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

ТУК
№ 60 2022
октомври Вестник на Тараклийския държавен университет «Григорий Цамблак»

Поздравителен адрес
по случай Деня на българската духовност  и

Деня на бесарабските българи
Уважаеми преподаватели, студенти и служители,  от името на 

ръководството на Тараклийския държавен университет „Гр. Цам-
блак“ приемете нашите поздравления по повод 1 ноември,  Деня на 
народните будители, Националния празник на Република България, 
и 29 октомври, Деня на бесарабските българи.

На този свят ден,първи ноември, почитаме паметта на българ-
ските просветители и революционери, положили основите на новата 
българска история и култура - св. Паисий Хилендарски и Софроний 
Врачански, братя Миладинови, Иван Вазов, Добри Чинтулов и Лю-
бен Каравелов, Георги Раковски, Христо Ботев, Васил Левски, Сте-
фан Караджи, Хаджи Димитър и много други. Тези просветители и 
революционери успяха да дадат тласък за растежа на националното 
самосъзнание: именно идеите на будителите бяха в основата на бор-

бата на българския народ за създаване и утвърждаване на независима национална държава.
29 октомври  обединява всички българи  в Бесарабия, изпълнени с обич към своите българ-

ски корени. Далеч от родината (метрополията) бесарабските българи полагат усилия за съхра-
няване на своя роден език, българските традиции и своята вяра и създават своя история, която 
е част от историята на България.

Редица българи от Бесарабия активно участват в революционното движение за освобожде-
ние на България от османското иго,  в Освободителната война през 1877- 1878 г.г. и в изгражда-
нето на Третата българска държава – Димитър Греков, Александър Малинов, акад. Александър 
Теодоров Балан, Георги Стаматов, Мишо Хаджийски, Олимпий и  Павел Панови.

Пожелавам здраве и благополучие на всички, чиято мисия днес е да съхраняват българска-
та духовност, историческата памет, богатото културно наследство, както и да разкриват нови 
хоризонти в образованието и науката.

Сигурна  съм, че вашата дейност  вдъхновява съвременното младо поколение българи  да 
стане достоен наследник на традициите на единния български народ и държава.

Вярваме, че всички ние продължаваме делото на българските будители за овладяване на 
знанието и за движението напред към прогрес и съзидание.

          
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Ректор 
на ТДУ «Григорий Цамблак»

 доц. д-р Мария Паслар
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Итоги летней экзаменационной сессии 2021/2022 учебного года
в университете имени Григория Цамблака

В связи с за-
вершением 2021- 
2022 учебного года 
и в соответствии с 
графиком учебно-
го процесса ТГУ 
была организована 
и проведена летняя 
экзаменаионная 

сессия. Проведение летней экзаменацион-
ной сессии осуществлялась в соответствии с 
графиком учебного процесса на 2021 -  2022 
учебный год, согласно Регламенту об органи-
зации учебного процесса в высшем образова-
нии (Протокол 5 Сената ТГУ от 25.02.2020), 
Регламенту по оцениванию учебной деятель-
ности студентов ТГУ (Протокол 3 Сената ТГУ 
от 27.12.2018), Положению о текущем и фи-
нальном оценивании студентов ТГУ (Прото-
кол 3 Сената ТГУ от 03.03.2017) и требований 
учебных планов образовательных программ.  
Летняя сессия организована и проведена в пе-
риод с 18 мая по 14 июня 2022 года. Повторная 
сессия для задолжников была организована с 
15 июня по 22 июня 2022 года. Одна неделя, с 
11 мая по 17 мая, была отведена на сдачу эк-
заменов по дисциплинам свободного выбора. 
Сдача экзаменов по дисциплинам свободного 
выбора проходила во время учебного процес-
са.

 Летняя экзаменационная сессия была 
проведена в соответствии с утвержденным 
ректором графиком экзаменационной летней 
сессии. Прием экзаменов по факультативным 
дисциплинам и по основным экзаменов осу-
ществлялся в соответствии с расписанием по 
тестам и экзаменационным билетам, утверж-
денным заведующими кафедрами. График 
экзаменационной сессии отображен на веб- 
странице университета с указанием даты, вре-
мени экзамена.

В летнюю сессию для шести специально-
стей и для 15 переводных групп было вынесе-
но 100 единиц курса/модуля, то есть в среднем 

каждой группе пришлось сдавать7-6 перево-
дных экзаменов. Абсолютное большинство 
сдало свои экзамены в сессии в соответствии 
с   графиком сессии.

 Администрация, кафедры универ-
ситета, учебный отдел, отдел качества по-
прежнему уделяют большое внимание контро-
лю над проведением экзаменационной сессии, 
качеству знаний студентов. Мы все знакомы 
с параметрами такого контроля (своевремен-
ность начала экзаменов, проведение экзаме-
нов согласно графику сессии, правильность 
заполнения всей документации - журналов, 
зачетных книжек, экзаменационных ведомо-
стей.

Качественные показатели образователь-
ного процесса складываются из нескольких 
составляющих, а именно, уровня подготовки 
студентов (что наглядно демонстрируется их 
успеваемостью в период сессии), профессио-
нализма преподавательского состава, четкой 
организации учебного процесса, соответству-
ющего методического, информационного, ма-
териально-технического снабжения. 

Численность студентов университета на 
начало летней сессии всего по вузу – 173 (в 
том числе и 7 иностранных студента), вместе 
с выпускниками. По кафедрам:

Кафедра филологии, истории: 84 (в том 
числе 15 выпускников).

Кафедра педагогики: 89 (в том числе 
27выпускников).

Оценки 9-10 по всем дисциплинам име-
ют следующие студенты:

1. Сонгрова Лия - 4 курс ДП                  9.84
2. Кыса Татьяна  - 4 курс ДП                  9.40
3. Мочу Ирина –3 курс ДП                     9.62
4. Военбендер Ирина – 3 курс ДП         9.80
5. Бахова Анна  -  3  курс Музыка         10
6. Стамат Флорика -3  курс Музыка      10
7. Лужанская Диана -  3 курс  ПНО       9.90
8. Дарманчева Светлана- 3 курс  ПНО  9.80
9. Делибалтова Римма - 3 курс  ПНО    9.70
10. Чакал Татьяна - 3 курс  ПНО              9.55
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11. Чолак Марина  - 3 курс ПНО             9.55
12. Валентир Татьяна – 3 курс ПНО       9.30
13. Илиева Мария   - 2 курс ПНО            9.50
14. Бабэ Татьяна   - 2 курс   ПНО             9.42
15. Банкова Ольга  - 2 курс  ПНО            9.42
16. Шаган Анастасия  -1 курс ПНО        9.68 
17. Фокша Ярослав - 1 курс БАФ            9.48
18. Чолак Анастасия -  3 курс  БРФ        9.32
19. Сухович Валентина   -   2 курс Ист.   9.15

Есть студенты, не уложившиеся в рамках 
летней сессии.

По итогам основной и повторной экзаме-
национной сессии отчислены  5 студентов. 

На конец учебного года -126 студентов.
Летняя сессия показала, что основной 

причиной академической задолженности яв-
ляется:

• не допуск к сессии студентов, не сдав-
ших аттестацию;

• систематические пропуски занятий
• нежелание студентов подключаться на 

платформу MOODLE
В успехах студентов есть доля труда вы-

сококвалифицированного профессорско-пре-
подавательского состава: наличие у него ис-
полнительской дисциплины, включающей 
неукоснительное исполнение правил внутрен-
него распорядка университета, трудовой дис-
циплины, организации работы кафедр в части 
контроля посещаемости студентами   учебных 
занятий; решение в организационных вопро-
сов, связанных с осуществлением учебного 
процесса в нашем университете.
И. о. проректора по учебной деятельности

Д. ТЕРЗИ
Rezultatele examenelor de licență în Universitatea de Stat 

”Gr. Țamblac” din Taraclia

Procesul educațional are ca obiectiv perfecționarea 
pregătirii specialiștilor, care corespund cerințelor 
actuale de pe piața muncii. Una dintre principalele 
activități ale instituției de învățământ superior este 
organizarea și desfășurarea  examenelor de licență. 
În anul universitar 2021-2022, 42 de absolvenți ai 
Universității de Stat din Taraclia au demonstrat un nivel 
bun de pregătire profesională.

Examenele de licență și susținerea tezelor 
de licență s-au desfășurat la USTaraclia , la toate 
programele de studii , în perioada cuprinsă între 13 
mai - 6 iunie 2022. Activitatea  comisiilor de licență a 
fost organizată în conformitate cu Ordinul Ministrului 
Educației și Cercetării al Republicii Moldova nr. 315 
din 11.05.2022  ( Cu privire la organizarea examenelor de finalizare a studiilor superioare de licență  la US 
Taraclia), cu Regulamentul în vigoare privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență în instituțiile 
de învățământ 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 examenelor de licență și 
a tezelor de licență.

Conform ordinelor rectorului US Taraclia la 
examenele de licență  au fost admiși: 
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• ”Pedagogie în învățămînt primar” 
- 9 studenți ; 

• ”Muzică” - 9 studenți  
• ” Limba și literatura bulgară și 

limba și literatura engleză - 7 
studenți 

• ”Istorie” - 8 studenți
• Pedagogie preșcolară/ Limba și 

literatura română – 9 studenți
Total absolvenți ai   Universității - 42 de 

studenți.
Nota medie a examenelor de licență la 

programe de studii:
• ”Pedagogie în învățământului 

primar” – 9,11.
• ”Muzică” – 8, 77.
• ” Limba și literatura bulgară și limba și literatura engleză «-  9,46
• ”Istorie”-8,62
• Pedagogie preșcolară/ Limba și literatura română – 9,28

În general, acești indicatori sunt foarte mari, ceea ce indică o pregătire profesională serioasă a absolvenților 
US Taraclia. 

Președinții comisiei în rapoartele lor au ajuns la 
următoarele concluzii,  că examenele de licență s-au 
desfășurat respectând-se standardele de examinare și 
evaluare actuale și s-au caracterizat printr-un nivel de 
organizare înalt, iar efortul corpului profesoral de la 
catedre ale universității în vederea pregătirii cadrelor 
didactice merită  o apreciere  înaltă. 

În general, putem trage următoarele concluzii și 
recomandări: 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 avizele coordonatorilor  științifici;
• disciplina membrilor comisiei și a studenților corespunde Regulamentului privind organizarea și 

desfășurarea examenelor de licență.

Rezultatele examenelor de licență

Denumirea Specialității

Numărul de 
absolvenți 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 teza de 
licență

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

Învățământ cu frecvență
Istorie 8 0 1 3 4
Pedagogie în învățământul 
primar 9 0 1 2 6 -

Muzică 9 0 3 1 5 -
Limba și literatura bulgară /
limba și literatura engleza 7 0 0 1 6

Pedagogie prescolara /
limba și literatura română 9 0 0 1 8 -

Total: 42 0 5 8 29
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Analiza calitativă și cantitativă a grupurilor de absolvenți
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Anul III  Pedagogie în 
învățământul primar 9 0 0 9 9 0 9 9.11 8,94 100%

Anul III „Muzică” 9 0 0 9 9 0 9 8.77 8,10 88.9%

Anul IV Limba și literatura 
bulgară /limba și literatura 
engleza

10 3 0 7 7 0 7 9,46 9,23 63.6%

Anul III „Istorie” 7 1 2 8 8 0 8 8,62 8,26 53%
Pedagogie prescolara /
limba și literatura română 9 0 0 9 9 0 9 9.38 8.81 80%

Total 44 4 2 42 42 0 42 9.03 8.66 77.1%

Prorector inter.pentru activitate didactică
D. Terzi

Нов прием на студенти в Тараклийския държавен университет
 «Гр. Цамблак» в 2021 -2022 уч. година

През тази академична година  Тараклийският университет отвори своите врати за 55 първо-
курсници.  Броят на приеманите в университета студенти с бюджетно финансиране се утвъ-
рждава от Министерството на просветата, културата и изследванията на Република Молдова. 
Тази година са отпуснати 42 бюджетни места за шест специалности. Броят на приеманите сту-
денти с платено (контрактно) обучение се определя от учебното заведение въз основа на  взе-
тото решение от Академичния съвет на университета.

В плана за приема по професионални направления са предвидени общо 104 места, от които 
42 по държавна поръчка и 48 – с платено обучение за молдовски граждани  и 10  - с платено 
обучение за  чужденци, 4 -  места с бюджетно финансиране  за чужденци.

  Условията за кандидатстване са: кандидатите  да притежават диплома за средно образо-
вание ( бакалавриат) и диплома за професионално-техническо образование (колеж) и диплома 
за средно образование  след 11 клас, придобита  до 2007 година, и   без компенсиращ курс.  От 
общия брой 42 бюджетни места е предвидена квота 15 %  за  6 кандидати с особен социален 
статус.

Тази година бяха определени и 4 места с бюджетно финансиране за студенти - чужденци от България, Украйна, Румъ-
ния.  Всички места са покрити от чуждестранни кандидати. Три места са заети от чужди граждани от Украйна  на специ-
алностите: «Български и английски език и литература» (1),  «История» (3)  и   едно място е заето от чужд гражданин от 
България (1) на специалността   «История».

Резултатите от кандидатстудентската кампания са следните: приетите студенти с бюджетно финансиране са 30 (71,42 
%) от предоставените 42 места; с платено обучение – 21 (43,75 %)  от планираните 58  места от които  са: 14  - молдовски 
граждани (29,16 % )  от 48 планирани места  и 7 – чужденци (70 %) от 10  планирани места. И четири  бюджетни места 
за чуждестранни студенти.

Непокрити места с бюджетно финансиране са 12 (28, 57 %)  на специалността «Български   и румънски език и литера-
тура»  и  34 места незаети с платено обучение (70, 83 %)  за молдовски граждани и 3 места  с платено обучение (30 %) за 
чуждестранни студенти.

Кандидат – студентите молдовски граждани  от общото количество 44 бяха класирани въз основа на дипломи за лицей-
ско образование (БАК) – 17  души (38,64 %); с професионално –техническо (колеж) – 22 души (50 %); с висше образова-
ние – 5 (11, 36 %).  Кандидат-  студенти чужденци от общото количество 11 души  класирани са въз основа на дипломи  за 
средно образование  - 6 (54,54 % ) и за висше образование  5 (45,45 %).

От 55 приети първокурсници 15 са завършили своето основно или професионално образование през  2022 година, което 
съставя 27  %.

Шестдесет    процента от класираните кандидат- студенти са от  Тараклийския район (33): от гр. Тараклия (25); от с. 
Д. Албота (1); от с. Виноградовка (2); от с. Балабани (3); от с. Мусаит (1); от с. Алуат (1) ; от Кахулския район (1); от 
Кантемирския район (1); АТО Гагаузия (8); Кахулски район (1); чуждестранни студенти (11: България  (1) и  Украй-
на (10).
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Според етническата си принадлежност от общия брой 55 кандидат – студенти  22 от първокурсниците са с  български 
произход (40 %), гагаузи 12 (21,82 %), молдовци 6 (10,91 %), руснаци 2 (3,63 %), украинци 13 (23,64 %).

Средният успех на класираните студенти е 7,59. Според анализа на образователното равнище на кандидат-сту-
дентите с най-висок среден бал се маркират две  специалности «Предучилищна педагогика и румънски език», 
«Български и английски език и литература»  - 7,91.

Тази година висшите учебни заведения имаха определени сроковете за подаване на кандидатстудентски документи и 
самостоятелно определена методологията за класиране и балообразуване за всяка специалност.

Кандидат-студентите отново имаха възможност да подават своите документи едновременно в няколко вуза или за специ-
алности с различен профил в един и същ вуз, но с право да бъдат класирани с оригинални документи само за една специал-
ност в рамките на една образователна институция.

 Кандидат-студентите имаха  възможност да се подават  документите онлайн за класиране.
По време на кампанията информация за нашето учебно заведение беше публикувана на университетския сайт, в район-

ния вестник «Свет», в социалните мрежи. Разпространена е информация за приема 2022 в  ТДУ «Гр.Цамблак»  по електро-
нен път във всички училища в Тараклийския район.

По-долу е представена по- подробна информация за приетите първокурсници:
По населено място:

№№ 
п/п Район Населено място  Количество на  приетите  

първокурсници 
1

 Район Тараклия - 33

гр.Тараклия 25
2 Село Долната Албота 1
3 Село Виноградовка 2
4 Село Балабани 3
5 Село Мусаит 1
6 Село Алуат 1
7

Район Чадыр-Лунга-4
Село Копчак 1

8 Село Казаклия 1
9 Град Чадър-Лунга 2

10 Район Комрат-2 Село Дезгинжа 1
11 Град Комрат 1
12 Район Кагул -1 Село Московей 1
13 Район Кантемир-1 Град Кантемир 1
14 Район Вулканещи - 2 Село Етулия 2
15 Кишинев - 1 Град Кишинев 1
16 Украйна - 10 10
17 България - 1 1

Всичко: 55

По низходящ ред на балообразуване
Специалност Максималният 

бал
Минималният 

бал
Среден бал

1 Български и английски език и литература 8,22 5,30 7,19
2 Музика 9,52 5,50 7,78
3 Начална училищна педагогика 7,60 6,41 7,16
4 Предучилищна педагогика и румънски език 9,51 6,70 7,93
5 История 9,33 6,00 7,77

Всичко: 7,56

Разпределение на местас бюджетно и платено обучение:

№ Специалност
План Приети Вакантни

ЧужденциБюджет Контр. Бюд. Контр. Бюд. Контр.

1. Български и английски език и 
литература 10 5 10 2 -- 3 1

2. Музика 5 10 5 5 -- 5 1
3. Начална училищна педагогика 5 10 5 2 -- 8 --
4. Предучилищна педагогика и 

румънски език 5 10 5 4 -- 6 --
5. История 5 10 5 1 -- 9 --
6. Български  и румънски език и 

литература 12 3 -- -- 12 3 1

Всичко: 42 48 30 14 12 34 3
Информация за приетите студенти: 
  а) по народност:

Народност Количество
1. Българи 22 (1 чуждю)
2. Гагаузи 12
3. Молдовани 6
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4. Руснаци 2
5 Украинци 13 (10 чужд.)

 б) по завършена образователна  степен:

Вид учебно заведение Количество 

Лицей 20, от тях 5 са получили дипломи през 2022 г.

Колеж 18, от тях 8 са получили дипломи през 2022 г.

ВУЗ 10, от тях са получили дипломи през 2022 г.(2); 2020 г.(1); 2018 г.(1); 2014 г.(1); 2012 
г.(2); 2009 г.(1); 2007 г.(1); 2010 г.(1);

Средно образование 
(компенсиращ курс) 7 от тях  са получили диплома през 2020(1); 2019(3); 2015(1); 2013(1);2004 (1);

Всичко 55
Председател на приемната комисия,

ректор  доц. д-р М. Паслар 

ДЕН НА БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ
Денят на бесарабските българи е празник на бесарабските бъл-

гари, свързан с отдаването на дължимото им за развитието на Бълга-
рия. Чества се на 29 октомври, като за пръв път се чества през 1938 г. 
Датата се свързва с освещаването на храм-паметника „Свето Преоб-
ражение Господне“ в Болград, осветен на 29 октомври 1838 година, 
след около пет годишно строителство, като в изграждането му е вло-
жен доброволният труд на 10 000 преселници от българските земи. 
След прекъсване в ХХ век, честването е възстановено след 1989 г. 

Празникът се чества основно сред българите в Украйна и Молдо-
ва. Дружество „Родолюбие“ и Центърът на бесарабските българи в 
България организират чествания в София. 

ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
Денят на народните будители е общобългар-

ски празник, ознаменуващ делото на български-
те просветители, книжовници и революционери 
— будители на възраждащия се национален дух, 
стремеж към образование и книжовност. Праз-
никът се отбелязва ежегодно с факелни шествия 
на 1 ноември и е официален празник в Република 
България.

Народното будителство се свързва с периода 
на т.нар. Ранно Възраждане, който съвпада с века 
на Просвещението.

Духовното просвещение на българския народ 
дава тласък на националното осъзнаване и осво-
бодително движение по българските земи. Бълга-
рия, току-що отхвърлила османското владичество, 
съзнава подвига на възрожденските просветители 
и революционери, довели българския дух до ре-
шимостта да поведе борба за национално осво-

бождение. Много градове и села искат да отдадат заслужената признателност на народните будители не само 
като назовават улици, читалища и училища на тяхно име.

Окръжен с всенародна почит и признание, смятан за небесен покровител на българския народ и държа-
ва, свети Иван Рилски е останал в народната памет като образец за всеотдайност, безсребърничество, любов към 
ближния и отечеството. Народната обич и уважение към този светец остават живи през вековете на османското 
владичество. Почитани са и много други будители, които народът канонизира като светци в своята историческа 
памет.

През 1922 г. Стоян Омарчевски — министър на народното просвещение в правителството на Александър 
Стамболийски, по инициативата на група интелектуалци (Станимир Станимиров, Александър Радославов, Ди-
митър Лазов, проф. Беньо Цонев, Иван Вазов, проф. Любомир Милетич, д-р Михаил Арнаудов, д-р Фил. Мано-
лов, Христо Цанков — Дерижан, проф. Иван Георгов, Стилиян Чилингиров, Адриана Будевска и Елена Снежи-
на) внася предложение в Министерския съвет за определянето на 1 ноември като Ден на българските народни 
будители. (При установяването на Григорианския календар като държавен през 1916 година Българската право-
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славна църква продължава да използва Юлианския календар — чак до 1968 г. Съответно 19 октомври — денят, в 
който се чества св. Иван Рилски Чудотворец, става 1 ноември по новия календар.) На 28 юли 1922 г. Министер-
ството на народното просвещение излиза с окръжно № 17743, според което 1 ноември е определен за „празник 
на българските будители, ден за отдаване на почит към паметта на големите българи, далечни и близки строите-
ли на съвременна България“. На 31 октомври 1922 г. излиза постановление на Министерския съвет за обявяване 
на празника. На 13 декември същата година XIX народно събрание приема Закон за допълнение на Закона за 
празниците и неделната почивка. На 3 февруари 1923 г. цар Борис III подписва закона за въвеждането на Деня 
на народните будители. Три години след подписване на Ньойския договор българското общество изпитва остра 
нужда от духовни стимули и ги намира в наследството от идеи на най-мъдрите българи.

Прокламацията за Деня на народните будители:
„Нека Денят на св. Йоан Рилски да се превърне в Ден на народните будители, в празник на големите бълга-

ри, за да събуди у младите здрав смисъл за съществуването и интерес към дейците на миналото ни.“
Според изследователи като Жоржета Назърска, празникът възниква като контрапункт на обезверяването след 

краха на българския национален идеал в междувоенния период и е израз на културен феномен със силна идеали-
зация на Българското възраждане, при което възникват къщи музеи, бюстове, паметници, алея на възрожденците 
и се издава в огромни тиражи мемоарна книжнина.

През 1945 г. честването на празника е отменено от комунистическия режим. Забраната е част от системно 
налаганата в обществото пропаганда и цензура, характерни за целия период на тоталитарно управление на Бъл-
гария. С този акт комунистическата власт се опитва да омаловажи значимостта на будителите и техния принос 
за развитието на културата и историята на България. Въпреки това традицията остава запазена в паметта на 
българския народ. В много селища на България този ден се отбелязва неофициално: например в района на град 
Пирдоп на този ден учениците от началните училища изработват фенерчета с изписани букви от българската аз-
бука, осветени отвътре, и дефилират пред обществото, облечени тържествено, в много случаи с народни носии.

След дълго прекъсване, със Закона за допълнение на Кодекса на труда, приет от XXXVI народно събра-
ние на 28 октомври 1992 г., се възобновява традицията на празника. Първи ноември официално е обявен за 
Ден на народните будители и неприсъствен ден за всички учебни заведения в страната. Идеята за възстановя-
ването му е на професор Петър Константинов — председател на Общонародното сдружение „Мати Болгария“. 
От 2002 г. се изпълнява ритуал по издигане на националното знаме пред парадния вход на Президентската ад-
министрация и извършване на тържествена смяна на караула.

По повод обявяването на празника за общонационален, министър Стоян Омарчевски казва: „...първата наша 
грижа е да обърнем погледа на нашата младеж към всичко ценно и светло от нашето минало и да я приоб-
щим към това минало, за да почерпи тя от него бодрост и упование, сила и импулс към дейност и творчест-
во. Нашата младеж трябва да знае, че животът само тогава е ценен, когато е вдъхновен от идейност, от 
стремеж; само тогава животът е съдържателен и смислен, когато е обзет от идеализъм, когато душите 
и сърцата трептят за хубавото, националното, идеалното, а това е вложено в образите и творенията на 
всички ония наши дейци, които будиха нашия народ в дните на неговото робство, които го водиха към просве-
та и национална свобода през епохата на Възраждането и които му създадоха вечни културни ценности през 
неговия свободен живот... Министерството на народното просвещение определя деня 1 ноември — деня на св. 
Йоан Рилски, за празник на българските будители, за празник, да го наречем, на големите българи, чрез който 
празник, уреден планомерно и системно, да се обединяват всички усилия в това направление, като тоя ден се 
превърне в култ на българския народен гений: отдавайки почит към паметта на народните будители, към 
ония, които като самоотвержени воини водиха българския народ в миналото към просвета, към свобода, към 
култура, да вдъхновим младежта чрез техните светли образи към народни и културни идеали.“

Ректорското ръководство с приветствени думи 
на Районната педагогическа конференция през август 2022 г.

На 24 август д-р конф. Мария Паслар, ректор на Тараклий-
ския държавен университет «Гр. Цамблак», изказа приветствени 
думи, като подчерта значимостта на Районната педагогическа 
конференция, която определя основните задачи и методически-
те насоки за успешно реализиране на  образователния процес в 
доуниверситетските учебни заведения в  предстоящата  акаде-
мична година. Искрено благодари за поканата, която потвържда-
ва взаимодействието между средното и висшето образование. А 
това е силен фактор за съвместна ефективна и полноценна под-
готовка на  педагогически кадри. 

Ректорът  М.Паслар отбеляза факти за  ползотворна съвмест-
на дейност и за добър диалог и сътрудничество между ТДУ и 
доуниверситетските учебни заведения. Благодари на ръководи-
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телите на учебните заведения, 
на учителите – наставници за 
тяхното педагогическо майстер-
ство, за техния висок професио-
нализъм. 

Отправи своята благодарност 
към ръководството на Районно-
то управление на образовани-
ето, културата и туризма Г-жа 
Лилия Сарсаман за развитието и 
разширяването на двустранното 

сътрудничество за трудоустройството на випускниците на ТДУ «Гр. Цамблак» и тяхната 
професионална подготовка. М.Паслар отбеляза, че основната част от випускниците на 
университета се трудят в качеството на учители в доуниверситетските учебни заведения 
в Република Молдова. В Тараклийския район в качеството на педагози работят над 120 
випускници на университета.

В приветственото слово беше отбелязано, че ТДУ «Гр. Цамблак» се гордее със своите 
випускници, които са избрали да обучават младото поколение и да предават духовното 
богатство на нашия народ на следващите  поколения млади българи. На младите  педаго-
зи пожела кураж, оптимизъм, търпение  и успех, любов към  педагогическата професия, 
обич към учениците, стремеж към педагогическото майсторство.

Ректор ТДУ «Гр. Цамблак»
д-р конф. М.Паслар

Тараклийският държавен университет «Гр. Цамблак»
даде начало на деветнадесетата си академична година

На  първи септември 2022 година Тараклийският универси-
тет откри новата академична година и прие своите студенти за  
учебната 2022 -2023 година.

Доц. д-р Мария Паслар, ректор на Тараклийския универси-
тет, поздрави първокурсниците и пожела успешна година на 
академическия състав на университета.

Тя увери бъдещите специалисти, че са напарвили правилен 
избор да се обучават в Тараклийския университет, който функ-
ционира сред българските общности извън Република България 
и има ключова роля за запазването на  българската национална 
идентичност, на българската духовност в Молдова.

Доц.Мария Паслар отбеляза, че след една трудна година, 
през която въпреки предизвикателствата, реформата в система-
та на висшето образование, сливането на  университетите Та-

раклийският университет остана извън полето на  образователната реформа, запази самостоятелния си статут.
В своето приветствено слово ректорът доц. М.Паслар се обърна към първокурсниците: «Уважаеми, първо-

курсници, вие поемате пътя, който води към педагогическото познание. По него ще се сблъсквате с трудности, 
но като ги преодолявате, ще  постигате удовлетворение. Вие из-
брахте професия, която ви привлича и ще ви носи радост. Тара-
клийският университет ще ви даде всички предпоставки този 
път да бъде успешен и значим!».

С напътствени думи към първокурсниците се обърна замест-
ник-ректор по учебна дейност Дора Терзи: «Убедена съм, че 
вие ще получите много добра подготовка и ще станете чудесни 
педагози. Желая ви попътен вятър, успешна кариера а бъдеще».

Студентите се запознаха с ръководството на университета и 
със своите  колеги, придобиха информация за учебния процес.

Ректорът доц. М. Паслар се обърна към научно-педагогиче-
ския персонал, като  го призова да  бъде все така взискателен, 
но и търпелив със студентите, да продължава професионално 
да  допринася за  реализирането на образователния процес. На 
всички студенти пожела  здраве, устрем и постоянство в обуче-
нието, успешна и спокойна академична година.

Ректор на ТДУ «Гр. Цамблак»
д-р конф. М. Паслар
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Семинар на тему: «Обеспечение качества в высшем образовании» 
16 сентября 2022 года делегация Тараклийского государственного университета имени Григория 

Цамблака в составе ректора, унив. конф., д-ра Пасларь М. Л., проректора по научной деятельности, 
унив. конф., д-ра Кондова В. Ил., проректора по учебной деятельности Терзи Ф. Г. и методиста-коорди-
натора Департамента менеджмента и обеспечения качества Гарановской Ин. Ив. по приглашению Ком-
ратского государственного университета приняла участие в семинаре на тему: «Обеспечение качества 
в высшем образовании». В семинаре приняли 
участие также представители Комратского госу-
дарственного университета и Кагульского госу-
дарственного университета имени Б. П. Хашдэу. 

В качестве спикера выступил Президент Со-
вета по качеству высшего образования Тур-
ции (YÖKAK), профессор, доктор Мухсин Кар. 
Г-н М. Кар представил подробную информа-
цию о концепции и структуре системы обе-
спечения и менеджмента качества Турции, 
взглядах заинтересованных сторон на каче-
ство, обеспечении качества в высшем обра-
зовании Турции, целях обеспечения качества, 
структуре и деятельности Совета по качеству высшего образования Турции. В своем выступлении 
он также подробно рассказал о практике проведения аккредитации, институциональной и программ-
ной, в высших учебных заведениях Турции, ответил на вопросы присутствующих о формах и ви-
дах организации всех видов практики студентов, особенно выделив педагогические специальности, 
о специфике пост-аккредитационных мер, о сроках и формах организации и проведения высшими 
учебными заведениями Турции процедуры внутренней оценки образовательных программ и др. 
     Также в рамках визита был подписан договор о сотрудничестве с Комратским государственным 
университетом, были обсуждены перспективы двухстороннего сотрудничества вузов, участия в со-
вместных научных, образовательных проектах и программах, реализации академической мобильности 
студентов и преподавателей и др.

Методист-координатор 
Департамента менеджмента 

и обеспечения качества 
Гарановская И. И.

Финансовая поддержка студентов Тараклийского государственного университета 
им. Гр. Цамблака

Тараклийский государственный университет выражает благодарность компании «NGM 
Company» SRL, которая неоднократно оказывала благотворительную помощь и финансовую 
поддержку университету.

В рамках 21-го республиканского этнокультурного фестиваля «Единство через Многообра-
зие», который прошел 17 сентября на главной площади города Тараклия, представители ком-
пании «NGM Company» SRL вручили студентам ваучеры на оплату годового контракта на об-
учение.

Финансовую поддержку получили шестеро студентов из социально-уязвимых семей, обу-
чающихся на контрактной основе. Это студенты специальности «Педагогика начального об-

разования» Кайряк Марина, Желева Екатерина, 
Ангельчева Анна, Тихомирова Марьяна; специ-
альности «Дошкольная педагогика и румынский 
язык и литература» Толстенко Светлана и студент 
специальности «История» Черкас Юрий.

Академическая общность выражает благодар-
ность компании «NGM Company» SRL за оказание 
финансовой помощи студентам и за поддержку 
нашего учебного заведения.

И. о. проректор по учебной деятельности 
Федора Терзи
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Тараклийският държавен университет «Гр.Цамблак»  в  XXI – ия  
етнокултурен републикански  фестивал с надслов 

«Многообразие в единството»
На 17 септември 2022 г. в град Тараклия, на глав-

ния площад, се  състоя официално откриване на ет-
ническия фестивал. По традиция фестивалът започ-
на с фолклорно дефиле на  участниците от различни 
региони на страната ни и от други държави (Бълга-
рия и Румъния) и с церемония за  възлагане на цветя 
към паметника на Щефан чел Маре.

Министър-председателят на Република Молдова 
Г-жа Наталия Гаврилица взе участие в Републикан-
ския фестивал, като изрази своята благодарност към 
участниците на фестивала за запазването на тради-
циите, на миналото и за  ценностите, оставени от на-
шите предци.

Пред-
седателят на район Тараклия Г-н Иван Паслар подчерта, 
че фестивалът е показател за ролята на националните мал-
цинства в установяването на атмосфера на толерантност, 
спокойствие, хармонични междуетнически отношения и 
етническо единство в нашата държава Република Молдова.

Приветствено слово към участниците във фестиваля от-
прави Г-жа Милена Димитрова, главен експерт в Комисия-
та за българско гражданство в кабинета на вицепрезидента 
Илияна Йотова, като пожела просперитет на Тараклийския 
район и на етническите българи – запазване на българската 
духовност.

Официалните гости на фестивала: представители на дипломатическите мисии в Република Мол-
дова; политически и обществени дейци от Република 
България Република Молдова, Румъния; представители 
на правителството на Република Молдова, се срещнаха 
с участниците на фестивала, които представиха  ръчно 
изработени декоративни предмети, танци, песни, тради-
ционна кухня.

Тараклийският държавен университет «Гр. Цамблак» 
достойно беше представен на фестивала. Павилионът 
ни се състоеше от 4 експозиции: 
а) научна продукция, издадена от университета и не-
говите преподаватели; б) музейни експонати: битови 
предмети,женски автентични носии, пешкири, пътеки, 
килими;

в) кукли с различни етнографски костюми, изработени от студентите на учебното ни заведение;
г) информационни банери за дейността на университета.

Студентите и  преподавателите   посрещнаха Министър-председателя  на Република Молдова На-
талия Гаврилица, председателя на район Тараклия 
Иван Паслар, госпожа Милена Димитрова и други  
официални гости, като представиха кратка информа-
ция за  Тараклийския университет.

По време на фестивала компанията «NGM Com-
pany» SRL връчи на шестима наши нуждаещи се сту-
денти сертификати за  предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ в размер на шест хиляди лея за  
платено обучение в ТДУ.

Ректор на ТДУ «Гр. Цамблак»
доц. д-р М. Паслар
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Такой выбор, как поступление в университет, многим дается очень 
сложно. Сейчас достаточное количество высших учебный учрежде-
ний, куда можно поступить. 

Вопрос о выборе вуза является одним из самых ответственных, по-
этому к нему нужно подходить очень ответственно. 

Руководствуясь собственными мечтами и востребованностью педа-
гогов, я решила поступить в Тараклийский Государственный Универ-
ситет на специальность История. Выбрала я специальность по душе 
... и не жалею. В данном университете я обучаюсь недавно и первые 
впечатления у меня были самыми лучшими. Грамотные, добродушные 
преподаватели, уютное оборудованное помещение, разнообразный 
процесс обучения- всё это складывается в одну прекрасную картину 
под названием "Современное образование".  

Таким образом, я могу сказать, что удачно выбрала университет. 
Специальность мне нравится, все условия для качественного образования есть , остается только тру-
диться и достигать поставленных целей!

Воинская Алена, студентка 1 курса образовательной программы "История"

My name is Nelly and I am a freshman at Taraclia State University. I am studying 
at the Faculty of Philology, specialty Bulgarian-English philology. My choice fell on 
Taraclia University, because I have never doubted the quality of the knowledge I would 
receive here. I can say with confidence that the quality of knowledge, skills and abilities 
gained here could turn a student into a professional specialist in the required field. 

My mother received her first higher education here and she remembers with warmth 
and special joy the years she spent being a student at Taraclia State University. She is 
absolutely sure that our local university is a worthy alternative to any university of the 
capital. The high level of professionalism of all the professors, lecturers and university 
assistants help students achieve the desired level of education. I have been motivated to 
study at this university by the fact that a large number of young people from all over the 
south of Moldova and the border areas of the Ukraine have chosen, and still are choos-
ing our university to get their higher education. 

 Initially, this university was a high-level pedagogical college, which graduates are 
now successfully educating the current generation in kindergartens, schools, lyceums and universities. The 
teaching staff of our university cooperates with European countries such as Bulgaria, Romania in order to 
exchange professional practice of both students and teachers. I really want to graduate from this university 
successfully and be proud to hold a diploma of successful graduation from my native Taraclia State University.

Човекът живее с определен смисъл в живота си. В зависимост от 
неговата същност, всеки от нас изгражда своя живот на етапи, за да се 
постигне лично съвършенство. За мен е важен пътят на саморазвитието. 
В университета, в който следвам, получавам нови знания и съм сигурна, че 
областта, от която се интересувам, ще ми помогне да направя още една крачка 
към самоусъвършенстването си.

Казвам се Алина Исаул, студентка от първи курс, факултет "Педагогика", 
специалност "Педагогика на началното образование", Тараклийски Държавен 
Университет "Григорий Цамблак".

Още от първата минута на престоя си в него разбрах, че не съм сгрешила 
с избора. Първите ми емоции бяха само положителни. Когато пристигнах на 
рецепцията ме посрещнаха с усмивка и много бързо ми помогнаха да се справя 

с документите. Самият университет е много уютен, красив и доброжелателен  - важно за студентите 
-първокурсници!

Тъй като постъпих в университета по-късно от всички студенти, душевно преживявах как ще 
бъда приета в групата. Момичетата се оказаха много добри и веднага започна приятелска  комуникация 
в екипа. Всеки учител е майстор на предмета си. Обяснението и представянето на новия материал е 
винаги ясен и достъпен за всеки студент. Като цяло съм много доволна от обучението си в университета.  
Всеки ден е изпълнен с ярки моменти. Бих искала годините в университета да не летят така  бързо, 
както в училището. И затова трябва да ценим всички дни прекарани в него, да се радваме на успехите 
и да се учим от неуспехите. Надявам се да намеря своето призвание тук.
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Mă numesc Carcea Daniela. Am nouăsprezece ani și studiez primul an de studii 
la programul de studii ,,Muzică " din cadrul Universității de Stat ,,Grigore Țamblac" din 
Taraclia.La această minunată universitate am ajuns să studiez din întâmplare, pentru că, 
ințial, drumul meu a fost îndreptat către o altă instituție cu profil artistic, dar ,cînd am 
aflat că aici am posibilitatea să studiez limba bulgară, dar și să descopăr culmile muzicale 
ale neamului bulgar, am înțeles că va fi o experiență nouă pentru mine și cu siguranță o 
să fie și o etapă nouă în transformarea mea personală și profesională.Din punctul meu 
de vedere, mie mi s-a potrivit acest program de studii facultate ca o mănușă ,pentru că 
experiențele mele în mai multe ramuri ale artei,  dar și  libertatea si deschiderea pe care 
o au atat profesorii cât şi conducerea facultatii față de studenți, îmi oferă privilegiul ca să 
mă simt ca peștele în apă și astfel pot să învăț și să execut cu plăcere cerințele care mi se 
cer pentru a deveni un adevărat profesionist.

22 септември – Ден на Независимостта на България
В град Тараклия, българският център на 

Република Молдова, на 22 септември тази го-
дина беше отбелязан празникът, посветен на 
Независимостта на България. В Тараклийския 
държавен университет «Григорий Цамблак» 
беше проведено мероприятие по случай на-
ционалния празник на България, организира-
но от библиотеката.

Пред студенти първокурсници изнесе сло-
во Димитър Боримечков, журналист, поет, известен будител и волонтьор към университетската библиотека. В 
своето изказване той подчерта важността на тази дата. От 22 септември 1908 г. България става равноправна 
европейска държава. Д. Боримечков поздрави студентите с този празник, който става традиционен и любим и 
на бесарабските българи.

Встъпително слово произнесе старшият библиотекар Валентина Хуцану. Библиотекарите в университета 
подготвиха стенд, посветен на тази историческа дата.

Валентина Хуцану,
старши библиотекар на ТДУ «Григорий Цамблак» 
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ТГУ им. Григория Цамблака
отпраздновал свое 18-летие

3 октября в актовом зале Тараклийского государственного 
университета имени Григория Цамблака состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное 18-летию со дня 
образования университета.  С приветственным словом выступила 
ректор университета, университетский конференциар, доктор 
Мария Пасларь, которая рассказала об успехах и достижениях 
учебного заведения за последнее время. В своем выступлении 
ректор отметила: « Нашата цялостна стратегическа  визия 
за растеж  се 
гради върху 
изискванията на  
трудовия пазар 

в региона чрез повишаване и утвърждаване на високо качество 
на обучението, чрез стимулиране на научноизследователската 
и културната дейност, чрез развиване на академичния и 
институционалния  потенциал и поставяне в центъра на 
университетската политика студентът като пълноправен партньор 
и активна страна в образователния процес».

В завершение выступления ректор ТГУ выразила слова 
благодарности научно- дидактическому персоналу за активную 
и высокопрофессиональную деятельность, за ежедневные усилия и за их работу по укреплению авторитета 
учебного заведения, за чувство ответственности и понимания смысла коллективной работы на благо университета. 

С напутственными словами ко всем студентам обратилась ректор ТГУ, пожелав им образовательных и 
научных достижений, оптимизма, стремления к педагогическому мастерству.

Уважаеми студенти,  бъдете влюбени  в  бъдещата ви професията,  пожелавам ви здраве, творчески,  
образователни и научни постижения, кураж, оптимизъм, търпение,  стремеж към педагогическо майсторство.

С приветственными словами и поздравлениями 
выступили представители администрации района 
Тараклия, почетные гости, среди которых были: Дора 
Димитриева, председатель Стратегического Совета по 
институциональному развитию; Ирина Никифорова, 
начальник отдела инвестиций и экономического развития 
района; Федор Сабий, председатель Болгарской общины в 
Республике Молдова, член Сената ТГУ. 

За дидактическую, научную деятельность, за активное 
участие в национальных и международных проектах, 
за участие в организации и проведении международных 
научно – практических конференций   Почетными 
грамотами были награждены преподаватели университета, 
также были отмечены лучшие студенты нашего учебного 

заведения.
Торжественная часть мероприятия продолжилась праздничным концертом, организованным студентами и 

преподавателями специальности «Музыка», и посвящением в студенты Тараклийского университета.
По случаю празднования годовщины университет принял поздравления  от  Чрезвычайного и полномочного 

посла  Республики Болгария в Республике Молдова  г-на Евгения Стойчева, от председателя Ассоциации болгар 
за границей  г–на Младена Станева.
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Межкультурное воспитание в педагогической практике будущих педагогов
Тараклийский государственный университет имени Григория Цамблака продолжает свою работу в 

проекте «Продвижение и развитие межкультурного образо-
вания в начальной подготовке дидактических кадров».  

21-22 сентября руководители практик и методисты уни-
верситета Коларь Мария и   Великсар Вероника приняли 
участие в двухдневном практическом семинаре-ателье в 
области оценки и мониторинга межкультурных компетен-
ций. Тренинг проводился в образовательном центре PRO 
DIDACTICA в рамках реализации 2 этапа проекта по меж-
культурному воспитанию, при финансовой поддержке Дет-
ского Фонда Песталоцци, Швейцария. В семинаре приняли 
участие и представители других вузов Молдовы:  Бельцкого 
государственного университета им. Алеко Руссо, педагоги-

ческого  университета  им. Иона Крянгэ, государственного  университета  Молдовы, Комратского госу-
дарственного университета и  Кагульского государственного университета им. Богдана Хаждеу. 

Тренерами выступали практикующий психолог Светлана Арнаут, учитель начальных классов Андже-
ла Секриеру, менеджер и педагог Даниела Вакарчук и тренер 
в области неформального образования Виталий Кырханэ. Ими 
представлены авторские разработки инструментов оценки 
и мониторинга межкультурной компетентности у детей до-
школьного возраста и учащихся разных циклов довузовского 
образования. Данные инструменты включают в себя образцы 
различных техник межкультурного воспитания, которые будут 
внедрены в ознакомительную и педагогическую практику сту-
дентов-практикантов. 

Надеемся, что внедрение предложенного инструментария 
найдет широкое применение в профессиональной деятельно-
сти будущих педагогов и даст эффективные результаты в об-
ласти оценки и мониторинга межкультурной компетентности обучающихся. 
 Конф. унив., д-р Великсар В.Н.

Преп.унив., д-р Коларь М.У.

Демократии учимся. 
Право на выбор – первый шаг к демократическому опыту

17.10 в конфенц-зале университета на эту тему состоя-
лся Круглый стол, ор-
ганизаторами которого 
были Территориальное 
информационное бюро 
Парламента Республики 
Молдова в г. Комрате в 
сотрудничестве с нашим 
университетом в лице

консультанта Свет-
ланы Регуш, ректора ТДУ 

им. Гр. Цамблака доц. д-ра Марии Пасларь, преподавателя университета, д-ра социологии Валентина 
Доментяна и студентов Наталии Капсамун и Ирины Мочу. В работе Круглого стола приняли участие 

также депутат Парламента от партии  „Действие и солидар-
ность“ PAS  г-жа Наталья Давидович, г-жа Дора Димитриева, 
председатель Стратегического совета университета, студенты 
и преподаватели нашего учебного заведения.

В ходе разговора, перешедшего постепенно в дискуссию, 
были затронуты ряд вопросов и в первую очередь вопрос о не-
обходимости активного участия нынешней молодежи в поли-
тической жизни страны.

Проректор по научной деятельности, 
д-р конф. Васил КОНДОВ
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СПЕЦИАЛНА ЛИТЕРАТУРА ЗА УНИВЕРСИТЕТА 
Всяка година университетът „Гр. Цамблак“ получава като 

дарение различна специализирана литература от България. 
Най-често такива дарения се правят от колеги, които извест-
но време са работили в Бесарабия като командировани он 
МОН на Р България специалисти по български език и лите-
ратура, музика, история.

Напоследък няколко пъти дарения на такава литература 
направиха сем. Яна и Георги Янкови от гр. Пловдив /рабо-
тили известно време в гр. Тараклия като преподаватели по 
музика/. Трябва да се отбележи, че техните дарения включ-
ват не само литература, свързана с обучението по музика, но 
и такава, която е необходима за подготовката на специали-

сти по български език и литература, история, начална педагогика. 
Дарение от ценна литература за специалността „Български език и литература“ направи и колегата 

Станка Дойчинова от Стара Загора /работила в с. Паркани като учителка по български език и литера-
тура/, а също така и Божура Пенкова от гр. Пазарджик /без да е работила в Бесарабия/. 

Към тях трябва да се прибавят и колегите преподаватели в университета с постоянно жителство в Р 
България /д-р Н. Тодоров и доц. д-р В. Кондов/, които при всяко пътуване в България доставят ценна 
специална литература от домашните си библиотеки или закупувана в страната в момента за различни 
специалности.

Трябва да се отбележи, че на университета чрез обществената организация „Български дух“ беше 
предадена значителна част от библиотеката на доц. д-р Иван Забунов, изкупена от българското посол-
ство в Кишинев. Книгите бяха разпределени съгласно тяхното съдържание по кабинети-аудитории по 
история, филология, като основната им част бе предадена на библиотеката на университета.

По този начин книжният фонд на учебното заведение непрекъснато се подновява и обогатява, което 
безспорно благотворно се отразява върху работата на преподавателите със студентите му. 

Доц. д-р В. Кондов

Петият випуск на алманаха 
«Бесарабски гердан», изда-
ден в Кишинев, бе представен 
в рамките на eтнокултурния 
фестивал в Тараклии на 17 сеп-
тември. В литературния сбор-
ник са събрани произведения 
на повече от 80 бесарабски ав-
тори. 

Альманахът е издаден с 
благотворителни средства, 
събрани от българи от на-

шия край, които сега живеят в различни държави. 

Книга за българите в Таврия
излезе в град София в издател-

ството на БАН. Известният таврий-
ски българин Владимир Калоянов 
е доктор на науките, а също така е 
поет, пишещ на български език. Той 
е участва и в наши научни конфе-
ренции. В последните два броя на 
нашия университетски сборник „Го-
дишник“ 7 и 8 са публикувани него-
ви статии, посветени на изследвания 
на историята на българите в истори-

ческата област Таврия, сега Запорожка област, Украйна. 

Книгата на д-р Галин Георгиев, сътрудник в Института за етнология и 
фолклористика с етнографски музей, е дългогодишно изследване на културата 
на българите в Бесарабия, Таврия и в други региони на бившия СССР. Той 
също е участник в наши научни конференции, като в последния брой на 
университетския ни сборник е публикувана негова статия, посветена на 
депортирането на българи от с. Кортен, Тараклийско, в Алтай. През септември 
тази година, бидейки в поредна експедиция в нашия край, ученият посети за 
кратко време и университета ни, като в малката конферен-зала беше проведена 
среща с него на преподаватели и студенти. Изследователската си дейност 
колегата от България съчетава и със майсторско свирене на гайда, в което 
успяха да се убедят присъстващите на срещата. 


