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Притурката «СВЕТЛИНА» е подготвена от ДИМИТЪР  БОРИМЕЧКОВ

  Тараклийските ученици 
за пръв път играха уличен 
квест (quest). Играта бе ор-
ганизирана в рамките на 
републиканската седмица 
на младежта и се провежда 
от районното управление на 
образованието.
  Четири отбора по пет участ-
ника - представители на гор-
ните класове от трите мест-
ни гимназии (номер 1,2,3) и 
Детския дом на творчество-
то се състезаваха в решава-
нето на ребуси, съставянето 
на думи, ориентиране на 
местността, познаването на 
местни исторически памет-
ници.
   Мероприятието, което се 
проведе на главния площад 
на града и в околностите му, 
имаше за цел да се иденти-
фицира нивото на знанията 
на учениците и способност-
та да ги прилагат на практи-
ка, подкрепа на творчески и 
физически прояви, работа в 
екип и предотвратяване на 
ниското настроение у мла-
дите хора, поясни специа-
листът за работа с младежи 
в управлението на образо-
ванието Виктория Войтович.

УЧЕНИЦИ ОТ ТАРАКЛИЯ 
ЗА ПРЪВ ПЪТ ИГРАХА УЛИЧЕН КВЕСТ

Първо място в играта взеха 
учениците от гимназията но-
мер три, второ място екипът 
на лицея "Олимпий Панов", 
и трети места останаха за 
младежи от Детския дом на 
творчеството и гимназия-
та "Иван Инзов". От управ-
лението на образованието 
всички участници получиха 
дипломи и подаръци.
   В Молдова на втората не-
деля на ноември се отбе-
лязва Националният ден на 
младежта. По този повод от 
10 до 17 ноември в страната 
се провеждат най-различни 

мероприятия за младите 
хора - обучения, мотиваци-
онни и работни семинари, 
панаири, както и много за-
бавления.
   Квест е известен още като 
приключенска игра (англ. 
приключенска игра). Най-
важните елементи на игра-
та в жанра на търсенето са 
разказване и изследване на 
света, а ключът към играта 
е решаването на пъзели и 
задачи, които изискват ум-
ствени усилия от играча.

ИРИНА БОГОЕВА,
БТА. СОФИЯ

   Брой 9-ти на Алманах „Ро-
долюбец” е факт, благодаре-
ние на съвместните усилия 
на автори, спонсори, редак-
тори, коректори и нашите 
приятели, които осъществи-
ха предпечатната подготов-
ка и самият печат. В Зала 1, 
в ректората на Софийския 
университет, препълнена с 
приятели и съмишленици на 
Дружеството, усещаше се 
положителна енергия от по-
желания за поетата посока. 
Представянето на Алманаха 
беше съпътствано с дигитал-
ния вариант на фотоизлож-
бата ни „Бесарабия-извор 
на красота и родолюбие“. 
Авторът на снимките - един 
от най-добрите в областта 
на етнофотографията Асен 

АЛМАНАХ „РОДОЛЮБЕЦ”, БРОЙ 9-ТИ

Великов, прие без колеба-
ние идеята ми фотосите да 
бъдат придружени със сти-
хове от бесарабски поети и 
да бъдат озвучени. Топлите 
и прочувствени гласове на 

младите актьори от Оде-
ския български драматичен 
театър, сякаш оживиха кра-
сивия образ на Българката и 
неволно насълзи публиката.

НАТАЛИЯ ПЕТРОВА

на ловците и рибарите в 
молдовския район Тараклия
Предприемач от София се 
срещна с ръководството на 
Обществото на ловците и 
рибарите в район Тараклия 
и с някои от местните иконо-
мически агенти.
   Собственикът на фирма за 
ловни, охранителни и работ-
ни облекла Йордан Кръстев 
дойде от България заедно с 
представителя на Асоциа-
цията на българите по света 
Здравко Ангелов.
   В Тараклия ги посрещ-
на директорът на Театъра 
на бесарабските българи 
"Смешен петък" Иван Бо-
римечков. В офиса на тара-
клийския клон на републи-
канското ловно-рибарско 
дружество Кръстев пред-
стави продукцията си и под-
робно разказа за тънкостите 
на изработката на ловно об-
лекло.
   "Искаме да развием биз-
неса тук - да продаваме или 
да произвеждаме. Виждаме, 
че в Тараклия има потенци-
ал за това дело, защото ние 
предлагаме продукта, който 
е необходим на пазара. Не 
изключвам възможността 
да се кооперираме с някоя 
местна фирма и да направим 
съвместно предприятие. Го-
тови сме за всякакви идеи, 
стига да можем да развием 
и нас и региона тук. Предим-
ството на дрехите, които ис-

ПРЕДПРИЕМАЧ ОТ СОФИЯ СЕ СРЕЩНА 
С РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩЕСТВОТО 

каме да продаваме или да 
шием, е в това, че те са из-
работени изцяло от българ-
ски суровини и по този начин 
ще промотираме българско-
то. За това сме дошли в рай-
оните, където има бесараб-
ски българи. Надяваме се 
да имаме подкрепа не само 
от организации, но и от хора 
на по-високо ниво за да мо-
жем да реализираме нашия 
проект", разказа Йордан 
Кръстев в пресклуба на БТА.
Молдовското дружество на 
ловците и риболовците е об-
ществена организация, коя-
то се занимава с развитието 

и осигуряването на спортен 
и любителски риболов и 
лов в републиката. В него 
членуват около 25 хиляди 
ловци и рибари.
  След срещата с ръково-
дителите на Обществото 
на ловците и рибарите в 
район Тараклия Фьодор 
Труханов и Дмитрий Дорня, 
гостите посетиха шивашкия 
цех, отворен от българския 
бизнесмен, и други фир-
ми в Тараклия (Молдова) 
и в съседния град Болград 
(Украйна).

ИРИНА БОГОЕВА. 
БТА. СОФИЯ

  В миналите събота и неде-
ля (9 и 10 ноември 2019 г.) в 
Болград, Одеска област на 
Украйна, и в гр. Комрат, АТО 
Гагаузия, се проведоха Дни-
те на виното.
  Представителите на най-
различните етнически гру-
пи както в Молдова, така и 
в Украйна, показаха своята 
култура, традиции и обичаи, 
своето майсторство и само-
битност.
  В тях взеха участие ръко-
водителите на държавите в 
Молдова и Украйна, лиде-
рите на обществените ор-
ганизации, депутати, учени, 
писатели, художници.

ОТБЕЛЯЗАХА ДЕНЯ НА ВИНОТО

  Празникът на виното обе-
дини хората от различни-
те националности, партии 
и движения, който показа 
също, че чрез културата, из-

куството, народното творче-
ство може мирно да се жи-
вее и да се постигат добри 
резултати.

СОБСТ. ИНФ.

  В Молдовската акаде-
мия на науките се състоя 
тържествено честване на 
изтъкнатия българист, док-
тор по история Иван ГРЕК, 
който навърши 80  години. 
По този повод се събраха 
в МАН негови приятели и 
колеги. За заслугите му в 
науката д-р Иван Грек бе 
удостоен с медал «Николае 
МИЛЕСКУ-СПЪТАРУ».
  Поздравителни адреси 
и пожелания на юбиляра 
бяха поднесени и изказани 
от държавни институции и 
обществени организации. 
От името на Научното дру-
жество на българистите в 
Република Молдова се из-
каза д. и. н.
   Николай ЧЕРВЕНКОВ, 

БЪЛГАРИСТЪТ ИВАН ГРЕК НА 80 ГОДИНИ

който подчерта ролята му в 
проучването на историята 
и културата на българската 
етническа общност в Беса-
рабия (Молдова и Украйна).
  В рамките на меропри-
ятието беше представен 
сборникът «БУДЖАК ОТ 
ПРОШЛОГО К НАСТОЯЩЕ-
МУ» на И. Грек, на който от-
говорен редактор е ученият 

Иван ДУМИНИКА. В книгата 
са включени статии, които 
описват живота, научната, 
политическата и обществе-
ната му дейност.
  Интерес за читателя пред-
ставя Библиография на тру-
довете му по българистика, 
снимковия и документален 
материал, осветляващ раз-
лични етапи от живота на 
българиста Грек.
  Основната част на сбор-
ника представляват научни 
статии, посветени на исто-
рически, социално-култур-
ни и политически процеси, 
протичали в Буджака в ми-
налото.
   Пресслужба на Научното 
дружество на българистите 
в Република Молдова

  В статията във връзка с относително 
кръглата дата от началото на първите из-
селвания на българи към Русия в резултат 
на руско-турската война от 1828 – 1829 г. въз 
основа на интересни и важни спомени на 
наши и чужди историци и други специали-
сти се припомня за това историческо съби-
тие на днешните българи тук, в Бесарабия, 
а също и в други региони на стара Русия, 
както и отвъд Дунава, в България, за да се 
знае кога и как е станало поредното, най-
голямото разделение на народа ни.
  Най-масовото преселване на българи в 
Русия става по време на поредната руско-
турска война от 1828 – 1829 година. Войната 
е обявена през декември 1827 г. от турския 
султан, който отменя всички предишни ру-
ско-турски договори и провъзгласява све-
щена война против Русия, който се води на 
два фронта – Балкански и Кавказки. Война-
та завършва с Одринския мирен договор, 

190 ГОДИНИ ОТ НАЧАЛОТО НА ИЗСЕЛВАНЕТО 
НА БЪЛГАРИ

КЪМ ПУСТО ПЛАДНЕ – БЕСАРАБИЯ, РУСИЯ

подписан на 14 септември    (по стар стил 
– 2-ри) 1829 година. Успешна е за Русия, 
която получава териториални придобивки 
в делтата на Дунав и в Кавказ.

Откъс от статията. 
Доц. д-р ВАСИЛ КОНДОВ


