предвижда създаването на трибутарно 
Княжество България, включващо земите на север от Стара планина (до 
река Дунав) и Софийския санджак. Създава се и автономната област 
Източна Румелия, която обаче остава под властта на султана, а земите в 
Македония остават част от Османската империя.

Това разделение предопределя съдбата на България през следва-
щите десетилетия. Нейна основна цел става обединението на всички 

българи в една държава, като през следващите години политическият елит ще се стреми тъкмо към това. Доказателство за 
решителността на българите е Кресненско-Разложкото въстание, което избухва само няколко месеца след подписването на 
Берлинския договор. Въпреки грешките и липсата на единна програма, въстанието показва, че българският народ няма да 
се примири със статуквото.

В следващите няколко години на дневен ред излиза обединението на Княжество България и Източна Румелия, което ста-
ва факт на 6 септември 1885 година. То се явява първата реална стъпка към сбъдването на националния идеал и се нарежда 
сред най-големите дела, подготвени и извършени от българи.

При подготовката на Съединението и в борбата за неговата защита българите показват политическа зрялост, а само ме-
сец по-късно и военна доблест в боевете при Сливница, Драгоман, Пирот и Видин. В следващите редове ще ви запознаем 
детайлно със случващото се в Източна Румелия, за да добиете по-добра представа как точно Съединението става факт.

Източна Румелия – устройство, икономика и политика
Според Берлинският договор Ихтиманска Средна гора, северното било на Родопите, Странджа и Черно море са обо-

собени в автономна област с измисленото име Източна Румелия. Тя остава под политическото и военно върховенство на 
султана и обхваща около 35 901 км² площ с население от около 816 000 души, от които около 2/3 са българи. Българското 
самосъзнание на областта се доказва най-добре от факта, че през Априлското въстание именно териториите, попадащи в 
границите на Източна Румелия дават най-много жертви (т.нар. Пловдивски окръг). Друга причина за огромното желание на 
управленческия елит на Княжество България да осъществи възможно най-скоро Съединението е икономическото състоя-
ние на Източна Румелия, което в някои области е значително по-добро от това в Княжеството.

Според предписанията на Берлинския договор, Източна Румелия трябва да се изгражда на базата на органически устав, 
който да бъде изготвен от международна комисия. Той представлява основен закон на областта като умишлено не е наречен 
конституция, за да се подчертае зависимостта на териториалната единица от Османската империя. Първоначално работата 
на изработващата го комисия започва в Цариград, но впоследствие е преместена в Пловдив. По време на заседанията ѝ тур-

Литография на Н. Павлович по повод 
Съединението на Княжество България и Източна 

Румелия
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ската власт прави опит да въведе погранични гарнизони в областта, но 
благодарение на бързата реакция на българите опитът остава неуспе-
шен. Това се дължи най-вече на изпратения мемоар до Високата порта, 
изготвен от Марин Дринов и Иван Ев. Гешов, в който те заявяват, че 
българите ще окажат въоръжена съпротива при изпращането на турска 
армия. Това се оказва достатъчно Османската империя да се откаже от 
амбициите си за погранични гарнизони.

Комисията заседава до 14 април 1879 година. Приетият от нея Ор-
ганически устав спомага за запазването на българския характер на об-
ластта. За официален език в областта е установен българският. Основ-
ният закон на Източна Румелия е по-консервативен в сравнение с при-
етата на 16 април 1879 година Търновска конституция.

Изпълнителната власт в областта е поверена в ръцете на генерал-
губернатор, подпомаган от главен секретар. Върховната законодател-
на власт се упражнява от Областното събрание, което е в 56-членен 
състав. 36 от членовете му се избират пряко от народа, 10 са там по 
право, а останалите 10 са назначавани от генерал-губернатора. Тези 10 
от тях, които са там по право, са духовните началници на петте етниче-
ски християнски общности, мюфтията, главният контрольор на финан-

сите, председателят на Върховният съд и председателят на върховните съдилища за административни разходи. Създаден и 
директорат, който поема функциите на правителство и е назначаван от генерал-губернатора. Създадена и е горна камара на 
събранието, наречена сенат. Той е съставен от 10 члена и действа между заседанията на Областното събрание.

За първи генерал-губернатор на Източна Румелия е избран Александър Богориди. Той е син на Стефан Богориди и прав-
нук на Софроний Врачански. За негов главен секретар е определен Гавраил Кръстевич. Директората съставен от Богориди 
е със силно изразено българско присъствие. Четирима от неговите седем члена са българи. Областта е разделена на окръзи 
и околии. Те се управляват от префекти и околийски началници.

За развитието на областта изключително важни са първите избори за Областно събрание. Борбата за тези 36 места се 
води основно на етнически принцип, между българи, турци и гърци. В крайна сметка българите убедително печелят, което 
е поредното доказателство за българското самосъзнание на голяма част от населението в областта. От 36 депутати, които 
влизат чрез избор, 31 са българи, 2 турци и 3 гърци. Така българският елемент окончателно печели битката за надмощие в 
управлението на областта.

Впоследствие започва и оформянето на отделни партии, разделени не толкова на етнически, колкото на идеологически 
принцип. Оформя се двупартийна система. Основните две политически сили са Народната и Либералната партия. Народ-
ната партия е съставена от по-заможните слоеве на обществото. Тя успява да привлече някои от патриотично настроените 
интелектуалци, както и някои от бившите участници в национално-освободителите борби. Народната партия е проруски 
настроена. На нея също така симпатизира главният секретар Гавраил Кръстевич.

Либералната партия изразява интересите на средноимотните слоеве в обществото. Тя също така има влияние над част 
от интелигенцията. За разлика от либералната партия в княжеството, не се ползва с подкрепата на дребните собственици. 
Партията се утвърждава като водеща и на изборите проведени през 1883 година печели убедително мнозинство. Тя също 
така се ползва с доверието на генерал-губернатора, което повишава нейният авторитет.

Подготовка и първи опити за съединение
След неуспеха на Кресненско-Разложкото въстание от 1879 година българите виждат, че силите им все още не са до-

статъчни, за да постигнат съединението чрез една война с Османската империя. Така те решават да опитат да осъществят 
своя идеал с помощта на дипломацията. Още с избирането си княз Батенберг проучва международната обстановка за една 
съединистка акция, но бързо разбира, че никоя европейска сила няма интерес да подкрепи един такъв акт. Политическата 
обстановка обаче постепенно се променя и избухването на гръцко-турската война, както и спечелването на  изборите в Ан-
глия от Уилям Гладстон, карат българския елит да смята, че подходящият момент е настъпил.

През 1880 година в Княжеството пристигат представители на Източна Румелия, които да координират действията си с 
местните дейци. В резултат на тяхното посещение е създаден Централен таен комитет и е изработена програма за действие. 
През май месец същата година се провежда събрание. На него като представители на Княжеството присъстват Стефан 
Стамболов и Георги Живков. На събранието е избран Централен комитет. Главни фигури в него са Константин Величков, 
Иван Ст. Гешов, др. Георги Странски и др. Решено е за Лондон да замине преподавателя в Робърт колеж в Цариград, Стефан 
Панаретов. Там неговата задача е  да разбере официалната позиция на Англия по въпроса за Съединението. Надеждите на 
българите обаче се оказват напразни. Българският представител е приет хладно, а същевременно министър-председателя 
на България, Драган Цанков, заема резервирана позиция.

През следващите години дипломатическите опити за съединение до голяма степен са преустановени. Виждайки това, 
редица дейци, вярващи че пътят към обединение неизбежно ще доведе до военен конфликт се обръщат към комитетите 
„Единство“. Те се създават скоро след подписването на Берлинския договор и имат за цел да подпомагат, било то чрез оръ-
жия или военно обучение, българите, останали извън пределите на Княжеството. В Източна Румелия комитет „Единство“ 
се създава в Пловдив с председател Екзарх Йосиф, по негова инициатива се откриват и множество гимнастически друже-
ства из цялата територия на областта, които спомагат за увеличаване на военна култура на българите.

С изтичането на режима на пълномощията външното положение на страната се подобрява. Това действа положително 
за подготвянето на нов дипломатически опит за съединение. В началото на 1884 
година се създава такава възможност. Предпоставка за това е изтеклият мандат 
на Александър Богориди като генерал-губернатор. Изтича също така и мандата 
на управляващата либерална партия. Разгаря се остра предизборна борба между 
двете основни партии. Народната партия с цел привличане на гласове широко 
прокламира съединистката идея. В цялата област започват митинги в подкрепа 
на съединението. На 1 април 1884 година се провежда най-мащабният от тях, 
който се провежда пред руското консулство в Пловдив. Иван Ст. Гешов и Христо 
Христо са изпратени на дипломатическа мисия в Лондон, Париж и Виена, за да 
проверят дали обстановката е Европа е подходяща за обединение на български-
те земи. Както и през 1880 година обаче, те са посрещнати хладно на всякъде. 
В крайна сметка наречената съединистка, Народна партия печели мнозинство в 
Областното събрание. След възкачването си на власт обаче лидерите и заявяват, 
че момента за съединение е неподходящ. Поради това тя си печели прозвището 

Княжество България и Източна Румелия според 
Берлинския договор 

Заседание на БТРЦК 
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„ лъжесъединистка“ .
За трети път идеята за съединение се подхваща сериозно в края на 1884 година, когато дейците на новосъздадения 

Българския таен централен революционен комитет (БТРЦК) решават да обединят усилията си в името на идеята. Коми-
тетът избира за свой председател Захари Стоянов, а от устава му ясно си личи приемствеността с идеите на Каравелов и 
Левски. Постепенно организацията се разраства – откриват се нови комитети, все повече революционери, бивши хъшове, 
учители и опълченци се включват към нея. Заражда се и идеята да се помага на българите в Македония чрез чети и в крайна 
сметка акта на съединение да включи към територията на Княжеството освен Източна Румелия и Македония. Започва да се 
издава и вестник „Борба“, който служи за трибуна на идеите на бунтовниците, описвайки тежкото състояние на българите, 
останали под властта на султана и безперспективността на Източна Румелия. Активната намеса на министър-председателя 
Петко Каравелов, който се обявява против радикалното нарушаване на Берлинския договор с една неподходяща акция от-
резвява Захари Стоянов, който заедно с останалите членове на БТЦРК решава да преосмисли плана за действие.

Актът на Съединение
От лятото на 1885 година в ръководството на БТРЦК постепенно влизат нови военни като Коста Паница, Данаил Нико-

лаев, Рачо Николов и други, които спомага за постепенната промяна в мисленето на организацията. Идеята чрез едно голя-
мо въстание и последвала подкрепа на Княжеството да се освободят едновременно и Македония и Източна Румелия остава 
на заден план. Приоритет номер едно се превръща съединението на Източна Румелия и Княжество България. Дейците на 
БТРЦК постепенно започват да опипват почвата и търсят подкрепата както на Каравеловото правителство, така и на княза. 
Поради влошените отношения с Русия монархът не бърза да се противопостави на съединистката идея, а след като е уверен 
от Лондон и Виена, че „ако може да се съедини Източна Румелия без война с Турция и от това не се възползва Русия, всички 
ще са доволни“ князът дава негласното си съгласие за Съединението.

Всички тези събития ясно показва, че решителният момент е настъпил. Това си проличава и по време на честванията 
на годишнината от гибелта на Хаджи Димитър, когато се държат речи, в които най-често се чува „свобода“, „саможертва“, 
„съединение“. Ентусиазмът на народа ескалира в началото на септември, когато в Панагюрище трима ученици развяват 
българското знаме в центъра на града с възгласи: „Долу Румелия! Да живее Съединението!“.

Логично, след всички тези прояви, свидетелстващи за готовността на народа, БТЦРК решава да ускори Съединението. 
На 5-ти септември Захари Стоянов в прокламация зове:

„Братя! Часът на Съединението удари! Вие се задължавате в името на Отечеството ни, в славата и величието на 
България да се притечете на помощ и да подпомогнете святото дело!“

Същия ден в Пазарджик се събират около 3000 въстаници от околните села. Успешно е проведена акция в Голямо Ко-
наре (днес Съединение). Под ръководството на Продан Тишков (Чардафон Велики) е арестува пловдивския префект и е 
обявено Съединението. Недялка Шилева развява ушитото от нея знаме на Съединението, спечелвайки си прозвището Голя-
моконарската Райна Княгиня. От Чирпанско и Асеновградско тръгват нови чети и въстаници. Всички чакат нарежданията 
на Данаил Николаев, който командва пловдивския гарнизон и трябва да защити властите. Вместо това обаче той, заедно с 
въстаническите отряди, бързо завзема конака, пощата и резиденцията на главния управител. Никой не оказва съпротива, 
всички приветстват Съединението. Гавраил Кръстевич дори заявява: „И аз съм българин“, с което доказва, че няма сила, 
която да спре делото.

След официалното обявяване на Съединението на 6-ти септември 1885 година БТРЦК съставя ново временно правител-
ство в областта. Междувременно княз Александър I Батенберг заминава за Търново, където се среща с министър-предсе-
дателя Петко Каравелов. В този исторически момент се наблюдава рядък синхрон в действията на княза и министър-пред-
седателя, които издават два указа – за обща мобилизация в Княжеството и свикване на IV ОНС. С действията си те ясно 
показват, че застават твърдо за делото на Съединението.

Международен отзвук
Случващите се драматични събития в България няма как да не приковат вниманието на Великите сили, голяма част от 

които са изненадани от дръзките действия на българите. Най-категорично против Съединението се обявява Русия, която 
дори отзовава офицерите си от България и лишава княз Александър I Батенберг от званието генерал. Със сигурност вли-
яние върху негативното мнение на империята оказват и сръбските управници, които по това време са в много добри от-
ношения с Русия.

Англия първоначално е също против Съединението ни, виждайки, че Русия се обявява против него, решава да промени 
напълно мнението си. Причината е, че политическият елит от Острова вижда в отказа на руснаците да подкрепят делото 
на българите отлична възможност да се намали руското влияние в България и същевременно да се засили английското. 
Те заявяват, че трябва да се съблюдават желанията на населението и застават твърдо зад Съединението. Същото правят и 
французите, но в крайна сметка Великите сили така и не стигат до единодушно мнение, въпреки провелата се в Цариград 
конференция, посветена на въпроса. В този момент сърбите решават да се намесят решително в събитията, обявявайки 
война на България. Противно на всички очаквания българите разбиват западните си съседи като по този начин защитават 
Съединението и то вече не може да бъде оспорено от нито една държава.

Формалното споразумение, с което Съединението е „узаконено“, е Топханенският акт. Той е подписан 24 март 1886 го-
дина в Цариград между Османската империя и посланиците на Великите сили – гаранти на Берлинския договор.

Христо Димитров Измирлиев (Смирненски) или Ведбал (17 
септември 1898 - 18 юни 1923) е роден в град Кукуш, днешна 
Гърция.

След опожаряването на родния му град, той се премества със се-
мейството си в крайните източни квартали на София.

Работи известно време като вестникар и репортер, а също и като 
писар. Поетът е ярък представител на постсимволизма в българската 
литература.

Писателската му дейност започва още в гимназиалния курс, кога-
то той пише хумористични стихотворения. Известен е като Христо 
Смирненски или като Ведбал (другия му псевдоним). Въпреки ран-
ната си смърт (едва на 25-годишна възраст), той се слави като доста 
продуктивен автор - едно от последните издания на събраните му 

съчинения се състоят от осем тома.
През пролетта на 1921 г. Смирненски заболява от паратиф и през лятото заминава в рилското село Радуил, 

за да се лекува. Завърнал се в София, той продължава да пише и публикува лирически, хумо- следва стр. 28
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Възобновяване на Българското царство.
Обявяване на независимостта на България

22 септември 1908 година.
През 2008 г. се навърши едно сто-

летие от провъзгласяването независи-
мостта на България. През последните 
50-60 години това събитие беше не-
основателно подценявано, а то има 
огромно значение, тъй като слага фи-
налната точка на националноосвобо-
дителните борби на българския народ 
против петвековното османско влади-
чество. 

Наистина Руско-турската освобо-
дителна война донесе Освобожде-
нието на България, но последвалия 
след това Берлински договор постави 
Българското княжество под суверени-
тета на Високата порта. Във вътрешен 
план този акт нямаше кой знае какви 
особени последици, тъй като развити-
ето на политическия живот вървеше 
съобразно повеленията на Търновска-
та конституция от 1879 година. 

Не така стояха нещата във външно-
политически план, макар и в тази об-

ласт присъствието на Османската империя да не беше така ярко. Все пак дипломатическите представители на 
България бяха с най-ниския статус според традиционната дипломатическа йе-
рархия. 

С един замах на 22 септември 1908 г. България се откъсна от орбитата на 
Османската империя и се провъзгласи за независима. С оглед историческата тра-
диция тя се върна към ранга на българската държава от епохата преди падането 
под османска власт, обявявайки се за царство, а на главата на нейния владетел 
княз Фердинанд бе сложена царска корона.

Година след обявяването на независимостта, България е приета от Европа за 
суверенна държава. 

Манифест за провъзгласяване независимостта на България прочетен от 
княз Фердинанд на 22 септември 1908 г. в гр. Велико Търново 

"По волята на незабавния цар-освободител, великият братски руски народ, 
подпомогнат от добрите ни съседи, поданиците на Негово Величество румъ-
нския крал, и от юначните българи, на 19 февруарий 1878 година (се) сломиха 
робските вериги, що през векове сковаваха България, някога тъй велика и славна. 
Оттогава до днес, цели тридесет години, българският народ, непоколебимо верен 
към паметта на народните дейци за своята свобода и въодушевяван от техните 
завети, неуморно работи за уреждането на хубавата си земя и създаде от нея под 
мое ръководство и онова на о’ бозе почившия княз Александър държава, достой-
на да бъде равноправен член в семейството на цивилизованите народи. Винаги 
миролюбив, моят народ днес копнее за културен и икономически напредък; в 
това отношение нищо не бива да спъва България; нищо не трябва да пречи за 
преуспяването й.

Такова е желанието на народа ни, такава е неговата воля. Да бъде според както 
той иска.

Българският народ и държавният му глава не могат освен еднакво да мислят 
и еднакво да желаят.

Фактически независимата ми държава се спъва в своя нормален и спокоен 
развой от едни узи (вериги - бел. съст.), с формалното разкъсване на които ще се 
отстрани и настаналото охлаждане между България и Турция.

Аз и народът ми искрено се радваме на политическото възраждане на Турция; 
тя и България - свободни и напълно независими една от друга, ще имат всички 
условия да създадат и уякчат приятелските си връзки и да се предадат на мирно 
вътрешно развитие.

Въодушевен от това светло дело и да отговоря на държавните нужди и на-
родно желание, с благословението на Всевишния прогласявам съединената на 
6 септемврий 1885 година България за независимо Българско царство и заедно 
с народа си дълбоко вярвам, че този ни акт ще намери одобрението на великите 
сили и съчувствието на целия просветен свят.

Да живее свободна и независима България! Да живее българският народ!" 
Издаден в древната столица Велико Търново на 22 септемврий 1908 г. дваде-

сет и втората годишнина от Нашето царуване.

5 октомври 1908 г., Велико Търново. Цар Фердинанд, министър-председателят 
Александър Малинов, членове на правителството и генерали при обявяването 

на независимостта на България. 
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Д.х. и.н. Николай Руссев издаде 
дългогодишния си труд, посветен на 

историята на родното си село Суворово 
/ Шекерли-китай, Измаилско.

Сборникът „Бесарабски гердан” включва художествени 
прозаични и поетични произведения, както и материали, 

посветени на историята на нашия край от местни и далеч-
ни, извън страната, автори.

Нови книги от наши преподаватели
Тази година излезе плодоносна на книги от колеги в нашия университет.

Д-р Вероника Великсар – две книги, написани върху дис-
ертационния й труд, посветен на българската народна песен 

в Тараклийско.

Д-р Николай Тодоров – книга, също 
така написана върху отдавна защите-
ния му дисертационен труд, посветен 
на езика и културата на българите в Р. 

Молдова.

Д-р Адина Плътика издаде първата си 
книга.

доц. д-р Васил Кондов издаде речник на родния си говор, 
който представлява част от дисертационния му труд, а също 
така и обобщаващ труд, посветен на българските говори в 
бившия СССР, върху които е работил дълги години – цели 

три десетилетия.
Други издания

Доц. д-р Надежда Кара от Кишинев – сборник със статии, 
писани и публикувани през годините в различни издания.

ристично-сатирични стихове и фейлетони.
По случай една стачка на тютюневите работници пише стихотворението „Жълтата гостенка“ (15 юли 1922). 

През 1922 г. отново не се чувства добре и през лятото заминава за Радуил, при свои приятели.
Там прекарва един особено плодотворен месец и написва стихотворенията „Юноша“ и „Каменарче“, 

фейлетоните „В трена“ и „В Самоковския общински съвет“, импресиите „Босоногите деца“ и „Смело, 
товаришчи!“, очерците „Пожар в Рила“ и „Куртова поляна“. 

В началото на септември е в Чамкория, където работи като измервач в горското стопанство.
В края на годината се завръща в София и до първите месеци на 1923 г. е в период на особена творческа ак-

тивност. Пише „Зимни вечери“, „Роза Люксембург“, „Съветска Русия“ и сатирата „На гости у дявола“.
Около 6:30 ч. сутринта на 18 юни 1923 г. поетът издъхва. „Поиска лист да пише, но това си остава по-

следното негово желание“, спомня си по-късно сестра му.
Тялото на Христо е изложено в църквата „Свети Крал“ още по пладне същия ден, където прочувствено сло-

во произнася Гео Милев.


