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П Р О Г Р А М А 
(30 септември 2021 г.) 

на  

Международната научно-практическа конференция „Изследване на 

диалектите и социолингвистичната ситуация в регионите с 

компактно българско население в Република Молдова и Украйна“, 

посветена на 70-годишния юбилей на българския диалектолог 

проф. Васил Кондов 

(с международно участие) 

 

 

 

 

Тараклия 2021 
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 Доц. д-р Васил Кондов е преподавател по български език в Тараклийския 

държавен университет „Григорий Цамблак“ от самото му създаване – 2004 г. Роден е на 

25 август 1951 г. в с. Кортен, Р Молдова. Средното си образование – десетилетка с 

„нулевой“, подготвителен клас, с руски език на обучение завършва през 1969 г. През 

1969-1971 г. учи и завършва Кооперетивен техникум в гр. Кишинев по специалността 

„Книговедение и организация книжной торговли“, след което три години работи в 

системата на книгоразпространението (Молдкниготорг) в гр. Комрат. През 1974-1979 г. 

е студент по специалността „Руски език и литература“ в Кишиневския държавен 

университет, след завършването на който започва работа като учител в гр. Тараклия. От 

1983 г. живее и работи като учител в България, където завършва българска филология и 

аспирантура по българска диалектология, като защитава кандидатска дисертация на 

тема „Кортенският говор в Бесарабия“ – 1993 г. Автор е на редица публикации и книги 

по български фолклор, диалектология, ономастика, библиография, сред които са: 

Помагало по българска фонетика за българите от Молдова и Украйна, Пазарджик, 2003, 

136 с.; Кортенските колонии в Бесарабия. Ономастика. Език, В. Търново, 2005, 216 с.; 

Българският език в Русия, СССР, Молдова и Украйна. Библиография 1829-2014, 

Тараклия 2016, 248 с.; Кратък речник на кортенския говор в Бесарабия, Тараклия, 2017, 

400 с.; Езикът на българите на Пусто пладне – в Русия, СССР, Украйна и Молдова. 

История и съвременно състояние (Класификация, библиография, карти, снимки, 

текстове), Тараклия, 2018 и 2019, 348 с. и др. 
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ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 

 

Председател – д-р Николай Тодоров (Стара Загора, Р България) 

Зам. председател – Кара, Надежда, доц. д-р (Р Молдова, Кишинев, Институт за 

културно наследство) 

 

Членове 

 

Илиев, Иван Г., доц д-р (Р България, Пловдивски университет, филиал – Кърджали) 

Маринов, Димитър, доц. д-р (Р България, Варна, Свободен университет „Черноризец 

Храбър”) 

Пушков, Игор, Докторант, научен сътрудник (Украйна, Болград, Български културен 

център) 

––––––––––––––––––––– 

 

Начало – 10.00 

Място за провеждане – Актова зала на университета „Гр. Цамблак” 

Регламент: за приветствие – до 5 мин., доклад – до 10 мин. 

Водещ: д-р Николай Тодоров 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

I. ПРИВЕТСТВЕНИ ДУМИ (10.00–10.30) 

 

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

Иван Паслар, председател на район Тараклия 

Вячеслав Лупов, кмет на гр. Тараклия 

Лилия Сарсаман, началник на Районното управление на образованието, културата и 

туризма 

Георгий Султ, доц. д-р, зам. ректор по уч. дейност – Комратски държавен университет 

– sultgg@mail.ru – онлайн 

Фьодор Сабий, председател на Българската община в Р Молдова 

Иван Думиника, д.-х. и.н., председател на Дружеството на българистите в Р Молдова 

duminicaivan@yandex.com – онлайн 

Николай Куртев, д-р, председател на регионалното дружество на писателите в Р 

Молдова 

Александър Боримечков, председател на Административния съвет на фонда 

„Български дух“ 

mailto:sultgg@mail.ru
mailto:duminicaivan@yandex.com
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II. ПЛЕНАРЕН ДОКЛАД (10.30–10.40) 

 

Мария Паслар, доц. д-р, ректор на университета „Гр. Цамблак” (Р Молдова, 

Тараклия), Тодор Балкански, проф., дфн (България), Николай Тодоров, д-р (ТДУ „Гр. 

Цамблак“, България), Живот, посветен на родния език (за 70-годишния юбилей на 

проф. д-р на филологическите науки Васил Илиев Кондов) – придружен от 

фотоматериали. 

 

III. КАФЕ – ПАУЗА (10.40 – 11.00) 

 

 

IV. ДОКЛАДИ И СЪОБЩЕНИЯ (11.00–12.30) 

 

 

СЕКЦИЯ 1 

Българска и гагаузка диалектология и ономастика –  

модератор: д-р Николай Тодоров 

 

1. Георгиева, Светлана, доц., д-р (Украйна, Одески национален университет 

„И.И. Мечников“),  Дослідження болгарських переселенських говірок в 

Україні: історія,    сучасний стан, перспективи – sgeorgijevamititel@gmail.com 

– онлайн 

 

2. Григоров, Григор, д-р (Унгария, университет), Езикът на бесарабските 

българи - научни и псевдонаучни мнения  – rogirg@abv.bg – онлайн 

 

3. Дерменжи, Светлана, преподавател, I дид. степен (Р. Молдова, теоретичен 

лицей «Св. Паисий Хилендарски, с. Кортен)  «История на изучаването на 

българските говори на територията на Молдова от момента на тяхното 

преселване  -  tss-72@mail.ru – онлайн 

 

4. Илиев, Иван Г., доц. д-р, Светлана Георгиева, доц. д-р (Р България, 

Пловдивски университет, филиал – Кърджали, Одески национален университет 

„И.И. Мечников“), Към въпроса за произхода на населението в българското 

село Заря (Камчик) в Украинска Бесарабия –  ivan_iliev20002000@yahoo.com – 

онлайн 

 

5. Колесник, Валентина, проф. д-р (Одески национален университет „И.И. 

Мечников“), Лексикални маркери на деленския говор – vakolesnik2@gmail.com 

– онлайн 
 

javascript:%20internSendMess('sgeorgijevamititel@gmail.com')
mailto:rogirg@abv.bg
mailto:tss-72@mail.ru
mailto:ivan_iliev20002000@yahoo.com
mailto:vakolesnik2@gmail.com
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6. Маринов, Димитър, доц. д-р (Р България, Варна, Свободен университет 

„Черноризец Храбър”), Ономастични бележки за българската антропонимия 

в Бесарабия - budjak@abv.bg – онлайн 

 

7. Сырф, Виталий, д-р, н.с. (Р Молдова, Кишинев, Институт за културно 

наследство), Изучение диалектов и говоров гагаузского языка на территории 

Молдавии и Украины: прошлое, современное состояние и перспективы  – 

sirf_vitali@rambler.ru – онлайн 
 

8. Тодоров, Николай, д-р (Р Молдова, ТДУ „Гр. Цамблак”), Подбалканският 

говор на село Валя-Пержей  – nictodorov@gmail.com – офлайн 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ДУМИ  
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СЕКЦИЯ 2 

Български фолклор, етнография, литература и изучаване на българския 

език в учебните заведения с контингент от ученици – българчета – 

модератор Мария Сухинина, преп. 

 

1. Банкова, Емилия,  н.с. (Р Молдова, Кишинев, Институт за културно 

наследство), Любен Каравелов като български етнограф – 

emilia_bankova@mail.ru – онлайн 

 

2. Дарманчева, Светлана, преподавател, I дид. степен (Р. Молдова, теоретичен 

лицей «Иван Вазов“, гр. Тараклия) «Методологични проблеми при 

преподаване на родния език в населените места с компактно българско 

население» - офлайн 

 

3. Кара, Надежда, доц. д-р (Р Молдова, Кишинев, Институт за културно 

наследство), Жената и предметният свят в приказките на българите в 

Молдова – knadejda50@yandex.ru – онлайн 
 

4. Куртев, Николай, д-р (Р Молдова, ТДУ „Гр. Цамблак”),   Към въпроса за 

началото на изучаването на българския език в училището на с. Валя 

Пержей – curtev@list.ru – офлайн 

 

5. Пушков, Игор, докторант, н.с. (Украйна, Болград, Български културен център), 

Болгарский язык в учебных заведениях и православных храмах "Болгарской 

Бессарабии" (1823-1925 гг.) – puscov_bolgrad@yahoo.com – онлайн 

 

6. Сухинина, Мария, ст. преп. (Р Молдова, ТДУ „Гр. Цамблак”), Размишления 

върху песните на баба ми" – caracon@list.ru – офлайн 
 

7. Тарабурка, Емилия, доц. д-р (Р Молдова, Кишинев, държавен университет), 

«Хората остават недочетени...»... или за концепцията за човека в 

творчеството на Йордан Радичков”  – emilia_taraburka@mail.ru  – онлайн 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ДУМИ 

 

 

 

mailto:emilia_bankova@mail.ru
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