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

ТУК
Вестник на Тараклийския държавен университет «Григорий Цамблак»

№ 55 2019
септември - ноември

Поздравително слово по повод
1 ноември – Денят на народните будители

Уважаеми преподаватели и студенти,
Приемете моите най-сърдечни поздравления по случай Деня 

на  народните будители. Първи ноември е празник на българ-
ския  борчески дух, на националното ни самочувствие и урок за 
родолюбие.

В този ден отдаваме почит към всички ярки имена, които са  
допринесли значително за развитието на историята, образова-
нието, науката, културата и духовния живот на българския на-
род. Благодарение на тяхното велико дело българският народ 
е запазил вярата си в духовните  ценности, в морала и доброто.

Възрожденските писатели и  революционери са създали атмосфера, довели българите  
до осъзнаването им като нация и до решимостта да поведат и спечелят борба за независи-
мост на нашата прародина България.

 Пророчески са думите на Васил Друмев «Един народ, който има съзнание, култура, 
писменост и наука,  непременно ще има светла и  трайна бъднина». Прекланяме се пред 
миналите и настоящите будители! Българският народ почита своите будители и ги кано-
низира като светци в своята историческа памет.

Уважаеми преподаватели и студенти, дейци на писменото слово – съвременни буди-
тели, пред всички нас стои огромна отговорност да продължим делото на  народните бу-
дители, да съхраним националната ни идентичност, да бъдем съвременни пазители на 
духовното ни наследство, да разпространяваме знанието, традициите и българските цен-
ности.

Най-искрено пожелавам Вашите начинания да бъдат успешни и да допринасят за раз-
витието на българската духовност в Молдова. Бъдете горди наследници на нашите до-
стойни предци и гледайте с оптимизъм и cъс самочувствие в бъдещето. Желая Ви успеш-
на лична и професионална реализация, непрекъснат стремеж за развитие на уменията си 
за обогатяване на своите познания.

Честит празник!
1 ноември 2019 г.

С уважение, доц. д-р Мария ПАСЛАР, 
ректор на ТДУ «Гр.Цамблак»

Международният ден на учителя се отбелязва на 5 октомври в над 100 
страни от света. Той влиза в световния календар по препоръка на ЮНЕСКО 
по повод годишнината от приемането на документа „Препоръки, 
касаещи статуса на учителя”. Това става през 1966 г. и целта на документа 
е да се подчертае колко е важна ролята на учителите в обществото. 
А тя безспорно е важна. 
Учителите са много 
чувствителна брънка 
в цялата обществена 
система. Поклон пред 
учителите ни и пред 

техния труд. Честит празник!
За висок професионализъм с почетни грамоти на Министерството 

на образованието, културата и изследванията на Република Молдова 
са наградени двама наши колеги: д-х.и.н. и и.д. проф. Николай 
Руссев и д-р и и.д. доц. Татяна Батър.
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На 1 октомври тази година 
нашият университет навърши 
15 години. За историята това 
не е голям период от време. 
Но за нас, преподавателите и 
студентите, за служителите и 
за всички, които са имали и 
продължават да имат някакво 
отношение към него, всяка 
година от неговата история 
е свързана с много усилия и 
труд за неговото оцеляване и 
развитие в днешните трудни 
условия на борба за оцелява-
не, за живот в нашата държа-
ва, в този свят.  

Затова подготовката към отбелязването на тази 
скромна годишнина беше много сериозна. Ние трябва-
ше да покажем, че през изминатото време ние не само 
оцеляваме, но и постигаме добри резултати. 

Празникът бе посветен на всички преподаватели, 
служители, работили и работещи в университета хора, 
«които са показали силата на българския дух, ярката 
си индивидуалност и професионализъм, на бившите и 
настоящи възпитаници, на обществени дейци учени-
българисти, благодарение на които функционира това 
уникално висше учебно заведение в бесарабския град 
Тарклия», обявиха водещите на събранието. С подаръ-
ци и поздравителни адреси пристигнаха почетни и ви-
сокопоставените гости от Молдова, Приднестровието, 
Украйна, Румъния и България. Събранието откри рек-
торът на университета д-р Мария Паслар, която под-
робно разказа за постиженията и трудностите с които 
се сблъсква висшето училище.

В бъдеще «ще направим всичко най-възможно Та-
раклийският университет да се съхрани в системата на 
висшето образование на Молдова», увери присъства-
щите съветникът на президента на Молдова г-н Кор-
нелиу Попович. Той подчерта, че днес висшето обра-
зование в републиката преживява не най-леките вре-
мена — изгубихме голямо количество студенти. Преди 
няколко години имахме повече от 120 хиляди студен-
ти, сега са 60 хиляди. Поради миграцията вече имаме 
и недостиг на висококвалифицирани кадри и за това 
смятам, че дойде времето да се разработи програма 
за спасяването на висшето образование на република 
Молдова. Не е случаен фактът, че преди седмица Тара-
клийският университет подписа спогодба за консорци-
ума с българския университет. Според мен, това е бъ-
дещето на всички университети у нас», каза от сцената 
съветникът на молдовския президент.

„Днес е голям празник на двата народа на Молдова 
и България, които имат 
такава скъпа рожба — 
Тараклийски държавен 
университет «Григорий 
Цамблак», каза съветни-
кът на министъра на об-
разованието и науката на 
Република България Кос-
тадин Костадинов.

От името на минис-
тър Красимир Вълчев и 
цялото министерство на 
образованието Костади-
нов поздрави преподава-
телите и студентите по 
случай годишнината от 
откриването на универ-
ситета и 10-ата годишни-

на, откакто той носи името на 
Григори Цамблак, осъществил 
повече от 500 години духовен и 
научен мост между България и 
Молдова.

Българският посланик Евге-
ний Стойчев заяви, че 15 годи-
ни не са много за висше учебно 
заведение, което е създадено с 
поглед и надежда към бъдеще-
то за осигуряване на условия за 
съвременно обучение и подго-
товка на сегашните и бъдещите 
поколения на район Тараклия и 
на република Молдова. Според 

него обаче 15 години са достатъчни да бъдат напра-
вени изводи и равносметка на изминалия път, да бъ-
дат набелязани приоритетите и съответните нужди на 
българската общност и младежта от региона в съответ-
ствието със съвременните критерии и приоритети на 
молдовската образователна система, с европейските 
амбиции на страната и съвременните предизвикател-
ства на времето. 

«Същевременно трябва да признаем, че са необ-
ходими още много усилия за постигане на тези цели, 
коитобиха позволили университетът да отговаря на ак-
туалните критерии за превръщането и утвърждаването 
му като привлекателно и модерно висше учебно заве-
дение. Смятам, че срочните приоритетни цели пред 
университета, с оглед неговото запазване и развитие, 
за трансформацията му във филиална българско висше 
учебно заведение и внедряване на нови специалности, 
които да повишат интереса на младите хора. Изискват 
се общи, еднопосочени, последователни, целенасоче-
ни усилия на местно и държавно равнище, наобщест-
вено и институционално ниво. Искам да ви уверя, че 
България ще продължи да оказва материална и тех-
ническа помощ в рамките на своите възможности и с 
подкрепата на държавното ръководство на Република 
Молдова ще можем да направим това заедно. И след 
трансформирането на университета България ще по-
еме изцяло издръжката му и ще положи максимални 
усилия за неговото развитие и утвърждаване в полза 
на младите хора от Тараклийския район и република 
Молдова», каза българския посланик.

С поздравителния адрес към присъстващите в аула-
та на университета се обърна трети президент на Мол-
дова Владимир Воронин, който на първи октомври 
през 2004 година заедно с Българския президент Геор-
ги Първанов отвориха университета. «Днес, 15 годи-
ни по-късно, можем спокойно да кажем: решението за 
университета беше правилно и навреме. Идеята, която 

стои в основата на Универ-
ситета в Тараклия, е преми-
нала изпитанието на вре-
мето. През годините почти 
хиляда млади мъже и жени 
са получили дипломи от ва-
шия университет. Повечето 
от тях съставляват култур-
ния, научния, политическия 
елит не само на Тараклия, 
но и на цяла Молдова», из-
тъкна Владимир Воронин.

Топли думи за универ-
ситета изказаха и първият 
ректор на учебното заведе-
ние д-р Николай Червенков, 
представителите на мест-
ното ръководство, ректори, 

НАШАТА АLMA MATER – НА 15 ГОДИНИ!
Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 

на Република България: 
Тараклийският университет «Григорий Цамблак» е духовен и научен 

мост между България и Молдова
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дипломати и обществе-
ници.

Студентите от спе-
циалност «Музика», 
танцов състав на уни-
верситета и ансамбъл 
«Родолюбие» изпълни-
ха инструментални, во-
кални и танцови произ-
ведения от български и 
молдовски автори.

Наши гости, които 
дойдоха да уважат праз-
ника ни, бяха:
Корнелиу Попович, съ-

ветник на  Прези-
дента на Република 
Молдова.

Надежда Велишко, началник на Дирекция за полити-
ка в областта на висшето образование на Минис-
терството  на просветата, културата и изследвания-
та  на Република Молдова.

Костадин Костадинов, професор, доктор, съветник 
на Министъра на образованието и науката на Репу-
блика България.

Владимир Воронин, трети Президент на Република 
Молдова.

Евгени Стойчев, извънреден и пълномощен посланик 
на Република България в Република Молдова.

Виктор Костецкий, представител на Россътрудни-
чество в Република Молдова. 

Анка Корфу, Генерален консул към Посолството на Р. 
Румъния  в Р. Молдова.

Фьодор Сабий – председател на Българската община в 
Република Молдова.

Едуард Коропчану, професор, доктор, ректор на Ти-
располския държавен университет.

Юлияна Попова, професор, доктор, заместник-рек-
тор на Русенския  университет «Ангел Кънчев», Р. 
България.

Юлиан-Габриел Бърсан, проф., доктор, ректор на 
университета «Dunărea de jos», Румъния.

Ярослав Кичук, професор, доктор, ректор на Измаил-
ския държавен университет, Република Украйна.

Николай Червенков, доктор хабилитат на историче-
ски науки, първи ректор на ТДУ «Гр. Цамблак»

Виктор Витков, председател на район Тараклия. 
Татяна Танасова-Тодорова, бесарабска българска по-

етеса, член на Управителния Съвет на дружеството 
«Родолюбец» за връзки с бесарабски и таврийски 
българи, гр.София, България.

Дора Димитриева, председател на Съвета за страте-
гическо и институционално развитие на ТДУ «Гр. 
Цамблак».

Александър Лисица, представител на Републиканска-
та Конфедерация на синдикатите в район Тараклия, 
председател на Съвета на учителските синдикати в 
район Тараклия

Сергей Филиппов, примар на гр. Тараклия.
Нина Автутова, дирек-

тор на българския про-
фесионален ансамбъл 
«Родолюбие» 

Представители на уни-
верситети от страната 
и извън нея, преподава-
тели, студенти, гости.

Голяма част от препо-
давателите на университе-
та бяха наградени с дипло-
ми и подаръци.

Списък на преподава-
телите, наградени с ди-
пломи по случай 15-го-
дишнината на ТДУ „Гр. 

Цамблак”:

От Президента на страната г-н 
Игор Додон

Мария Пасларь, доц., доктор, 
ректор ТДУ „Гр. Цамблак”
Васил Кондов, и.д. професор, док-
тор, зам. ректор по научна дейност
Сергей Суляк, и.о. професор, док-
тор по история
От Правителството на страната 
Валентина Невзорова, и.д. уни-
верситетски конференциар, доктор
Адина Плътикъ, и.д. универси-
тетски конференциар, доктор зав. 
кафедрой «Педагогика»
Дора Терзи, зам. ректор по учебна 
дейност

От Министерството на Образованието, културата 
и изследванията 

Вероника Великсар, и.д. университетски конферен-
циар, доктор
Кирил Дарманчев, доктор, университетски преподава-
тел.
Инна Гарановская, университетски асистент
Андрей Микульский, университетски асистент

От Посолството на Република България 
в Република Молдова

Николай Тодоров, доктор, университетски преподава-
тел
Виталий Терзи, университетски асистент
Елена Рацеева, доктор, университетски конференциар
Татяна Кайряк, университетски асистент 
Светлана Цъбарня, университетски асистент; ин-
спектор по международна дейност

От Профсоюзната организация
Сергей Тулуш, зам. ректор по АХД
Татяна Терзи, старши библиотекар

От Университета
Мария Колар, университетски асистент
Николай Мостовой, университетски асистент
Мария Рябой, университетски асистент
Татяна Батър, и.д. университетски конференциар, 
доктор
Николай Руссев, д.х.и.н., и.д. университетски профе-
сор

От 3-тия президент на страната 
г-н Владимир Воронин – с книга и часовник

Дора Терзи – зам. ректор по учебна дейност, унивесри-
тетски асистент
Адина Плътикъ – и.д. университетски конференциар, 
доктор по психология, зав. катедра «Педагогика» 
Инна Гарановская – университетски асистент, зав. ка-
тедра «Филология, история и обществени дисципли-
ни», методист по качество
Мария Паслар – доцент, доктор, ректор на универси-
тета
Елена Рацеева – университетски конференциар, док-
тор по история
Сергей Тулуш - проректор по административно-сто-

панска  дейност
Васил Кондов -  и.д. универ-
ситетски професор, доктор 
по филология, зам. ректор по 
научна дейтност
Кирил Дарманчев – доктор 
по селско-стопански науки, 
университетски преподава-
тел
Николай Руссев – д.х.и.н., 
и.д. университетски профе-
сор
Андрей Микульский – уни-
верситетски асистент, адми-
нистратор на компютърната 
мрежа
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Уважаемый ректор, уважаемые преподаватели, студенты, 
присутствующие!

Как все-таки быстро летит время. Даже не верится, что Тараклийский Университет работает 
уже 15 лет!

Я очень хорошо помню тот день, когда мы с президентом Болгарии, моим другом Георгием 
Пырвановым в этих стенах объявили о совместном решении руководства Болгарии и Молдовы 
об открытии Университета.

Это решение не было просто символическое действие, ставшее свидетельством выхода, мол-
давско-болгарских отношений на принципиально новый уровень. Для нас было принципиально 
важным придать мощный импульс развитию Тараклийского района, способствовать его утверж-
дению в качестве духовного, культурного, гуманитарного и просветительского центра болгар не 
только Молдовы, но и всего региона и подготовить для этого прорыва высококвалифицирован-
ные национальные кадры.

Сегодня, 15 лет спустя, можно смело утверждать: решение об Университете было правиль-
ным и своевременным. Идея, заложенная в основу Тараклийского университета, прошла испы-
тание временем. За эти годы дипломы вашего вуза получили почти тысяча юношей и девушек. 
Большинство из них и составляют культурную, научную, политическую элиту не только Тара-
клии, но и всей Молдовы.

Для власти, под руководством Партии коммунистов, открытие вначале Комратского, а затем 
и Тараклийского университетов было естественным решением. Оно напрямую вытекало из на-
шей убежденности, что процветающее будущее нашей страны должно начинаться в школьных 
классах и студенческих аудиториях. Инвестиции в образование, просвещение всегда были для 
нас основополагающей, фундаментальной стратегией.

Это решение явилось прямым следствием утвержденной при власти коммунистов Концеп-
ции национальной политики, построенной на глубочайшей убежденности в том, что культур-
ное, национальное и языковое разнообразие является бесконечным созидательным ресурсом, 
главной движущей силой развития нашей общей Родины. Свою цель мы видели в объединение 
многочисленных этнических групп вокруг идеи превращения Молдовы в процветающее, со-
временное, динамичное государство. В построение полиэтничного общества просвещенных и 
хорошо понимающих друг друга людей и сообществ.

Вот уже -15 лет Тараклийский университет неустанно работает на реализацию этой нацио-
нальной идеи.

Работает, часто вопреки действиям меняющихся вот уже десять лет властей. Власти, которая 
экономит на образование и закрывает школы, власти одержимой желанием отказаться от Кон-
цепции национальной политики.

И тот факт, что Тараклийский университет выстоял и действует даже в это безвременье, го-
ворит о том, насколько крепок его идейный фундамент и образовательно-просветительский по-
тенциал.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с этой знаменательной датой. Искренне верю, что университету 

в Тараклии быть! Что новые и новые поколения молодых людей получат здесь не только хоро-
шее и качественное образование, но и правильное воспитание в духе подлинного патриотизма!
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Честит Ден на бесарабските българи!
На 29 октомври стотици българи в Украйна, Молдова и по света от-

белязват своя празник – ден  на силата на българския дух и самосъзна-
ние.

На 29 октомври (стар стил 15-ти) през 1838 г., бесарабският вла-
дика архиепископ Кишиневски и Хотински Дмитрий Сулима ос-
вещава трипрестолния храм в Болград “Свето Преображение Гос-
подне”.

Проектът за тази най-голяма българска църква е изготвен от извест-
ния руски архитект Аврам Мелников. В изграждането на храма е вло-
жен доброволният труд на 10 000 преселници от българските земи.

Освещаването се извършва в присъствието на хиляди хора – дома-
кини и гости от 82-те български колонии, а тържествата по този повод 
продължават четири дни. Тогава за първи път зазвънтяват петте големи 
камбани на новия Божи храм, който няма равен на себе си в цяла южна 
Русия.

По онова време, тази част на Бесарабия е в пределите на Руската 
империя, а нашите сънародници – преселници, са със статут на колонисти. Основните бежански вълни на 
масово преселване отвъд Дунава съвпадат с многобройните руско-турски военни конфликти и са мотивира-
ни от руската протекционистична политика спрямо изселващото се население от поробена България.

Така в края на 18 и през 19 век около 400 000 българи се преселват в княжествата Влашко и Молдова и 
Бесарабия, която през определени периоди е руска територия. Съгласно дадените им права и привилегии, орга-
низират свои колонии, основават градовете Болград и Комрат, както и 64 села.

Намерили възможности за относително свободно развитие, те полагат усилия за съхраняване на своята вяра, 
роден език, традиции и обичаи. Преодолявайки трудностите на преселението и усвояването на новите земи, бъл-
гарите съумяват да постигнат добро икономическо равнище, организират  духовните си и просветни средища, 
което им гарантира възможности за по-нататъшен просперитет.

Болград е основан през 1819 г. от български преселници на мястото на с. Табак. През периода 1856-1878 
г. е в пределите на Молдова. Градът бързо се формира като културен център на българските колонии в Бесара-
бия. Освен знаменателното освещаване на величествения храм “Свето Преображение Господне”, друг знаков 
момент в развитието на селището е откриването на първото българско общообразователно училище.

Това е прословутата Болградска гимназия “Св.св.Кирил и Методий” (Народно централно училище в 
Болград), учредена с правителствена грамота (хрисовул) на молдовския княз Н. Богориди на 28 юни 1858 г. 
Болградската гимназия изиграва много голяма роля в българското Възраждане, бесарабските българи участват 
и в Опълчението, и в Руско-турската освободителна война. Тя подготвя първите политически, просветни и кул-
турни дейци в България след Освобождението и възстановяването на българската държавност през 1878 г..

Болград постепенно се превръща в символ на съхраненото българско самосъзнание, а “Свето Преоб-
ражение Господне” е най-величественият за времето си храм - прослава на светата християнска вяра и 
българска духовност. 

1 ноември честваме Деня на народните будители
Той е посветен на делото на книжовниците, прос-

ветителите и борците за национално освобождение, 
съхранили през вековете духовните ценности на на-
цията и нейния морал – Йоасаф Бдински, Григорий 
Цамблак, Константин Костенечки, Владислав Гра-
матик, поп Пейо, Матей Граматик, св. Иван Рилски, 
Неофит Бозвели, братята Димитър и Констан-
тин Миладинови, Георги С. Раковски, Васил Левски, 
Христо Ботев, Иван Вазов, Стефан Караджа, Хад-
жи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов и 
още стотици радетели за българско самосъзнание.

За първи път празникът се чества през 1909 г. в 
Пловдив.

През 1922 г. Стоян Омарчевски, министър на просвещението, внася предложението за отбелязване на 1 
ноември като празник на народните будители. От 1 ноември 1923 г. с указ на цар Борис III е обявен за общона-
ционален празник в памет на заслужилите българи.

През 1945 г. е забранен.
Честването му се възобновява със Закона за допълнение на Кодекса на труда, приет от 36-то Народно събра-

ние на 28 октомври 1992 г., когато е обявен официално за Ден на народните будители и за неприсъствен ден за 
всички учебни заведения в страната.

В нашия университет Денят на будителите на българския народ се чества от самото  начало на учебното заве-
дение. В програмата на тържеството се включват рецитали, съставени върху произведения на известни българ-
ски творци – представители на средновековната и възрожденската ни култура, както и върху творби на българ-
ски автори от Бесарабия и Таврия. От сцената в залата звучат народни и възрожденски песни и мелодии, играят 
се народни танци, подготвени и изпълнени от талантливи студенти под ръководството на наши преподаватели. 
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Нов прием на студенти в Тараклийския държавен университет
 «Гр. Цамблак» в 2019 -2020 уч. година

През тази академична година  Тараклийският университет отвори своите врати за 57 първокурс-
ници.  Броят на приеманите в университета студенти с бюджетно финансиране се утвърждава от Ми-
нистерството на просветата, културата и изследванията на Република Молдова. Тази година са отпус-
нати 47 бюджетни места за шест специалности. Броят на приеманите студенти с платено (контрактно) 
обучение от тази учебна година се определя от учебното заведение въз основа на взетото решение от 
Академичния съвет на университета.

В плана за приема по професионални направления са предвидени общо 66 места, от които 47 по 
държавна поръчка и 19 – с платено обучение.

Условията за кандидатстване са: кандидатите да притежават диплома за средно образование (бака-
лавриат) и диплома за професионално-техническо образование (колеж). От общия брой 47 бюджетни 
места е предвидена квота 15 %  за 7 кандидати с особен социален статус.

Тази година бяха определени и 5 места с бюджетно финасиране за студенти - чужденци от Бълга-
рия, Украйна, Русия. Тъй като не всички места бяха покрити от чуждестранни кандидати, 3 бюджетни 
места  бяха разпределени по планираните специалности за сметка на платените.

По тази причина броят на студентите с бюджетно финансиране се е увеличил до 50. Резултатите 
от кандидатстудентската кампания са следните: приетите студенти с бюджетно финансиране са 46  
(80,70%) от предоставените 52 места, с платено обучение – 12 (21,05 %)  от планираните 19 места.

Непокрити места с бюджетно финасиране са 4 (7,01%) - по две места на специалностите «Предучи-
лищна педагогика и румънски език» и «Български и английски език и литература» и 9 места незаети 
с платено обучение (15,78%).

Кандидат –студентите бяха класирани въз основа на дипломи за лицейско образование (БАК) – 25 
души (43,85 %); с професионално –техническо образование (колеж) – 27 души (47,36%); с висше об-
разование – 3 (5,26 %); и със средно образование – 2 (3,50 %), които са с обучение по програмата за 12 
клас (лицейски цикъл) в компенсиращ курс за студенти-чужденци и за молдовската диаспора.

От 57 приети първокурсници 29 са завършили своето основно или професионално образование 
през 2019 година, което съставя 50,87%.

Шестдесет и три процента от класираните кандидат- студенти са от  Тараклийския район (36): от 
град Тараклия (26), от с.Новоселовка (1), с. Кайраклия (1), с. Балабану (3), от с. Кортен (2), с. Софиевка 
(1), с. Мирное (1), с. Мусаиту (10 ), от Кахулския район (3), от Леовския район (1), АТО Гагаузия (16), 
чуждестранни студенти (2): Русия (1) и Украйна (1).

Според етническата си принадлежност 30 от първокурсниците са с  български произход (52,63%), 
гагаузи 10 (17,54%), молдовци 10 (17,54%), руснаци 7 (12,28%).

Средният успех на класираните студенти е 7,56. Според анализа на образователното равнище на 
кандидат-студентите с най-висок среден бал се маркира специалността «Български и английски език и 
литература»  - 8,60.

Тази година висшите учебни заведения самостоятелно определяха сроковете за подаване на канди-
датстудентски документи и методологията за класиране и балообразуване за всяка специалност.

Кандидат-студентите отново имаха възможност да подават своите документи едновременно в ня-
колко вуза или за специалности с различен профил в един и същ вуз, и биха могли да бъдат класирани 
с оригинални документи само за една специалност в рамките на една образователна институция.

Ръководството на университета, преподавателите и студентите взеха активно участие в кандидат-
студентската кампрания през 2019/2020 учебна година, като посетиха доуниверситетски учебни заве-
дения в Тараклийския и  Кахулския район, АТО Гагаузия.

По време на кампанията информация за нашето учебно заведение беше публикувана в републи-
канското списание «Абитуриент», на университетския сайт, в районния вестник «Свет», в социалните 
мрежи. Разпространена е информация за приема 2019 в университета по електронен път във всички 
училища в Ренийски и Болградски район, Украйна.

Представляваме по- подробна информация за приетите първокурсници:

№ Специалност План Приети Вакантни
Бюд. Контр. Бюд. Контр. Бюд. Контр.

1. Български и английски език и литература 10 2 8 1 2 1
2. Музика 7 3 7 3 -- --
3. Начална училищна педагогика 5 5 8 -- -- 5
4. Предучилищна педагогика и румънски език 10 2 8 1 2 1
5. История 5 5 5 6 -- --
6. Български  и румънски език и литература 10 2 10 -- -- 2

Всичко: 47 19 46 11 4 9
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№ Населено място  Количество
1. г. Тараклия 26
2. с. Новосьоловка 1
3. с.Кайраклия 1
4. с. Балабану 3
5. с.Кортен 2
6. с. Софиевка 1
7. с.Мирное 1
8. с. Мусаит 1
9. с.Светлий 1
10. с.Конгаз 2
11. гр. Чадър-Лунга 2
12. с. Копчак 7
13. с.Казаклия 2
14. с.Томай 1
15. с.Манта 1
16. с.Андрушул де Сус 1
17. с.Урсоайа 1
18. с.Тигеч 1
19. Русия, Ханти-Мансийский окръг 1
20. Украйна,  с.Ореховка 1

Всичко 57

Специалност Максималният бал Минималният бал
1 Български и английски език и литература 9,02 8,28
2 Музика 8,19 7,09
3 Начална училищна педагогика 8,23 6,74
4 Предучилищна педагогика и румънски език 8,83 5,79
5 История 8,05 6,47
6 Български  и румънски език и литература 8,16 5,99

Информация за приетите студенти: 
  а) по народност:

Народност Количество
1. Българи 30
2. Гагаузи 10
3. Молдовани 10
4. Руснаци 7

 
б) по завършена образователна  степен:

Вид учебно заведение Количество 
Лицей 25,  от тях 17 са получили дипломи през 2019 г.
Колеж 27;  от тях 12 са получили дипломи през 2019 г.
ВУЗ 3
Средно образование (компенсиращ курс) 2 от тях 1  е получил диплома през 2019 г. 
Всичко 57

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

Моята среща с България
Тази година България ни посрещна с приятно и слънчево 

време. Имахме интересна културна програма. Ходихме в музея 
„Възраждане”, посетихме „Сарафкина къща” и Царевец. 
Имахме едно пътуване извън Велико Търново. В този ден ние 
посетихме Шипка, етнографския музей на открито „Етър” и 
музея на хумора в гр. Габрово. Аз останах с много впечатления 
и спомени от културната ни програма.

Имахме също така и занятия в университета по българска 
история, култура и традиции, методика на преподаване на 
български език и литература и по съвременен български език. 
Въпреки че имахме най-много часове по съвременен български 
език, тези занятия най-много ги харесах. 

Имахме и доста свободно време, което използвахме за 
разходки из града. Аз много съм доволен от нашата практика тази година.

Михаил Колар, студент от 3 курс, БРФ
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День психического здоровья
В четверг, 10 октября 2019 года, мир праздновал день психического здоровья. В рамках данного праздника 

кафедра «Педагогика» Тараклийского Государственного Университета совместно с Центром Ментального здо-
ровья (под руководством заведующей Алленовой Елены) организовали круглый стол на тему: «Борьба с суици-
дом среди подростков и молодёжи». 

На мероприятии присутствовали приглашенные: протоиерей Виталий Зеленский из Свято–Успенской церк-
ви села Копчак, Сакалы Виталий представитель муниципальной полиции сектора Тараклия, Узун Илья пред-
ставитель отдела охраны общественного правопорядка, Ирина Микульская командир военного центра и Де-
личебан Алексей, заведующий центром Дружественной Молодёжи «ИСИДА». В круглом столе участвовали 
студенты кафедры «Педагогики» и «Филологии и общественных наук».

Цель данного мероприятия состояла в обучении участников круглого стола в работе с молодёжью способам 
распознавания кризисных состояний, признаков изменения в их поведения и некоторые методики по формиро-
ванию стрессоустойчивости.

С участниками было проведено анкетирование на определение уровня знаний о ментальном здоровье и суи-
цидальных настроях. Обсуждали причины возникновения суицидальных мыслей и их влияния на поведенческие 
реакции. Рассмотрели профилактику суицида с религиозной, законодательной, медицинской и педагогической 
точки зрения. Участникам круглого стола было продемонстрированы методики по стабилизации эмоциональ-
ного состояния и формирования стрессоустойчивости. В конце мероприятия участникам роздали «памятки» по 
способам снятия психологического и эмоционального напряжения.

Д-р, доц. Адина Плэтикэ

Impresii universitare din primul an
Cu toti ne aducem aminte de prima zi de facultate-emotii,frica de necunoscut,dorinta de a cuceri cit mai curind un 

lucru,sentimentul ca suntem deja maturi si elevi,sirguinta si asteptarea multor nopti nedormite.Ne-am adunat  mai intii 
7 fete . Insa mica noastra familie de universitate a mai crescut si  la moment sintem 9 fete cochete,unele in cautarea 
unui cavaler,altele deja cu familie imtemeiata si altele cu scopul de a invata si numai invata.Toate frumoase , capabile si 
principalul prietenoase.Acum nu demult am devenit o familie prietenoasa care vom pasi intr-un pas si brat 4 ani. Desigur 
ca fiecare din noi 9 am simtit prima zi de facultate , fiecare in parte diferit.

Unele sintem cu gindul sa invat,sa am o facultate si a pot sa-mi 
gasesc un job decent profesiei , altele pentru a acumula cunostinte fru-
moase si utile.

Mereu mia placut copiii si ii iubesc la nebunie si doresc sa ma 
implic si eu in dezvoltarea educatiei lor,deoarece lumea copiilor este 
o lume mult mai sincera si transparenta.Aici nu poti minti sau insela .

Ce tine de indrumarea primita de la cei care au absolvit a fost exact 
asa: « Sa vorbesti cit mai mult,sa fii cominicativa,nu rata sansa sa te 
evidentiezi in fata profesorilor si a colegilor,cel mai bun mod de a o 
face e sa fii politicos si sa asculti si evident sa vii la ore. « Deasemena 
am primit inca asa intrebari de genul : « Merita sa fac anume aceasta 
facultate ,cica la aceasta facultate nu se face carte; ( EU AS SPUNE 
CA SE FACE CARTE , DACA VREI SA INVETI DESIGUR!!! ) , ca 
profesorii sint severi ; ( SINCER AM PROFESORI DE AUR ) , ca la 
universitate poti sa faci ce doresti,esti liber sa inveti si  sa nu inveti; s.a 

Insa in mare parte , eu nu am tinut cont de toate sfaturile si de reprosurile lor,eu am decis ce e mai bine pentru mine 
: SA APLIC LA FACULTATEA DE PEDAGOGIE.

Au mai fost asa cazuri ca inca necunoscind bine toate cabinetele,unde se afla si la ce etaj , afost asa caz ca colega a 
iesit la bibleoteca ,iar la intoarcere la perechi a intirziat si precum toate usile pe etaj seamana,ea sarmana nu stia in ce 
clasa avem ore,ma rog de internet bine ca este,unde a scris : « fetelor in ce cabinet avem perechi ??? « Da,da au fost si 
asa cazuri hazlii.

Insa ,unicul lucru pe care pot sal spun cu incredere mare in sine este faptul ca la universitate imi place mult mai mult 
decit la liceu, e cu totul diferit si alt fel si mai interesant.
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Участие университета в осенних забегах г.Тараклия

В г.Тараклия прошел осенний забег. Спортивное мероприятие проводится ежегодно,  осенью. Основной це-
лью легкоатлетического кросса на короткие дистанции является приобщение молодежи к спорту, пропаганде 
здорового образа жизни среди населения и  популяризация массового спорта. В забеге приняли участие учащи-
еся 8 -  12 классов и студенты ТГУ.

 Участники кросса старались приложить усилия, чтобы прибежать к финишной черте первыми. Мероприя-
тие зарядило всех ребят хорошим настроением, энергией и бодростью

Организаторы соревнования подвели итоги забегов, в результате которых  все призеры были награждены по-
четными грамотами и денежными премиями.

 От всей души  поздравляем всех участников осеннего забега.
Отдельные сердечные поздравления дарим  участникам госуниверситета им. Гр. Цамблака за активное 

участие в осеннем кроссе и занявшие 3 место среди взрослых старше 18 лет.
Инструктор по спортивной работе ТГУ 

Лисица С.С.

Моята среща с България беше преди две години, когато бях в първи курс в университета 
„Григорий Цамблак” в гр. Тараклия.

Всички студенти, които желаят да посетят България и да минат практика, да видят как 
преподават други преподаватели, откриват много ново и интересно.

Практиката ни беше във Велико Търново. Без съмнение, мога да кажа, че Велико 
Търново е един от най-впечатляващите градове на България. С повече от петхилядолетна 
история, столица на Първото българско царство и неземно красива крепост, В. Търново се 
извисява със своето величие и туристическа посещаемост. В старата част на В. Търново на 
хълма Царевец се извисява и Архитектурно-музейният резерват „Царевец”. Крепостта се 
приема за най-важната в България по време на Второто българско царство. На мене най-
много ми хареса, много е красиво там и интересно. По време на екскурзията в крепостта 
на нас ни разказаха историята на тази крепост. А вечерта Царевец е много красив, особено 
когато има спектакъл „Звук и светлина”.

Посетихме още много интересни музеи като Сарафкината къща и други. Бяхме в Етъра, 
Габрово и Шипка. Най-много ми хареса Шипка, когато се издигнахме на високо, откъдето 
всичко се вижда. Много ми хареса България. Мисля, че още ще я посетя. 

Мария Люцканова, студентка от 3 курс, БРФ.
Студенческая лига по мини- футболу

Команда Тараклийского госуниверситета  им. Гр. Цамблака 
была приглашена   15.10.2019 года в г.Кагул на участие в регио-
нальном этапе «Юг» Республиканского турнира по мини-футбо-
лу «Студенческая лига» в следующем составе: Мутавчи Сергей, 
Челарский Константин, Антонов Александр, Куличков Алексей, 
Чебан Василий,  Волков Артем, Минковский  Александр,  Орлен-
ко Андрей и Маринов Юрий.

Студенческая Лига началась парадом спортсменов. Регио-
нальный менеджер  ФФМ Алексей Георгиу приветствовал всех 
участников и пожелал им победы на предстоящих соревновани-
ях. Он также вручил каждой команде памятные призы 2 футболь-
ных мяча и манишки.

Согласно жеребьевки было составлено расписание соревно-
ваний.  Игры состоялись между командами  госуниверситетов Юга Молдовы.  Игра получилась зрелищной и  
она понравилась болельщикам, особенно состязание за 1 и 2 место. Проведенный турнир является одним из 
этапов подготовки спортсменов к участию в республиканском этапе соревнований по мини-футболу.

Футбол – не просто игра, футбол — это радость и  удовольствие, это восторг!  
Инструктор по спортивной работе ТГУ

 Лисица С.С.
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В ТГУ прошла Неделя борьбы против торговли людьми
18 октября 2019 года отмечается Европейский день борьбы против торговли людьми. Национальная 

кампания направлена на повышение осведомленности общества о рисках и последствиях торговли 
людьми и с целью исполнения положений Конвенции Совета Европы о борьбе против торговли людь-
ми. Защищая права жертв и учитывая права человека, ОБСЕ борется с торговлей людьми и уделяет 
особое внимание предотвращению траффика, судебному преследованию торговцев людьми и налажи-
ванию партнерства между государственными и местными органами власти.

Торговля людьми является глобальным преступным бизнесом, современной формой рабства, что 
грубо нарушает права человека.

В целях дальнейшей эффективности государственной политики, направленной на борьбу с престу-
плениями, связанными с торговлей людьми, в Республике Молдова, в октябре 2005 года принят Закон 
о предупреждении и пресечении торговли людьми и борьбе с ней.     Разработана Национальная стра-
тегия по предупреждению и пресечению торговли людьми на 2018-2023 годы.

На основании вышеуказанного документа разработан Национальный план по предупреждению и 
пресечению торговли людьми.

С целью реализации  плана мероприятий и повышения правовой информированности студентов в 
сфере противодействия торговле людьми в Тараклийском государственном университете проведены 
следующие мероприятия: лекции представителей правоохранительных органов и прокуратуры о пра-
вах жертв и предполагаемых жертв торговли людьми, о рисках торговли людьми как социальное явле-
ние, флешмоб, круглый стол на тему: «Что такое торговля людьми» с участием лицеистов городского 
лицея им. И. Вазова, показ видеофильмов, видеороликов и социальной рекламы, кураторские часы и 
дискуссии «Люди с высшим образованием не становятся жертвами торговли людьми», «Борьба с 
торговлей людьми – дело всего общества», «Я никогда не подвергнусь траффикингу, так как…».

Акция «Дни доноров в ТГУ»
В контексте Всемирного дня донора крови, который еже-

годно проводится в октябре месяце, Министерство здравоох-
ранения, труда и социальной защиты и Национальный центр 
переливания крови организуют с15 октября по 1 декабря 2019 
г. масштабную кампанию добровольного донорства крови под 
девизом «Безопасная кровь для всех».

Кампания направлена   на то, чтобы побудить население при-
соединиться к сдаче крови, тем самым, спасая многие жизни. 
Девиз «Безопасная кровь для всех» призывает все больше лю-

дей становиться донорами, потому что это движение обеспечивает доступность крови для всех нужда-
ющихся в переливании.

В рамках национальной трансфузионной безопасности и переливания крови университет ежегодно 
участвует в кампании добровольного донорства с самого своего основания. Почетными донорами счи-
таются регулярно сдающие кровь студенты и преподаватели. Это ценный гражданский акт милосердия 
направлен на улучшение здоровья нуждающихся больных в переливании крови. Ежегодно универси-
тет представляет от 5 до 15 добровольных доноров. Из них 5 человек является почетными донорами. 
В этом году 18 человек примут участие в кампании добровольного донорства. Все доноры проинфор-
мированы о правилах и требованиях к донорству.

В университете проводится определенная работа по развитию добровольного донорства. Среди сту-
дентов есть те, кому не безразлична жизнь других людей и у кого есть возможность сдавать кровь по-
стоянно.

Одним из важнейших направлений развития донорства крови является формирование у студентов 
культуры донорства с последующим вовлечением в донорское движение, что способствует формиро-
ванию здорового поколения и гражданского общества

Не будь равнодушным! Подари жизнь!
Медицинская сестра университета

Жекова Н.И.
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Нови книги

„Романтизм в музыке. Методическая разработ-
ка по курсу История музыки и музыкальная фоль-
клористика” принадлежи на д-р, и.д. доц. Вален-
тина Невзорова. 

Книгата на доц. д-р Васил Кондов е 2 издание.
Книгата на полския колега д-р Ежи Хатлас е 

издадена през 2017 г. в гр. Познан, Полша.   

КНИГА  ЗА  СЛОВЕСНИТЕ  ОПОРИ  НА  БЪЛГАРЩИНАТА
Българското етническо присъствие в Бесарабия е още от Ранното средновеко-

вие.  Многобройни са премеждията и историческите превратности, през които пре-
минава техният вековен живот. В този смисъл книгата на Руска Даскалова  «Ду-
ховните синове на бесарабските българи» (2019)  решително отваря към читателя 
непознати факти и събития, осветява делото на достойни и благородни поборници 
на българския дух в тези далечни земи. 

В изследването си Руска Даскалова проследява творческото формиране и въз-
действието на фактори от различен контекст върху живота и съдбата на бесараб-
ските българи, като започнем от началото на «страдалния път към Бесарабия» до 
злощастната съдба по чуждите земи. 

Вглеждайки се внимателно  в ключови периоди и явления от богатата културна 
история на  изминалия век, Руска Даскалова очертава същностни взаимовръзки на 
живота на българите в Бесарабия с цялостния духовен и културен климат на епо-
хата. 

Проучванията на Руска Дасклова не са подчинени на самоцелна историчност, 
а винаги имат амбицията да изграждат една многопланова  перспектива, отворена 
към новите хоризонти на отношенията между майка България и нейните синове, 
пръснати по далечни земи. 

«Да пишеш за народа си на роден език, да го браниш, да пазиш честта си, това 
са най-скъпите неща за мен в живота ми». Тези думи на поета Владимир Калоянов можем напълно да отнесем 
за поетичното творчество на Димитър Боримечков («Късове на едно чувствително сърце»). В последния очерк 
в книгата Руска Даскалова разказва с пристрастие за таланта на твореца, за духовната муд арба, за огромната му 
способност да живее в света на възвишеното. 

С единствената цел – жа подчертае, че такива, като Димитър Боримечков, връщат достоинството на българ-
ската литература и култивират способността казаното да си пробие път към спасението, към онова неповторимо 
по своята въздейственост приобщаване до естетическата мярка, създадена и натрупана от поколения в българ-
ската национална битност.

Разказаното в «Духовните синове на бесарабските българи» постига многопластовост, символика и философ-
ска дълбочина, докосва и разкрива исторически и естетически универсалии.

 Ангел  Дюлгеров


