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НАгРАЖДАВАНЕ НА УЧЕНИ 
В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

ПО СЛУЧАЙ ДНИТЕ НА НАУКАТА
  На 9 ноември т. г. в Ми-
нистерството на обра-
зованието и науката на 
Република Молдова в гр. 
Кишинев се състоя на-
граждаване на учени от 
цялата страна по случай 
Дните на науката.
   Изказвам благодарност-
та си към ръководствата 
на Университета «Григо-
рий Цамблак» в град Тара-
клия и просветното мини-
стерството в републиката 
ни, по «вина» на които сред 
отличените колеги се ока-
за и моя милост.
   Да живее науката… на-
всякъде, включително и 
в гр. Тараклия, напук на 
трудностите, с които тя е 
принудена през послед-
ните десетилетия да се 
бори всеки ден…

   Световният политически 
елит на 11 ноември тази го-
дина се събра в столицата 
на Франция – Париж. По-
водът е 100-годишнината 
от края на Първата светов-
на война 1914 – 1918 гг.
   Френският президент Ема-
нюел МАКРОН призова све-
товните лидери да се борят 
за мира, в словото си на це-
ремонията в Париж по случай 
100- годишнината от края на 
Първата световна война.
   «Да обединим нашите на-
дежди, вместо да противо-
поставяме страховете си», 
заяви Макрон пред събрали-
те се 72 лидери, сред които 
бе и българският президент 
Румен РАДЕВ.
   «На 11 ноември 1918 г. в 11 
часа преди 100 години в Па-
риж и в цяла Франция заби-
ха камбаните, възвестяващи 

100 гОДИНИ СЛЕД ПРИМИРИЕТО:
МЕМОРИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ В ПАРИЖ

  На 7 ноември 2018 година 
в гр. Чадър Лунга, АТО Гага-
узия, се проведе научно-
практическа конференция 
на тема «Първата световна 
война 1914 1918 гг. в исто-
рията на Южна Бесарабия».
Форумът бе организиран 
и проведен от информа-
ционно-консултативния 
център «Диалог» (Комрат), 
Института за културно на-
следство на Министер-
ството на образованието, 
културата и изследвания-
та, Научното дружество на 
българистите в Република 
Молдова и фонда «Руски 
свят, Русия.
  Организационният коми-
тет бе оглавен от Светлана 
Николаевна Капанжи, ко-
ординатор на проекта «Да 
възродим паметта заедно», 
директор на ИКЦ «Диалог». 
Модератор на научно-
практическата конферен-
ция, посветена на военните 
събития (1914 – 1918) и уча-
стието в тях на бесарабци, 
бе ученият Иван Думини-
ка – научен сътрудник на 
Института за културно на-
следство към Министер-
ството на образованието, 
културата и изследванията 
на Република Молдова.
   В сградата на държавна-
та администрация на район 
Чадър Лунга, АТО Гагаузия, 
където се проведе нацио-
налната конференция, бе 

ПъРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА В ИСТОРИЯТА 
НА ЮЖНА БЕСАРАБИЯ

разгърната фотоизложба 
«Родените в Буджак - ге-
рои и участници в Първата 
световна война 1914 – 1918 
гг.». Снимките от войната на 
бесарабци и фотосите на 
върналите се живи по до-
мовете и живели десетки 
години достоен живот, бяха
разгледани с голям инте-
рес от представителите 
от Молдова, Украйна и Ру-
сия.  След поздравителните 
адреси към участниците 
във Форума на Валентина 
Пашалы – представител на 
Чадър Лунгския район, АТО 
Гагаузия, Андрей Кибарев 
– и.д. зам.-председател на 
Русийския център за на-
ука и култура в Република 
Молдова, от гостите и до-
макините бяха изнесени 
над 20 научни, изкуство-
ведски, публицистични и 
краеведски доклади..

   Интересни и съдържател-
ни доклади на конферен-
цията изнесоха историците 
Анатолий Петренку, Иван 
Грек, Диана Никогло, Иван 
Думиника, филолозите На-
дежда Кара, Татяна За-
йковская, изкуствоведите 
Наталия Юрченко и Алла 
Частина, краеведите Федор 
Куру, Николай Куртев, Ди-
митър Боримечков, журна-
листът и общественик Олег 
Косъх и др.
   След завършването на на-
учно-практическата кон-
ференция «Първата све-
товна война в историята на 
Южна Бесарабия» участни-
ците й положиха цветя към 
паметника на загиналите 
войни през 1914 – 1918 го-
дини в парка на Победата, 
муниципий Чадър Лунга.

ДИМИТЪР БОРИМЕЧКОВ

след научно-практическа-
та конференция за Първата 
световна война, състояла се 
в Чадър Лунга на 7 ноември  
т.г., в Тараклия на 9 ноември 
в районната публична би-
блиотека се проведе лите-
ратурно-музикална вечер, 
посветена на същата да-
лечно-близка война 1914 - 
1918 гг. В мероприятието по 
случай 100-годишнината 
от завършването на  брато-
убийствената война взеха 
участие ученици от гимна-
зиите в южния град на Мол-
дова, краеведи, родолюбци 
и потомци на героите от 
войната, която беше забра-
вена, но към която през по-
следните години се проя-
вява все по-голям интерес. 
И то благодаря на усилията 
и старанията на Светлана 
Капанжи, координатор на 
проекта "Да възродим за-
едно паметта" и на фун-
даменталната й книга "Га-
гаузы и болгары в Первой 
мировой войне 1914 - 1918 
гг.". Благодарим й за прове-
дените също в Чадър Лунга 
конкурсите - изпълнението  
на литературно произве-
дение и песен, посветени 
на войната, в която са уча-
ствали техните прадеди, 
както и на научно-прак-
тическата конференция по 
същата тема, състояла се 
на 7 ноември т. г.

  В мероприятието в Та-
раклия взеха участие по-
бедителите от неотдав-
нашните конкурси: Мария 
Филипова, Анна Костин, 
Яна Дериволкова, а също 
краеведът-публицист Ди-
митър Боримечков, внукът 
на участника в ПСВ Щерю 
(Терентий) Татарлъ - пен-
сионерът Иван Татарлъ, Та-
тяна Терзи от библиотека и 
др.
 На участниците бяха по-
казани видео- и фотомате-
риали за войната и героите 
й - тараклийци, които са се 
сражавали за царя, вярата  
и отечеството, както и фо-
тоси от проекта - памет-
ника на загиналите наши 
съграждани. Идеята за 

строителството на памет-
ник в Тараклия е на Олег 
Косъх, директор на фонд 
"Български дух", а проектът 

е спечелен от архитект 

Алина Паслар, родом от гр. 

Тараклия. 

  На витрината в районна-

та публична библиотека 

бяха представени фотоси 
на участниците в ПСВ 1914 
-1918 гг., книгите на Н. Чер-
венков и И. Думиника "200 
лет Тараклии", "Гагаузы и 
болгары в Первой миро-
вой войне 1914 -1918 гг." на  
Светлана Капанжи, статии 
на журналисти по темата.

ДИМИТЪР  БОРИМЕЧКОВ 
   Гр. Тараклия, Молдова                                                                                                                                     

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,

за примирието след четири 
дълги и кръвопролитни годи-
ни на война.
   Следите от тази война ни-
кога не трябва да се забравят, 
нито в Европа, нито в остана-
лия свят», добави френският 
президент.

  По време на церемонията 
символично бе запален Веч-
ният огън на гроба на Не-
знайния войн, намиращ се 
под сводовете на Триумфал-
ната арка в Париж. 

VESTI.bg

ВАСИЛ КОНДОВ,
преподавател в Тараклийския държавен университет «Григорий Цамблак»

АКТУАЛНАТА ДНЕС ТЕМА
 В УНИВЕРСИТЕТА НА ТАРАКЛИЯ

   Една от актуалните теми 
по света и у нас е темата 
за Първата световна  война 
1914 – 1918 гг. Потвържде-
ние на това състояла се в 
Париж среща на  светов-
ните лидери на 11 ноември 
т. г., които взеха участие в 
мемориалната церемония 
по повод 100-годишнината 
от края на тази отдалечена, 
но ставаща все по-близка 
война.
   Град Чадър Лунга, АТО Га-
гаузия, и град Тараклия в 
южната част на Молдова, 
станаха центрове на кон-
ференции, литературни 
и музикални концерти и 
конкурси, «Кръгли маси», 
посветени на една от 
кървавите войни на ХХ век 
– Първата световна война, в 
която участваха бесарабци 
– нашите деди и прадеди.

   Пред студенти и препо-
даватели на Университета 
по темата се изказаха:
Владимир Поливцев, пре-
подавател на дисципли-
ната история, и.д. доцент 
в Тараклийския държавен 
университет «Григорий 
Цамблак», Михаил Попов, 
студент-третокурсник, 
староста на групата, Ди-
митър Боримечков, жур-
налист и краевед, който 
отдели повечето внимание 

и време на участието във 
войната 1914 – 1918 години 
на тараклийци, като показа 
и снимки, които са напра-
вени преди повече от сто 
години.
   Активно участие взеха 
също докторантите, уни-
верситетски преподавате-
ли А. Микулский и Н. Мо-
стовой, както и Дора Терзи 
– проректор на учебната 
част в нашата Алма Матер.

ДИМИТЪР БОРИМЕЧКОВ


