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Обичам те, българска реч, звук сладък, най-мил в звуковете!
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№ 53 2019
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Уважаеми колеги, скъпи студенти!
Най-сърдечно Ви поздравявам по случай Деня на славянската писменост и 

българската  просвета и култура. За нас, българите, 24 май е особена дата. Това 
е денят, в който славим делото на светите братя Кирил и Методий, денят на бук-
вите и словото, денят на българския дух.

Двамата братя са едни от най-великите личности в развитието на човечество-
то към прогрес и демокрация.

С огромната си  народополезна дейност Кирил и Методий приобщават славя-
ните към културното наследство на човечеството. Книгите, написани от двамата   
братя, стават основа, върху която се създават резица славянски литератури.

На тази дата всички българи по  света гордо се  обединяват около езика, пис-
менността и вярата си, демонстрирайки увереност на народ, който е дал своя съществен принос за 
изграждането на европейската цивилицация.

Ние, българите, тук и навсякъде, трябва да ценим и пазим своята идентичност, да познаваме бъл-
гарското слово и  българската култура. Повече от всякога трябва да работим за образованието и  въз-
питанието на нашите деца, за да  могат и те един ден да поемат отговорността и на свой ред да предадат 
на децата си нашето езиково богатство, уважението към нашата 
история и култура.

Изразявам искрената си благодарност към научно-педагогиче-
ския персонал на ТДУ «Гр.Цамблак», който с апостолска енергия 
се посвещава на преподавателската дейност и работи за образо-
ванието и възпитанието на младото поколение българи тук, в Ре-
публика Молдова. Благодаря и на студентите, които активно се 
включват в  процеса на развитие и опазване на българската култу-
ра в Молдова, същевременно придобивайки професионални зна-
ния и умения по избраните специалности.

Пожелавам на всички много енергия, успех за съхраняването и 
развитието на българската духовност в нашата държава Републи-
ка Молдова!

Честит празник!
Ректор на ТДУ «Гр.Цамблак»

доц. д-р Мария ПАСЛАР
С азбуката си България е навсякъде по света  252 милиона души пишат  днес на кирилица
Създадена през IX век, днес кирилицата е позната на около 252 милиона души в цял свят. 

Тя се използва в 24 държави, някои принадлежащи на Европа, а други - към територията на 
Азия. Кирилицата е официална писменост в държавите: България, Беларус, Босна и Херце-
говина, Северна Македония, Русия, Сърбия, Украйна, Монголия и др. Така, благодарение на 
делото на Светите братя Кирил и Методий и на техните ученици, сред които на първо място 
Св. Климент Охридски, България е навсякъде по света. Кирилицата е една от трите официал-
ни азбуки в Европейския съюз, заедно с латиницата и гръцката азбука, след присъединяването 
на България към ЕС през 2007 г. В края на ХХ в. папа  Йоан Павел II обявява двамата братя за 
Покровители на Европа.

Спасявайки делото на Св. св. Кирил и Методий, България е заслужила признателността и уважението не само на славян-
ските народи, но и на света.  Въздигането на Кирил и Методий като равноапостолни и велики християнски учители става 
в България още с идването на техните ученици през 886 г., а сведения за отбелязване на празника им има още през XII век. 
По време на турското нашествие на Балканите България изчезва от политическата карта на Европа, но  продължава да бъда 
„държава на духа”.  През 1813 г. празникът е бил честван в Шумен. През 1851 г. е бил отбелязан в Пловдив по инициатива 
на Найден Геров. След Освобождението на България през 1878 г. 24 май става училищен празник. От 1990 г. той е  офици-
ален празник на България. Празникът се чества във всички православни славяноезични страни - Русия, Украйна, Беларус, 
Северна Македония, Сърбия, Черна гора, Чехия, Словакия и др. 

От 1993 г. Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост 24 май се отбелязва в Колежа „Св. св. 
Кирил и Методий“ в Тараклия и сега Тараклийският държавен университет „Григорий Цамблак“ продължава традицията.

         Д-р Мариана Кирова
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Отчет о деятельности Административно-хозяйственной службы университета за 2018 год 
С целью развития инфра-

структуры для современной 
качественной организации 
учебного и научно-исследо-
вательского процесса адми-
нистративно-хозяйственной 
частью университета в тече-
нии года организована и про-
ведена работа по следующим 
направлениям:

1. поддержание, укрепление и развитие материаль-
но-технической базы;

2. подготовка учебных корпусов и общежития к  
функционированию в новом 2018-19 учебном 
году.

Для решения приоритетных задач в рамках подго-
товки учебных корпусов и общежития осуществлялся 
частичный косметический ремонт в  учебном корпусе 
и общежитии. 

Сроки, объем выполняемых работ сохранялись и 
проводились согласно утвержденному плану меро-
приятий АХЧ на 2018 г.      
 

С начала  2018 года общий объем освоенных 
средств на  содержание зданий и общежития универ-
ситета за  12 месяцев составил 3 311 728.57 лей.

I. на проведение ремонтных работ:
• Проект FEE  (утепление фасада) - 2 055 983 лей
• завершение проекта FEE (установка отмостки, 

реконструкция парадного входа – деньги выде-
ленные городским советом  г. Тараклия )- 186 
900 лей

• Ремонт ливневой системы административного 
здания ТГУ -52 532 лея

• ремонт туалетов и части системы отопления  в 
учебном корпусе ТГУ - 117 600 лей

• косметический ремонт учебных кабинетов, бу-
фета, спортзала  - 52 186 лей

II. Содержание и обслуживание автотранспорта 
университета: 68 795.93 лей

• Горюче–смазочные материалы - 45 108.93 лея 
(основной расход ГСМ затрачен в период про-
фориентационной работы по привлечению аби-
туриентов и в период проведения экзаменов на 
степень лиценциат)

• Ремонт и страхование двух автомобилей – 23 
687лей

III.  В том числе расходы на коммунальные ус-
луги  –  777 731.64 лей:

Объем освоенных средств за коммунальные услуги 
за 12 месяцев 2018 года в сравнении с аналогичным 
периодом 2017 года вырос на 7 456.23 лея

IV.   Тепловые сети .
Предприятие  «Apa –Canal» Тараклия является по-

ставщиком теплоэнергии в административный корпус 
ТГУ . На 2018-2019 гг . решением городского совета 
№ 10/06 от 07.11.20118г цена за 1 Гкал тепловой энер-
гии  является 1575 леев с НДС. Обслуживающим пер-
соналом ТГУ совместно с работниками «Apa –Canal» 
Тараклия была проведена проверка теплосети в здании 
ТГУ.  В настоящее время система отопления учебного 
корпуса работает в штатном режиме.

Котельная общежития функционирует без перебо-
ев. На поставку биотоплива у нас заключен контракт 
до конца года с компанией “Trans Oil Refinery” SRL. В 
ноябре был проведен  тендер на поставку биотоплива 
на 2019 г. на сумму 127 000 лей. 

V.  Электросети .
В ходе подготовки к новому учебному году, был 

выполнен комплекс хозяйственных и электромонтаж-
ных работ в целях бесперебойного функционирования 
электрооборудования. Проведена ревизия в электро-
щитовых, распределительных шкафах (подтяжка бол-
тового и винтового соединений, чистка от пыли, смаз-
ка).

Экономия электроэнергии за 12 месяцев (январь – 
декабрь) 2018 гг. позволила сократить расход электро-
энергии на 17 602.94 Кв. по сравнению с 2017 г.

IV. Подготовка зданий:
Все системы,канализационная, водопроводная, 

отопительная проверены , все функционируют в штат-
ном режиме.

Административное здание ТГУ вовремя было под-
готовлено к учебному году. По проекту  FEE заменили 
окна и двери фасада в 2017 г., а в 2018 закончили уте-
пление фасада. 

Примария г. Тараклия оказала спонсорскую по-
мощь в размере 186 914 лей для установки отмостки 
вокруг знания ТГУ и реконструкции главного входа 
в университет. В результате проведенных ремонтных 
работ температура в здании университета повысилась 
и не падала ниже отметки 21градус. Перемену темпе-
ратуры отмечают все студенты и преподаватели. 

VII. Парк и прилегающие территории:
На территориях, закрепленных к ТГУ, вт.ч. и сту-

денческого общежития,  постоянно ведется работа по 
очистке от мусора и ведется уход за насаждениями.  

Проректор по АХЧ Тулуш С.В. 
Юбилейная олимпиада по болгарскому языку в Молдове 

– 12.04-14.04.2019 г.
Юбилейная 30-я республиканская олимпиада по болгарскому языку 

прошла в столице Молдовы в выходные дни, сообщает БТА -Тараклия, 
ссылаясь на svetlina.online

В конкурсе приняли участие 60 учеников болгарского происхождения 
(9-12 классы), представляющие Тараклийский, Кантемирский и Леовский 
районы, Гагаузию и Приднестровье. Олимпиада проходила в два тура - 
устный и письменный, и набранные очки определили победителей. 

Лучшим знатокам болгарского языка и их преподавателям были вру-
чены грамоты, денежные премии и другие подарки спонсорами из нашей 
страны, среди которых был и Тараклийский госуниверситет им. Гр. Цам-
блака, а также из Р. Болгария
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12 апреля этого года Тараклийский университет им. 
Григория Цамблака гостеприимно распахнул свои двери 
для проведения  диалога "Межэтнические отношения  и со-
циальная сплочённость в Республике Молдова"  в рамках 
проекта Продвижение гражданского общества в контексте 
ассоциации с ЕС. Организаторы диалога Институт Евро-
пейской политики и реформ и Институт стратегических 
инициатив в Молдове при поддержке Федерального ми-
нистерства иностранных дел Германии  с большой ответ-
ственностью отнеслись к данному мероприятию,  тщательно продумали программу. 

Во вступительной сессии с приветственным словом выступили ректор Тараклийского университета доктор 
Пасларь М. Л. , мэр г. Тараклия Филипов Сергей, представители Института стратегических инициатив А. Попов 
и Ю. Гроза, института  Европейской политики  Пальм В. заместитель директора Бюро межэтнических отноше-
ний Вера Петухова. 

В дебатах приняли участие студенты и преподаватели университета. Обсуждения велись по проблемам об-
разования, роли СМИ в  социальной жизни страны. Особое внимание было уделено вопросам экономического 
развития,  социальным правам жителей Молдовы, и, конечно же, злободневному  соглашению  об ассоциации 
между ЕС и Молдовой. Дебаты  прошли  в атмосфере открытости и доверия. Все присутствующие  высказались 
по актуальным проблемам  и были внимательно выслушаны организаторами.  Обе стороны остались довольны, 
почерпнув много нового в ходе конструктивной работы.      

Татьяна БАТЫР,
доктор

Четыре темы как основополагающие диалога – образование и СМИ, экономическое развитие, социальные 
права и соглашение об ассоциации Молдова-ЕС. Обсуждая эти вопросы, придя к определенным выводам в ходе 
дискуссий, планируется достичь цель проекта – объединить разрозненное молдавское общество.

Провел встречу Институт европейских политик и реформ совместно с Берлинским Институтом европейской 
политики и Институтом стратегических инициатив. Приглашены были местные жители, представители граж-
данского общества и академических кругов, органы местной власти и международные эксперты. 

Встреча прошла в формате дебатов – 4 группы обсуждали вопросы по предложенным темам и попытались 
прийти к определенным выводам.

Встреча прошла 12 апреля в конференц-зале Тараклий-
ского государственного университета.

Это второй диалог, который прошел в рамках этого про-
екта. Первый прошел в ноябре в Сороках.

Объединить молдавское общество, которое разобщено по национальным, языковым, 
политическим и другим признакам — 

Институт европейских политик и реформ предлагает через диалог, общаясь. 

Информация по педагогической практике  студентов  ТГУ.
Педагогическая и производственная  практика – это обязательная составляющая 

образовательного процесса , осуществляемая в целях формирования  и развития про-
фессиональных компетенций будущего педагога . В ТГУ практика  осуществляется на 
базе Регламента по практике , утвержденного Сенатом университета 28 декабря 2019 
года. 
В 2018 – 2019 учебном году педагогическую и производственную  практику проходят 
92 студента  11 – ти  групп по специальностям: 

• «Болгарский и румынский язык и литература»,
• «Румынский и английский язык и литература»,
• «Дошкольная педагогика  и румынский язык и ли-

тература»,
• «Педагогика начального образования»
•  «Музыка»
• «История»
• «Бухгалтерский учет».
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Бесарабските студенти в Тараклийския университет в Молдова имат достъп до най-новите 
български издания

С над 32 хиляди издания разполага библиотеката на Тараклийския държавен университет 
„Григорий Цамблак” в Република Молдова. Макар университетът да е едно от най-новите ви-
сши учебни заведения в страната (създаден е само преди 15 години), той може да се похвали 
с богат книжен фонд, който е на разположение на студентите. Библиотеката доскоро се е по-
мещавала в отделна сграда в близост до централната, но поради нужда от ремонтни дейности, 
които предстоят, книжният фонд е преместен временно в основната сграда. 

Повече от 13 000 са учебниците, учебните пособия и методическата литература, които са 
в помощ на студентите по време на семестриалните занятия и при подготовка на изпитите 
им. Художествената литература на четири езика – български, руски, румънски и английски, 
наброява над 6 200 книги. Значителен брой е и справочната литература – над 1000 речници, 
енциклопедии, библиографски указатели. Съхраняваните публикации и каталози надхвърлят 
12 000 броя.

Само през последните пет години – в периода 2014 – 2019 г., са постъпили в библиотеката  3 926 нови книги. 
Студентите в центъра на българската общност в Молдова – град Тараклия, имат достъп до най-новите издания, 
които излизат в България. През ноември 2018 г. Министерството на образованието и науката в България изпрати 
внушително количество нови издания художествена литература и литературно-критически изследвания и оч-
ерци. Сред тях са луксозни издания  на основополагащите българската литература и култура автори –  Паисий 
Хирендарски, Софроний Врачански, Петър Берон, Добри Чинтулов, Добри Войников,  Г. С. Раковски, Христо 
Ботев, Любен Каравелов, Иван Вазов, П. Р. Славейков, Захари Стоянов, Пейо Яворов, Пенчо Славейков, Теодор 
Траянов, Алеко Константинов, Антон Старишимиров, Димчо Дебелянов, Гео Милев, Никола Вапцаров, Дими-
тър Талев, Димитър Димов, Антон Дончев, Елин Пелин, Йордан Йовков, Емилиан Станев, Николай Лилиев, Ан-
гел Каралийчев, Павел Вежинов, Елисавета Багряна и др.  Освен луксозните издания, бяха изпратени и работни 
издания с меки корици на българските класици.

 Съвременната българска художествена литература, която тук се радва на голям интерес, беше представена 
в завидна пълнота – пристигнаха най-новите издания на книгите на Георги Марков,  Блага Димитрова, Христо 
Фотев, Иван Методиев, Милен Русков, Георги Господинов, Светлана Дичева и много други творци, чиито книги 
са излезли от печат през последните няколко години.

Литературно.критическата литература е представена с най-новите изследвания на съвременните български 
учени Милена Кирова, Николета Пътова, Николай Аретов, Светлозар Игов, Анна Алексиева и др.

Тези книги се посрещат с голям интерес, тъй като повече от 85 процента от студентите в Тараклийския уни-
верситет са от български еттически произход, техният майчин език е българският и всеки досег с българската 
книжнина ги приближава и преобщава към тяхната прародина. 

Съвременни издания изпращат и отделни дарители – женски организации на български политически партии, 
български учители, съвременни творци, издали нови книги. Дарение направи и Националната библиотека „Св. 
св. Кирил и Методий” –  „Съкровнищница” – събрана дигитализирана информация в дискове, издадени по слу-
чай 140 г. от основаването на библиотеката.

Библиотеката разполага с оригинали или копия както на станали отдавна антикварни издания, така и на съ-
временни издания, свързани с историята, езика, и културата на българите в Бесарабия и, като цяло, в бивша цар-
ска Русия и СССР, в днешните Р. Молдова и Украйна и др. – например, на книгите на акад. Н. Державин, копие 
на Атлас болгарских говоров в СССР и др.

Д-р Мариана Кирова
Лектор в Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак” 

Българските класици започват професионалния си път  като учители
Най-големите български класици са били редови учители в села и градове. Това показа проучване на д-р 

Мариана Кирова, командирован преподавател от Република България в Тараклийския университет „Григорий 
Цамлак”. През месец април тя изнесе данните за това пред ученици от от 10, 11 и 12 клас във Валя-Пержей, 
Твърдица, Чадър Лунга и Кортен– Район Тараклия. Лекциите са част от кампанията на Министерството на об-
разованието, културата и изследванията на Република Молдова за популяризиране на дейността на учитнеля, в 
която се включи Тараклийският университет. 

Петко Рачов Славейков (1827-1895) е бил учител повече от 20 години, преди да стане председател на На-
родното събрание и министър на Народното посвещение.  Той е раздавал знанията си на ученици във Велико 
Търново, Трявна, Видин, Враца, Плевен, Елена и др. Гениалният поет Христо Богтев (1848-1876) е учителствал 
в Задунаевка – Южна Бесаралия, в Измаил и Букурещ, където е преподавал български език и литература.  Па-
триархът на българската литература Иван Вазов (1850-1921) е бил помощник-учител на бащата на Христо Ботев 
– Ботьо Петков в Карлофер, и в Свиленград. По-късно той става министър на Просвещетнието.  Майсторът на 
българския кратък разказ Елин Пелин (1877-1949) е бил учител в родното си село Байлово, Софийско.  Йордан 
Йовков (1880-1937) също е бил учител повече от 10 години в добруджанските села и във Варна. Учителка е била 
и най-голямата българска поетеса Елисавета Багряна (1893-1991). Пет години тя е учителствала в ямболското 
село Недялско, във Враца и Кюстендил.

Учители са били и знаменити съвременни световни автори. Авторката на „Хари Потър” Джоан Роулинг, 
преди да напише извеснитният си роман и да стане втората по богатстство жена във Великобритания след ан-
грейската кралица, е била учителка по френски в Единбург – Шотландия. Учител в обекновено американско 
училище е бил и Дан Браун – авторът на световните бестселъри „Шифърът на Леонардо” и „Шестото клеймо”. 

Учениците изслушаха с интерес лекцията, след което Мариана Кирова им подари свои авторски книги –  
стихослирките си „Скитница”, „Балканска магия”, „Завръщането на Лилит” и новоизлезлия си роман „Седем 
години любов”.

„ТУК”
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Традиционно всяка година в Тараклия на 9 май в чест на победата над хитлеристка Германия пред 
паметника на Майя Серебряк – мидицинска сестра, загинала по време на Втората световна война в 
околностите на града, се възлагат цветя и венци. В церемонията участват и преподаватели и студенти 
от университета „Григорий Цамблак”.

В рамките на тази 
кампания препода-
вателите от универ-
ситета посетиха как-
то лицеите в район 
Тараклия, така и ли-
цеи и колежи, нами-
ращи се в съседните 
на район Тараклия 
административно-
териториални еди-

ници – в район Кагул, Бесарабяска, Кантевмир и АТО 
Гагауз Ери.

Така нпример на 4 април т.г. група преподаватели от 
ТДУ „Гр. Цамблак” /в състав – доц. д-р Адина Плъти-
ка, доц. д-р Валентина Невзорова и доц. д-р Васил 
Кондов/  посетихме редица средни учебни заведения 
в гр. Кагул – най-големия град в молдовската част на 
Буджак, в рамките на кандидат-студентската кампания 
за учебната 2019-2020 г.

Това са лицеите и колежите: Теоретически лицей 
„Иоан Водъ” /с румънски език на обучение/, Колежът 
„Юлия Хашдеу”, Теоретически лицей „Пьотр Ру-
мянцев” /единственият лицей в града с руски език 
на обучение/, Теоретически лицей „Ион Крянгъ” /с 
рум. език на обучение/, Теоретически лицей „Михай 
Еминеску” /с рум. език на обучение/ и Медицински 
колеж. 

Почти във всички учебни заведения бяхме посрещ-
нати добре и много добре. Ръководителите им в лицето 
на директорите и зам. директорите ни оказаха изклю-
чително внимание и съдействие, като организираха 
срещите ни с абитуриентите на тези учебни заведения 
така, че да можем да запознаем учениците им със спе-

циалности-
те и усло-
вията на 
о бу ч е н и е 
в нашия 
универси-
тет. Един-
ствено в 
Теоретиче-
ския лицей 
„Пьотр Ру-
мянцев” не 
м о ж а х м е 

да се срещнем с учениците поради провежданите в мо-
мента занятия, свързани с пожарната безопасност. Там 
оставихме рекламни материали за нашия университет, 
с които ръководството на лицея ще запознае завършва-
щите обучението си ученици в друго време. 

Най-добре бяхме посрещнати в Теоретическия ко-
леж „Юлия Хашдеу”, в който посетихме и абитуриен-
тите от специализираните класове по хореография и 
изобразително изкуство. Някои от учениците уверено 
п о ж е л а х а 
да канди-
датстват в 
нашия уни-
верситет по 
с п е ц и а л -
ността „Му-
зика”. Таки-
ва имаше и 
в някои от 
другите по-
сетени от 
нас учебни 
заведения в 
този град. Между другото, в ТК „Ю. Хашдеу” работят 
като преподаватели колеги, завършили нашия универ-
ситет, а също така обучаващи се такива при нас като 
студенти и в момента… 

Трябва да се отчетат и такива подробности при по-
сещението на средните учебни заведения както в гр. 
Кагул, така и в други селища, като:

- че някои учащи се-випускници по това време 
вече са на практика или в сесия, което означава, 
че те трябва да бъдат посетени от нас по-рано… 

- посещението на училищата трябва да става само 
след предварително осъществена уговорка с 
ръководствата им, за да се изключат до минимум 
непредвидените пречки за осъществяване на сре-
щите с випускниците. 

- да се има предвид, че обучението на учениците 
в училищата на гр. Кагул се осъществява преди-
мно на румънски език – изключения от посете-
ните учебни зааведения са ТЛ „Пьотр Румянцев” 
/с обучение на руски език/ и Медицински колеж, 
където има паралелки както с обучение на румъ-
нски език, така и с обучение на руски език… 

Съставил: доц. д-р Васил Кондов

Кандидат-студентска кампания в университета
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Талантливите студенти на ТДУ „Григорий Цамблак”  изнесоха Годишен пролетен концерт
На 18 април 2019 г.  празничната Актова зала на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак” 

събра студенти, ученици, преподаватели и гости на Годишен пролетен великденски концерт. В него участваха 
млади и талантливи музиканти – студенти и възпитаници на висшето учебно заведение.

Датата съвпадна с Деня на отворените врати на ТДУ „Григорий Цамблак” –  в уни-
верситета пристигнаха ученици от средния курс в района, за да се запознаят с възмож-
ностите за продължаване на образованието 
си в него. Ректорът доц. д-р Мария Паслар, 
преподаватели и представители на община 
Тараклия представиха пред младите хора 
условията при обучение  и перспективите, 
които ще имат, ако постъпят в университета. 
„Тук ще имате възможност да добиете спе-
циалности, които ще ви дадат професия, път 
и сигурност в живота”, изтъкна доц. Паслар, 
която представи специалностите, по кои-
то се обучават студентите в университета. 
„Има и още нещо, което е много важно – 
преподавателите  ще се отнесат с онази гри-
жа и внимание към вас, с каквато се отнасят 

вашите родители”, допълни ректорът на ТДУ „Григорий Цамблак”. 
Тя представи и бонусите при избор на този университет – настанява-
не в общежитие, две стипендии – и от Молдова, и от България, годишни практики в България и др.

Пълната зала аплодира ректора и преподавателите, след което посрещна участниците в годишния концерт. 
Водещата Мариана Маринкова – студентка от първи курс „Български и английски език и литература”, призо-

ва да посрещнем пролетта с радост и вдъхновение, защото нашият уни-
верситет има с какво да се гордее. Представени бяха изпълнения в три 
музикални блока – „Класика“, „Джаз и естрада“ и  „Народна музика от 
България и Молдова“. 

Тържеството беше открито с «Фантазия Експромт / Импровизация до диез 
минор» за акордеон на Фридерик 
Шопен и  «Полет на земна пчела» 
на Николай Римский-Корсаков в 
изпълнение на  Дан Бъркъ. Кла-
сическата част на концерта 
продължи с Елисавета Морар, 
която  изпълни „Соната” на 
Иозеф Хайдън, Вадим Ор-
ленко –  с изпълнение на Бах-

Гуно «Аве Мария», с Ливиу Банару – изпълнения на  цинбал,  с Андрей 
Палик, който представи «Отцвели уж давно хризантемы в саду»  на 
Никола́й Ива́нович Хари́то.

 Във втората част „Джаз и естрада” бяха представени «Прелюдия» 
от Джордж Гершуин в изпълнение на Виталий Тодоров, «Песен за Джо»  на Ришар Галяно в изпълнение на 
Юрий Констандогло, «Ъгълче на земята»  по текст на Сергей Маслоброд в изпълние на преподавателката  Татя-
на Батър, «Танго Ел-Чокло» на Анхелем Вильолдо в изпълнение на  Анна Витанова и Лилия Камински. Естрад-

ната част продължи с Антонина Тодорова и Иван Бузаджи, които изпълниха  «Кон те 
партиро» на Франческо Сартори и Лучио Кварантото, с Акулина Мечкар и «Флик-фляк» 
на Алберт Фоссен, със  Сергей Мутавчи, който 
претвори  «Синята вечност» на Муслим Магомаев 
и Генадий Козловский, с Иван Бузаджи и Анто-
нина Тодорова, които събраха аплодисментите с 
«Шълоу» на Ендрю Уайет и Ентони Росомандо.

Фолкрорната част – български и молдовски 
народни песни, беше открита от Хорът на Тара-
клийския държавен университет „Григорий Цам-
блак”, който изпълни българската народна песен 
„Димано дилберо”. След него на сцената излезе 
„Бесарабия микс”, съставен от бивши студенти 
на Тараклийския университет, които изпълниха 
„Райчева ръченица” на Александър Райчев. Песента „Полегнала е Тодора” бе пред-
ставена от Юлия Куртева и Виталий Тодоров. Алина Гергеледжи и Константин Мирча  
изпълниха „Горнодиканско хоро”. «Тараклия наша зелена» изпяха Карагуца Кристина и 

Алина Гергеледжи,  Мария Така събра овациите с  «Турналар» на С. Пометко. Последва изпълнение на цимбал 
на Ливиу Банару – «Войничеаска»на Серджиу Крецу. В заключителната част оркестърът на ТДУ  изпълни «Hora 
olăerească» , а танцовият състав на ТДУ – Молдовски танц.

Студентите в Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак” за пореден път доказаха своя талант 
и своя професионализъм, които развиват под ръководството на преподавателите си. И за поредна година техните  
постижения ни носят радост и вдъхновение! 
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Влюбени в бъдещата си професия
Наскоро на студентите беше дадено задание да на-

пишат есе на тема „Искам да бъда педагог“ . Много 
полезно задание, защото ги накара да се замислят и 
опитат да формулират на езиците, които учат защо са 
избрали да станат учители. Ето някои любопитни ци-
тати от съчиненията.

Мария Люцканова, БРФ 2 курс: „Защо съм избрала 
да бъда учител? Защото всеки ден ще дарявам на де-
цата част от себе си, моите знания и умения. Искам да 
оставя следа след себе си със своята доброта и човеч-
ност, всеотдайност и топлина, имам огромно желание 
да поведа децата по безкрайния път към знанието. Да 
съм учител носи вътрешно удовлетворение и изпълва 
душата ти с гордост. ... Смятам, че учителят трябва да 
бъде преди всичко човек. Той трябва да вдъхва дове-
рие, да бъде съпричастен с вълненията и потребно-
стите на своите ученици, но в същото време да бъде и 
взискателен.“

Люцканова Елена (в превод от  румънски език): 
„Искам да стана педагог, смятатм да се занимавам с 
тази деност, защото икам да съм полезна на нашето 
общество. Ролята на учителя в живота на  всеки човек 
е важна, защото той залага основите на възпитанието 
му в училището. Добре се знае, че учителят е пример 
за подражание в очите на всеки ученик, който прави 
първите стъпки кам образованието и възпитанието. 
...Искам да внуша на учениците любов към знанието 
и учението. И аз виждам в това своя дълг още от де-

тинството ми, когато играех с приятеите си на улицата. 
Усетих, че това ми е призвание, харесва ми да общувам 
с деца, да споделям с тях знания.

Валерия Артименко, БРФ 2 курс (превод от румън-
ски): „Да си преподавател означава да се посветиш на 
тези, които възпитаваш, да ги обичаш, да осъзнаваш че 
влияш на техния живот и че си отговорен за тях пред 
техните родители, пред обществото. ..- От друга стра-
на се гордея, че ще стана преподавател по български 
език – родния език на почти всички жители на нашия 
регион. Моята дейност ще е насочена за изучаване и 
запазване на българския език, за опознаване и съхра-
няване на българската култура и традиции.“

Мария Арабаджи, БАФ, 1 курс (превод от англий-
ски): „Да бъдеш учител е огромна отговорност, защото 
родителите ти доверяват най-ценното – децата си.Той 
трябва да им даде знания, да подготви децата към зре-
лостта, да опита да намери подход към всяко дете. 
Много съм щастлива, че в моя живот срещах само най-
добри учители. Един добър педагог трябва не само да 
умее да преподава своите знания на учениците, но и да 
ги заинтересува в получаване на тези знания.“

Съчиненията свидетелстват, че нашите студенти са 
напълно наясно не само с предимствата, но и с труд-
ностите на бъдещата си професия, и са я избрали на-
пълно съзнателно, защото я обичат – обичат знанието, 
обичат децата, обичат просветата.

Да им пожелаем успех и щастие!

07.05.2019г. В Тараклийском  государственном 
университете им. Гр. Цамблака  в рамках Центра  со-
действия трудоустройству и гидирования в карьере 
прошел информационный день по вопросам трудоу-
стройства для выпускников  университета 2019 года. 
На встрече присутствовали  выпускники  специаль-
ностей «Болгарский и румынский язык и литература», 
«Румынский и английский язык и литература», «До-
школьная педагогика и румынский язык», «Педагоги-
ка начального образования», «Музыка», «История», 
«Бухгалтерский учет», преподаватели университета, 
представители районных служб и конфедерации про-
фсоюзов  Республики Молдова.

Мероприятие открыла ректор ТГУ доц. д-р Мария 
Пасларь. В своем выступлении ректор подчеркнула, 
что университет должен учитывать пожелания работо-
дателей при подготовке специалистов. Именно взаимо-
действие вуза с работодателями является актуальным 
направлением работы вуза. доц. д-р М.Пасларь отме-
тила, что встреча с работодателями позволяет обеспе-
чить студентов информацией о предложениях работо-
дателей о содержании работы , особенностях будущей 
профессии, предоставляет выпускникам возможность 
решения вопроса трудоустройства и самореализации.

Перед студентами выступили : начальник Отдела 
занятости населения района Тараклия Владимир Таук-
чи, начальник Методического центра Управления об-
разования, молодежи и спорта  Ольга Вичева, предста-
витель Конфедерации профсоюзов Республики Мол-
дова в районе Тараклия Александр Лисица. 

Владимир Таукчи  рассказал о деятельности Отдела 

занятости населения ,   ознакомил выпускников с нов-
шествами и изменениями в законодательстве о содей-
ствии занятости населения, а также с возможностями 
трудоустройства в стране и за рубежом . 

Ольга Вичева  обратила внимание выпускников на 
значение мотивации  и развития такого качества как 
«педагогическая  способность» в работе молодого 
специалиста. Также сообщила выпускникам о вакант-
ных местах в образовательных учреждениях  с целью 
получения персонального распределения на работу  в 
районе  и пожелала  выпускникам успехов  в профес-
сиональной деятельности.

Александр Лисица в качестве представителя Кон-
федерации профсоюзов РМ в районе Тараклия  проин-
формировал студентов о порядке трудоустройства мо-
лодого специалиста, о льготах и денежных пособиях, 
предусмотренных для молодых специалистов, выпуск-
ников педагогических специальностей,  работающих 
по распределению  и защите их прав.  Представил вни-
манию выпускников Гид молодого специалиста . Вы-
разил готовность оказывать консультативную помощь 
и  по вопросам , связанным с трудовой деятельностью 
будущих молодых специалистов. 

Студенты активно задавали вопросы специалистам 
, интересовались уровнем заработной платы. В рамках 
встречи студенты получили исчерпывающую инфор-
мацию по заданным вопросам.

Будем надеяться на то, что наши выпускники най-
дут достойное применение своим знаниям , получен-
ным в нашем университете!

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДЕНЬ ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ  ТАРАКЛИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Наш преподавател с висока награда
Министерство на външните работи на Р. България удостоява 

доц. д-р Елена Рацееваnс почетен знак 
„Златна лаврова клонка”
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Нови книги

Новата книга за българско-
то село Купаран, Тарутин-
ско, Одеска област, е дар 

за библиотеката на универ-
ситета със съдействието 

на самия автор – д-р Иван 
Грек.

Cборник „Сънят на скит-
ника“, посветен на поета 
Михаил Бъчваров-Бондар 
/1946-2017/ Настоящият 

сборник е със съставител и 
редактор Йорданка Цонева.

Книгата е дар от кмета на 
родното село на поета  /

Островное – Бабата/ - Петър 
Добрев за библиотеката на 

нашия университет.

Методическая раз-
работка по истории 

музыки, преподователя 
нашего университета 

Валентины Невзоровой.

В Тараклии прошло торжественное открытие спортивного сезона
750 детей со всего Тараклийского района приняли участие в празднике 
День спортсмена.
На центральном стадионе города Тараклия прошло торжественное от-
крытие спортивного сезона. 
На мероприятии присутствовали и почетные гости из Министерства об-
разования, культуры и исследований.
Управление образования, молодёжи и спорта района Тараклия уже тре-
тий год подряд организовывает этот пра
Под лозунгом «В здоровом теле — здоровый дух», прошло открытие 
спортивного сезона в городе Тараклия. Вместе с природой после долгой 
зимы просыпается и городской стадион, где для открытия спортивного 
сезона собрались любители спорта.В соревнованиях приняли участие 
спортсмены из села Алуат, Новоселовка и Албота. Председатель района 
поздравил горожан с праздником и заверил, что районный совет и мэрия 

сделают все возможное для развития Тараклийского спорта. 
На центральном стадионе города сегодня прошел праздник "День спортсмена". Команды учебных заведений 
района, спортивных секций и любители спорта состязались в силе, выносливости и стойкости.

ТУРНИР   ПО   БАСКЕТБОЛУ
Памяти мастера спора СССР Марии Ризовой

В апреле в спортивном зале спортивно-оздоровительного комплекса города Тараклия прошел турнир по ба-
скетболу памяти мастера спорта СССР Марии Ризовой, в котором приняли участие четыре мужские команды и 
четыре женские. Команда женская и мужская Тараклийского  университета им.Г.Цамблак впервые участвовали 
в этом турнире, который проводиться много лет. 

Соревнования проводились по круговой системе. Если сказать о  турнире, что это были ин-
тересные игры— значит, не сказать ничего. Игры турнира  по баскетболу были захватыва-
ющими. Ребята «сражались» самоотверженно за каждый мяч, за каждый бросок в корзину. 
    В спортивном зале не было ни одного равнодушного, группы поддержки, болельщики,  как могли под-
держивали свои команды, до хрипоты в голосе. В итоге на первом месте впервые  вышла мужская коман-
да  Легион.   На втором  месте команда Тараклийского  университета им.Г.Цамблак.  Было видно, как ребя-
та «горят» одной целью — победить, и как упорно идут к намеченной цели, выиграв на последних минутах 
у команду  примэрия с Виноградовка. И третье место в упорной борьбе заняла команда с. Виноградовка. 
   Среди женских команд первое место у  команды примэрии с.Новоселовка , второе место заняла так-
же  команда Тараклийского  университета им.Г.Цамблак , где капитаном команды была Т.Татар, ко-
торая  была названа лучшим игроком   среди женских команд турнира. Третье место заняла коман-
да с.Чумай. Как среди женских, так и среди женских команд были определены номинации лучший 
игрок, лучший защитник и нападающий и были награждены грамотам  и денежными премиями.           
      Хочется отметить, что возрос уровень игроков, да и сама игра становится интересной и увлекательной.


