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Мисията на университета
● ТДУ е единственият университет сред българските общности извън 

България.

● ТДУ е  център за изучаване на българистика в Молдова - историята, 
културата, фолклора, литературата, езика на българската общ-
ност в републиката, исторически връзки между народите на Молдова 
и България.

● Обучение специалисти по роден (български) и държавен (румънски) 
език. 

● Опазване и развитие на българския език в Молдова.

● Подготвяне на висококвалифицирани специалисти, способни да се кон-
курират на националния и международния пазар на труда.

Стратегически цели 
на развитието на университета

● Модернизиране на образователните, научните и административни-
те дейности с цел повишаване статуса на университета.

● Постигане на висококачествено образование и конкурентоспособност 
на випускниците  на вътрешния и външния пазар на труда.

● Активно взаимодействие с научната, педагогическата, индустриал-
ната сфера на южния регион и републиката като цяло.

● Откриване на нови търсени специалности.

● Развитие на материално-техническата база и съвременното техни-
ческо оборудване за извършване на учебни и изследователските дейнос-
ти.
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Приветствие на Ректора 
на Тараклийския държавен 
университет «Гр. Цамблак» 

доц. д-р Мария Паслар 
по случай 15-та годишнина 

от основаването му
Уважаеми колеги - преподаватели, служители, студенти, випускници, приятели и парт-

ньори на ТДУ «Гр. Цамблак»! 
За мен с голяма чест да Ви честитя нашия празник – навършването на 15 години от съз-

даването на нашия университет, единственото висше учебно заведение сред българските 
общности извън пределите на метрополията. Нашата мисия е да подготвяме висококвали-
фицирани специалисти, способни да се конкурират на националния и международния пазар 
на труда, да опазва и развива българския език в Молдова.

Това, че работим в попрището на познанието, запознавайки младото поколение с по-
стиженията на съвременните хуманитарни науки и поддържайки интереса на етнически 
българи към изучаването на езика на своите деди, и към неговото овладяване, за да се преда-
ва на следващите поколения, е наше сериозно предимство, но и предизвикателсво.

От това как се организират дейностите на университета ще зависи дали нашето 
учебно заведение ще има дълъг живот и дали ще бъдем постоянни разпространители на 
знанието.

За 15-те години от своето съществуване университетът е подготвил 904 специали-
сти, които успешно се трудят в педагогическата, социалната, икономическата и културна-
та сфери в нашия регион и в страната като цяло. Повод за гордост е, че много от нашите 
възпитаници имат успешна професионална реализация в южния регион на нашата държава 
Молдова.

Зад тези успехи несъмненно стои всеотдайният труд на научно-дидактическия колек-
тив и на служителите на университета. 

Нашето учебно заведение служи на държавните и регионалните, на местните обще-
ствени интереси и на интересите на българската общност в Молдова. В този смисъл юби-
леят на Тараклийския университет е празник на цялата българска общност в Молдова и Бъ-
лгария.

В отговор на нуждите на времето университетът  разкрива нови специалности и 
усъвършенства образователните програми. В нашия университет са създадени добри усло-
вия за самореализация на всеки студент - в обучението, науката, спорта, изкуството. 

Смятам за свой дълг да отбележа като наше постижение  също и установяването и 
развитието на разнообразни партньорски отношения с висши учебни заведения в Молдова, 
България, Русия, Украйна, Румъния, с районната и градската администрации, с предунивер-
ситетски учебни заведения, бизнеса, с културни институци. Ние разчитаме в изключителна 
висока степен на вашата помощ при намиране на необходими решения на много от сериоз-
ните проблеми, стоящи пред университета.

Академичната общност на университета запазва  академичните традиции и продъл-
жава да развива университета, за да се достигне равнище на престижно и конкурентоспо-
собно висше училище. 

Нашето учебно заведение постоянно се развива, използвайки нови стандарти в обуче-
нието, които се прилагат в процеса за подготовка на специалисти. 

Пожелавам на Университет дълга история и запазване на най-добрите традиции и 
практики, а на преподавателите, служителите и  студентите – нови академични пости-
жения, професионални успехи, дръзновение  и ползотворна работа.
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История

Тараклийският държавен 
Университет “Григорий Цамблак“ 
извършва своята дейност в съот-
ветствие с Конституцията на Ре-
публика Молдова, Кодекса за об-
разованието № 152 от 17.07. 2014 
г., Постановлението на Прави-
телството на Република Молдова 
№ 983 от 22 декември 2012 г. „За 
реда за функциониране на дър-
жавните висши учебни заведения 
в условията на финансова автоно-
мия“, Устава на публичната инсти-

туция ТДУ, регистриран с № 5977 от 16 януари 2013 г. от Министер-
ството на правосъдието на Република Молдова и Хартия на университе-
та, одобрен от Сената на университета (протокол № 7 от 26.03.2015 г.). 
       Тараклийският държавeн университет е създаден въз основа на Указ на Прези-
дента на Република Молдова № 1762-III от 31 март 2004 г. чрез реорганизация на 
Тараклийския педагогически колеж „Св.Св. Кирил и Методий“, и промените в съот-
ветствие с Указа на Президента на Република Молдова от 15 май 2004 г. № 1814 - III. 
       С постановление на Правителството на Република Молдова № 200 от 11 март 
2009 г. Държавният университет в Тараклия е наречен на името на Григорий 
Цамблак – духовен водач и просветител на народите на България и Молдова. 
       Учредител на ТДУ е Министерството на образованието на Република Молдова. 
       Тараклийският университетът е единственият университет сред български-
те общности извън България. Функционирането на университета е има ключова 
роля за запазването на националната идентичност на българите от Молдова. 
       Университетът е център на българистика в Молдова, занимаващ се с из-
следване на историята, културата, фолклора, литературата, езика на българ-
ската общност в републиката; с проуч-
ване на историческите връзки между 
народите на Молдова и на България. 
       Тараклийският университет е от-
крит благодарение на общите усилия 
на Молдова и България, благодарение 
на успешните двустранни отношения 
в областа на образованието,  науката 
и културата. Съществуването на уни-
верситета стана възможно в резултат 
на толерантната и последователна 
политика на молдовската държава и 
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молдовского общество в подкрепа на 
българската народност в републи-
ката.

    В рамките на Споразумение-
то между правителствата на Репу-
блика Молдова и Република Бъл-
гария за подпомагане на ТДУ № 25 
от 30.09.2004 г. Министерството на 
образованието и науката на Репу-
блика България предоставя 100 сти-
пендии годишно, осигурява разходи 
за обучение в съответствие със стан-
дартите, установени в България, 
съгласувано с Министерството на образованието Република Молдова.

Приоритетна задача на университета е да обучава специалисти в съ-
ответствие с нуждите на южния регион на страната, които да владе-
ят държавен румънски, роден, български и един от чуждите езици. 
       Концепцията за стратегическо развитие на университета за 2016-2020 г. 
(протокол № 9 от 24 май 2016 г.)  от заседанието на Сената е основният доку-
мент, определящ бъдещото развитие на университета, профила, по който спе-
циалисти със съответните компетентности и квалификации се обучават, за да 
бъдат конкурентоспособни, да отговарят на изискванията на пазара на труда. 
       На 5 октомври 2017 г. бе подписано Споразумение за създаване на Между-
народен консорциум в областта на науката и образованието между Русенския 
университет „Ангел Кънчев“ и Великотърновския университет „Св.Св. Кирил и 
Методий“, Република България и Тараклийския държавен университет “Григо-

рий Цамблак“.
Организацията на дейността 

на ТДУ, както и на образователния 
процес се регулират от действащо-
то законодателство на Република 
Молдова,  а също и с вътрешни нор-
мативни документи.

Университетът съдейства за 
развитието на  българската общ-
ност, за запазване на родния език, 
историята и традициите на  бъл-
гарския народ. Голямо внимание 
се отделя и на задълбоченото изу-

чаване на  държавния език, което ще осигури на младото поколение в региона 
успешно и пълноценно участие в икономическия, политическия и културния 
живот на молдовското общество.

В нашето учебно заведение се провеждат културни мероприятия, посветени 
на държавни празници на Република Молдова и Република България, а също и 
на важни дати от историята и културата на молдовския и българския  народи. 
В рамките на университета функционират: танцов състав, оркестър за народна 
музика, вокален състав, хор; разполагаме и със спортна зала.
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Структурата на ТДУ
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Учебна дейност

Тараклийският държавен уни-
верситет „Григорий Цамблак“ под-

готвя специалисти с образователно – квали-
фикационна степен «Лиценциат» (6 ниво на 
квалификация според Европейската квали-
фикационна рамка) и в съответствие  с Меж-
дународна стандартна класификация на 
образованието (МСКО). ТДУ «Гр.Цамблак» 
подготвя специалисти, способни успешно да 
конкурират на националния и международ-
ния пазар на труда. 

Университетът запазва, развива и пропагандира националните култур-
но-исторически ценности; осигурява възможност за професионална подготовка; 
подпомага усъвършенстване и мотивиране научно-педагогическия персонал, 
системно и последователно развива собствена школа; усъвършенства материал-

но-техническата база на университета, което 
е условие за модерно, качествено и ефективно  
образование и наука.

Подготовката на специалисти се осъщест-
вява по следните професионални направле-
ния: 

0111 Педагогически науки
- 0113.1 – Начална училишна педагогика.
- 0112.1 / 0114.8 – Предучилищна педагогика 
и румънски език и литература.

0111 Подготовка на учители
- 0114.9 / 0114.8 - Български и румънски език и литература.
- 0114.8 / 0114.10 - Румънски и английски език и литература.
- 0114.9 / 0114.10 – Български и английски език и литература.
- 0114.11 - История.
- 0114.12 - Музика.

В учебното заведение са създа-
дени две катедри – педагогика и 
филология, история и обществени 
дисциплини. Катедрите изграждат 
своята дейност, отчитайки реално-
стите и нуждите на пазара на тру-
да, задачите, заявени в Болонската 
декларация. Специалности с дъл-
гогодишно академично присъствие 
постепенно се допълват с нови, тър-
сени от пазара на труда – предучи-
лищна педагогика и румънски език, 
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български и английски език и литера-
тура.

Една от приоритетните дейности 
в катедрите – индивидуализация на 
обучението, насочено към нуждите на 
конкретния студент и към реалните по-
требности на обществото, разработване 
на система за контрол и самоконтрол 
на неговите знания и умения.

Студентите в университета се обу-
чават по учебни планове и учебни про-
грами (курикулуми), които отговарят 

изцяло на изискванията на Европейската система за натрупване и трансфер 
на кредити ( ECTS). Минималният брой кредити, необходим за придобиване на 
образователно – квалификациона степен «Лиценциат», е 240 кредита за двойна 
специалност и 180 – за моноспециалност.

Основните видове учебните занятия са лекциите, семинарните и практиче-
ските упражнения. Предвиждат се и извънаудиторни за-
нятия: индивидуална работа, консултации, курсови и ди-
пломни работи, атестации и професионална практика.

За 15-годишното си съществуване университетът е 
подготвил над 900 студенти с успешна професионална ре-
ализация в различни сфери на обществения живот – в об-
ластта на образованието, културата, музейното дело, адми-
нистративно – управленска и социална дейност. 

В университета функционира система за осигурява-
не и оценяване на качеството на образованието, в която е 
включен не само научно – педагогическия персонал, но и 
студенти, и работодатели. В рамките на професионалното  

направление оценяването е насочено към проверка на качеството на обучението 
на студентите по образователно – квалификационна степен «Лиценциат».

Научно-педагогическият персонал на университета състои от 70% основен 
щатен персонал и 30% приети по съвместителство. От общия академичен състав 
70%  от преподавателите са с научни степени и звания. През тези 15 години от 
функционирането на университета своята педагогическа дейност осъществява-
ха 16 преподаватели, командировани от Република България.

Университетската библиотека разполага 
с богат фонд, който наброява 45  000 библио-
течни единици, научна и учебна литература 
на български, румънски и английски език, 
редки и ценни издания, периодика. 

Първоначалният фонд се изгражда бла-
годарение на нейните дарители: български 
университетски библиотеки, библиотека на 
Съюза на българските писатели, лични биб-
лиотеки на учени, писатели и общественици 
от Молдова и България.
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Научна дейност

Стратегията
за развитие на научно-изследователска дейност

 в  университета включва:

● изследвания в областта на българистиката: история, фолклор, 
лингвистика, литература, музика, етнография,  социолингвис-
тика, археология.

● научно-методическо обезпечаване и педагогически технологии в 
процеса на професионалната подготовка на специалисти;

● тясна взаимовръзка на учебната и научно-изследователската  
дейности;

● откриване на нови знания в областта на филологията, педаго-
гиката, психологията, социологията, историята, икономиката, 
музиката, културологията и изкуствознанието;

● внедряване на резултатите от изследванията в практическата 
дейност;

● извършване на научни изследвания с цел добиване на нови резулта-
ти в науката, подготвяне и издаване на научни и дидактически 
трудове (монографии, учебници, помагала и т.п.); повишаване на 
нивото на подготовката на специалисти чрез участие на науч-
но-педагогическия  персонал и студенти в научни изследвания.

Основни научни направления, развивани 
в Тараклийския държавен университет 

„Григорий Цамблак“:

1. История
2. Културология
3. Психология
4. Литературознание
5. Философия
6. Археология
7. Музика
8. Обща педагогика, история на педагогиката и 

образованието
9. Теория и методика на обучение и възпитание
10. Социология
11. Българистика (историческа, езиковедска).
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I. Редовни научни конференции:
•	 Научна конференция, посветена на Деня на славянската писменост и на  памет-

та на Светите равноапостолни братя Кирил и Методий (през месец май).

•	 Международен научно–практически форум (четения в памет на И.А. Анцупов): 
«Междуетнически взаимодействия в етноконтактната зона  съвместно с Нацио-
налния изследователски Томски държавен университет (Русия), (19 – 21 декем-
ври 2007 г., окомври 2017 г., 
2018 г., 2019 г.), Санкт–Петер-
бургски държавен универси-
тет, Международното истори-
ческо  списание «Русин». Тази 
научна конференция се про-
вежда в памет на  известния 
молдовски историк Иван Ан-
тонович Анцупов (03.08.1920 
– 28.10.2004 г.), който е изслед-
вал етническата история на 
русите, украинците, гагаузите, 
българите, поляците, ромите, 
чехите, немците в Бесарабия.

•	 Отчетна научно–практическа конференция с международно участие «Актуални 
проблеми на науката и образованието, посветена на Деня на славянобългарска-
та писменост и култура (ежегодно през месец май).

II. Научна дейност (публикационна дейност) за 2004-2019 год
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III. Научен ежемесечен семинар «Наука във вуз: днес и утре» 
Този университетски семинар функционира с цел информиране за собствени на-

учни разработки и с цел обсъждане на нови научни резултати. Семинарът извършва 
дейности по повишаване на професионалното ниво и по активизация на научно–мето-
дическа дейност на педагози и студенти, и по насърчаване на научни изследвания в 
областта на професионалната подготовка на специалисти.

IV. Етнографски музей
Специални обектие на научни изследвания 

са изследвания на българския език, историята, 
етнографията на българската общност в реги-
она, изучаване на развитието на южния регион 
на Молдова като разнообразен в етнокултурно 
отношение край. В университета функциони-
ра етнографски музей, в който са представени 
експонати, илюстриращи етническата култура-
та на бесарабските  българи: носии, оръдия на 
труда, домашни потреби. Етнографският музей 
ежегодно взема активно участие в провеждане 
на республикански етнографски фестивал на 
българи в Молдова.

V. Археологически експедиции

Студенти от университета ежегодно участват 
в археологически експедиции, имат уникална въз-
можност да изследват пълната с многобройни за-
гадки епоха  от древната история – античността, - 
в разкопките край град Бяла Варненска  области, 
Република България (Проект на Варненския архе-
ологически музей).

VI. Полеви семинари по археология и етнология 
с участие на студенти от специалността «История» 

При проучване на микрорайони, намиращи се досами университета са намерени 
уникални исторически артефакти: ногайско погребение, гранични каменни  стълбове.
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Международно сътрудничество

I. Мисия:
Международните дейности на ТДУ „Гр. Цамблак“ имат за цел създа-

ване на  стратегическо партньорство между университета и чуждестранна-
та научна и образователна общност, основано на система от многостранни контакти в 
различни сфери на дейността на университета.

II. Международното стратегическо партньорство 
има следните цели:

• Подобряване на конкурентоспособността на университета.

• Разрастване на фонда от знания и компетенции въз основа на международния 
обмен на идеи и педагогически технологии.

• Академична мобилност на студенти и научно-преподавателския състав на уни-
верситета.

• Интеграция в единно информационно и научно-образователно пространство.

III. Партньорство с чуждестранни университети 
и научни институции
Партньори:

Русенски университет 
«Анел Кънчев» Великотърновски университет 

"Св. св. Кирил и Методий"

Сумски държавен университет, 
Украйна

Санкт-Петербургски 
университет, Русия
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IV. Академична мобилност
ТДУ „Гр. Цамблак“ е участник в програмата за академична мобилност на студен-

ти в рамките на Международния консорциум в областта на науката и образованието. 
Програмата е насочена към развитие на системата за академична мобилност, за мо-
дернизиране на образователни програми, които осигуряват гъвкавост и индивидуали-
зация на учебния процес.

В университета се обучават чуждестранни студенти от Украйна, България и 
Русия.

№
Академични години

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

2018 
/2019

1 Великотърновски университет. 39 42 41 43 43 39 39
2 Галацки университет ”Dunărea 

de Jos», Румыния. - - 20 34 29 - -

3 Варненски археологически му-
зей, Република България. 12 18 13 12 12 - -

4 Археологическа практика
гр.Бяла Република Болгария 14 13 13 11 11 9 12
Общо: 65 73 87 100 95 48 51

V. Информационен център за Европа и България
Информационният център на ЕС и България е център за образователни дейнос-

ти и осигурява безплатен достъп до информация и материали, които обхващат широк 
спектър от въпроси, включително образователни 
програми на ЕС, научни постижения, европейско 
езиково многообразие и култура. В рамките на ин-
формационния център се провеждат:

• Международни онлайн студентски научни 
конференции съвместно с български универ-
ситети.

• Брейн–ринг „Европейски писатели“ 
• Кръгла маса „Възможности за образование в 

ЕС: Програма „Еразъм+“ 
• Участие на студенти в Международна 

Балканистична конференция «Балканският 
модел на света – неуникалния явления в уникална мозайка», организирана от 
Великотърновския университет «Св. Св. Кирил и Методий“ през ноември 2015г.» 

VI. Международни проекти:
а) ТДУ „Гр. Цамблак“ участва в международния проект „Модернизация на универ-

ситетските библиотечни услуги в Молдова“, финансиран от Норвежката програ-
ма за сътрудничество за висше образование с Евразия. Библиотеката ни е един 
от 18 участници в проекта. През юни 2019 г. ТДУ подписа Меморандум за парт-
ньорство в рамките на международния проект.

б) ТДУ „Гр. Цамблак“ участва в диалога „Междуетнически отношения и социал-
но сближаване в Република Молдова“ в рамките на международния проект с 
подкрепата на германското Федерално министерство на външните работи през 
април 2019 г.
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VII. Езикова практика
Всяка година студентите от ТДУ преминават езикова практика в университета  

„Dunare de Jos”, град Галац, Румъния. През лятото на 2018г наши студенти посетиха 
гр. Сулина (Румъния) в рамките на сътрудничеството с Посолството на Румъния в 
Молдова. 

VIII. Участие в Европейски форум
ТГУ взе участие в Европейския форум за Дунавската стратегия в София през ок-

томври 2018 г. 

Посещения на високопоставени лица
1. Президент на Република Молдова Владимир Воронин (2004, 2009).
2. Президент на Република България Георги Първанов (2004, 2009).
3. Председател на парламента на Република България Огнян Герджиков (2004, 2009).
4. Министър-председател на Република Молдова Васил Тарлев (2006).
5. Министър-председател на Република България Сергей Станишев (2008).
6. Председател на Фондация „Българска памет“, д-р Милен Врабевски, Република 
България (2008).
7. Министър без портфейл на Република България Божидар Димитров (2010 г.).
8. Министърът на финансите на Република България Симеон Дянков (2010).
9. Председател на Държавната агенция за българите в чужбина на Република 
България Росен Иванов (2011).
10. Министър на външните работи на Република България Николай Младенов (2011).
11. Министърът на външните работи на Република Молдова Юри Лянка (2011).
12. Министър на външните работи на Република България Кристиян Вигенин
(2013 г.)
13. Ръководител на делегацията на ЕС в Молдова Дирк Шубел (2012).
14. Заместник-министър по европейска интеграция на Република Молдова Валериу 
Кивер (2014 г.)
15. Посланик на Руската федерация Фарит Мухаметшин (2013).
16. Ян Плешингер, заместник-ръководител на мисията на ОБСЕ в Молдова (2013 г.).
17. Управител на област Сливен, България, Корнелий Желязков (2014).
18. Консул на Румъния в Кахул Анка Корфу (2015).
19. Ръководител на Програмата за развитие на ООН Дафина Герчева (2015; 2017).
20. Посланик на Република Словакия Роберт Кърнаг (2016). 
21. Президент на Република България Росен Плевнелиев (2016).
22. Евродепутати Андрей Ковачев и Андрей Новаков (2017).
23. Национална общност „Традиция”, Република България. (2017).
24. Професор Николай Овчаров, Българска академия на науките (2018). 
25. Президент на Република Молдова Игор Додон (2017). 
26. Вицепрезидент на Република България Илияна Йотова (2017). 
27. Министър - председател на Република Молдова Павел Филип (2018). 
28. Професор Пламен Павлов, Великотърновски университет (2018). 
29. Ръководител на делегацията на ЕС в Молдова Петер Михалко (2018).
30. Посланик на Република България в Молдова Евгени Стойчев (2019).
31. Доктор по филология Кента Сугай, Япония (2019).
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Значими събития в живота на университета
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Кариерно развитие

Центърът за кариерно развитие  осигурява връзката между 
работодатели и   студенти на Тараклийския държавен университет. 

Той  предоставя възможност за услуги,  свързани с професионално 
ориентиране и  подготовка на студенти.

Цел: Създаване на условия за успешна реализация и интеграция на 
студенти и випускници на трудовия пазар.

Услуги, предназначени за студенти в ТДУ «Гр.Цамблак»:
• Консултиране за успешно пред-

ставяне пред работодателя;
• Онлайн регистрация на сту-

денти, желаещи да ползват ус-
лугите на университетския ка-
риерен център;

• Ориентиране в тенденциите 
на пазара на труда, възмож-
ностите за кариерно развитие 
и за продължаване на образо-
ванието;

• Съдействие при подготовка на 
документи за кандидатстване 
и при явяване на интервю за 
работа;

• Обратна връзка след назначение.

Услуги, предназначени за работодатели:

• Онлайи регистрация на работодатели, желаещи да ползват услугите на  
университетския кариерен център;

• Организиране на  презентации на работодатели с цел да представят пред 
студентите дейността си и начините за професионална реализация;

• Осигуряване на директна връзка със студенти, търсещи работа;
• Подпомагане  процеса на привличане на студенти за работа.

Дейностите на университетския  Център за  кариерно развитие са:

• Дни на отворени врати;
• Обучение и семинари;
• Ярмарка на вакансиите;
• Анкетни проучвания;
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• Срещи с работодатели;
• Реализиране на договорни отношения с работодатели;
• Установяване и поддържане на връзки с регионални служби  по заетостта;
• Организирани  на профессионална практика за студенти.

Дейности за организиране и провеждане на професионална практика

•  Разпределение на  стажантите, 
ръководство, контрол и оценка 
на професионалната практика.

•Анализ на практическата дей-
ност на студентите по време на 
практиката.

• Отчетна конференция, посвете-
на на педагогическата практи-
ка на студенти-випускници.

Динамика на броя на заетостта на завършилите студенти 
ТДУ «Гр.Цамблак» през 2013 – 2018 години
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Абсолвенти 
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Награди на научно-дидактическия 
персонал

Названия на награди Притежател

Медал «Отец Паисий Хилендарски», 
Република България.

Паслар М.Л.
Червенков Н.Н.
Куртев Н.Д.
Тодоров Н.Н.
Рацеева Е.В.

Орден «Glоria muncii», Република Молдова.
Паслар М. Л.
Червенков Н. Н.
Дарманчев К. П.

Орден «Мeritul civic», Република Молдова. Калчева М.С.
Сребърен почетен знак на Министерството 
на външните работи на България. Паслар М. Л.

Почетен знак на Президента на България. Паслар М. Л.

Почетен знак на Молдовската Академия на 
науките «Признание». Червенков Н. Н.

Почетен гражданин на гр.Тараклия. Червенков Н. Н.

Почетен гражданин  на село Валя Пержей. Куртев Н.Д,

Почетни грамоти на Министерството на 
просветата на  Република Молдова

Кондов В.И.
Дарманчев К.П.
Невзорова В.Д.
Рябой М.В.
Великсар В.Н.
Терзи Ф.Г.
Дарманчева Е.Д.
Терзи В.П.
Цыбарня С.Ю.
Коларь М.У.
Суляк С.Г.

Почетна грамота на Правителството на 
Република Молдова, I степен

Руссев Н.Д.
Гарановская И.И.

Почетна грамота на Правителството на 
Република Молдова, II степен 

Плэтика А.А.
Кондов В.И.

Почетна грамота на Посолство на 
Република България в Република Молдова

Рацеева Е.В.
Паслар М.Л.

Почетен знак «Златна лаврова клонка» от 
Министерството на външните работи на 
България

Рацеева Е.В.
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Извънучебна дейност
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Приветствия  от колеги и бивши 
студенти

Дорогие коллеги, студенты, гости и друзья!

Поздравляю всех с 15-летним юбилеем Тараклийского Университета им. Григория Цамблак! За 
относительно небольшой период университет достиг значимых успехов, занял свое достойное место 
в рейтинге высших учебных заведений страны. Этот результат — бесспорная заслуга профессорско-
преподавательского коллектива — людей, искренне преданных своему делу, которых неустанно 
поддерживают Правительства двух стран – Болгарии и Молдавии.

Очень важно, что ведется образовательная и исследовательская деятельность с учетом молдавского, 
болгарского и мирового опыта, ориентируясь на практические потребности современной молодежи. И 
потому в ТГУ стремятся учиться не только выпускники лицеев, но и опытные специалисты, желающие 
повысить свою квалификацию. 

Благодаря целеустремлённости, огромной созидательной энергии, творческому поиску, высокому 
профессионализму, умению бережно хранить заложенные традиции, коллектив ТГУ неизменно 
добивается успехов в осуществлении смелых планов и идей. В этот праздничный день от всей души желаю 
всему коллективу университета крепкого здоровья, счастья, радости, добра, неиссякаемого энтузиазма, 
вдохновения, благополучия и дальнейшего процветания!

С уважением,
Д-р Виталий Казанжи

Да пребъде университетът с българското слово
Уважаема г-жо Ректор доц. д-р Паслар,
Уважаеми гости от Молдова и България,
Скъпи колеги и студенти,

Малцина са тези, които могат да се похвалят със способността да поддържат живи родния език и 
родната култура далеч от пределите на България. Всеки един от вас и всички вие заедно сте народни бу-
дители в сърцето си, защото неуморно, всеотдайно и искрено пазите българския дух и го предавате на 
поколенията!

Похвална е упоритостта в устояване на целите, поставени преди 15 години, когато с амбиция и 
вяра е създаден Тараклийският държавен университет „Григорий Цамблак“. Похвален е ентусиазмът на 
всички преподаватели да дадат професионални знания на младите хора. За пример е старанието на сту-
дентите в усвояването на тези знания! Днес, от позицията на изминалото време, можем да се гордеем, 
че университетът е ценено и авторитетно учебно заведение, притегателен център на младите българи 
от Молдова и Украйна!

Българският език , който се изучава не само в специалностите с филологически профил, а и във 
всички специалности в университета, е най-сигурният знак за съхранението на българската идентичност. 
Той е и отворен път към модерния съвременен свят, в който българският е единственият официален 
език на кирилица в Европейския съюз.

Създаването и дейността на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“ ни показват 
на дело как усилията и подкрепата на две държави – Молдова и България,  могат да бъдат пример за 
това как се градят стабилни духовни мостове чрез разбирателство, толерантност и приятелство. 

Нека и следващите години са години на успех, радост и знание, нека нашите студенти носят в сър-
цето си България и нейната вековна култура. И нека я представят по света, където и да са! Нека пребъде 
Университетът с българското слово!

Д-р Мариана Кирова
Преподавател по българска литература
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