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Притурката «СВЕТЛИНА» е подготвена от ДИмИТър  БорИмЕчкоВ

  От 29 септември до 2 октомври 2019 г. Културно-просветно 
дружество за връзки с бесарабските и таврийските бълга-
ри «РОДОЛЮБЕЦ», София, и театрална формация «ЗАД 
ОКЕАНА», Торонто, Канада, с моноспектакъла на Владо 
ДИКОВ «ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК».
   Това е едно необичайно представление, което през езика 
на киното и театъра разказва по един малко смешен, малко 
тъжен начин историята на един българин, търсещ своя път 
«по света и у нас».
   Моноспектакълът на Владо ДИКОВ бе представен в сто-
лицата на Молдова – Кишинев, на сцената на театър «СМЕ-
ШЕН ПЕТЪК», а също в Болград и Измаил на Украйна.

ГОСТУВА НИ ТЕАТРАЛНА ФОРМАЦИЯ 
«ЗАД ОКЕАНА»

  От следващата 2020 година ще имаме 
първия български филиал на университет 
извън пределите на България!
   Усилията за тази национална кауза, под-
готвяна отдавна, се очаква да се увенчаят 
с успех.
   Гаранция за това е единодействието на 
всички държавни институции.
  Защото тук няма политически цветове, 
а български език, български традиции и 
култура. 

  МАРИЯНА КИРОВА, 
преподавател в Тараклийския 

държавен университет
 «ГРИГОРИЙ  ЦАМБЛАК»

ИСТИНСКИ ДЕН ЗА ОБИЧАНЕ
  Искам да поздравя и да 
благодаря на всички мои 
скъпи приятели, колеги и 
близки хора за топлото им 
и сърдечно отношение към 
мен и моята книга «ДЕН ЗА 
ОБИЧАНЕ».
   Въпреки лошото време и 
проливния дъжд, вие бях-
те с мен на премиерата и 
сътворихте в душата ми не 
просто празник, а истински 
ден за обичане!
   Благодаря на всички пре-
красни участници в това 

събитие, които направихте
вечерта незабравима и за-
помняща се!
   Докато има хора като вас, 
обичащи, светли, добри и та-
лантливи, ще има и вдъхно-
вение, ще има и песни, ще 
има и стихове!
  За мен вие сте истинското 
богатство, независимо, че 
може би в този свят любов-
та и приятелството не са на 
мода. Но ние сме приятели 
от друга порода.

ЗДРАВКА ШЕЙРЕТОВА

ПЪРВИ БЪЛГАРСКИ ФИЛИАЛ НА УНИВЕРСИТЕТ

  Историко-краеведският му-
зей започва своята дейност 
през далечната 1961 годи-
на. Учителят по история Ва-
лентин МАЕВ излезе тогава 
с инициатива селото да си 
има свой музей.
   Обществеността подкре-
пи идеята му, а управата на 
колхоза намери и сграда за 
тази цел.
  През 1999 г. в Твардица 
се открива голям културно-
спортен комплекс и седем 
стаи се дават за музейни-
те експонати. След време 
сътрудниците му печелят 
проект за ремонт на сграда-
та.

ТВАРДИЦА - НОВИЯТ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ
  Запазването на културната 
идентичност и на историче-
ската памет предизвиква ин-
терес на европейските гран-
тови структури. Ремонтът се 
провежда със собствените 
сили под ръководството 
на родолюбеца и културен 
деец Георги ДИМОВ. Музеят 
приема друг облик и укрепва 
своя статус.
  В резултат на положител-
ните промени сътрудниците 
на музея вече имат възмож-
ност да представят писмо 
за участие в туристически 
проекти на Молдова. След 
спечелването ще има и 
външен туризъм – на гости 
от задграница, и вътрешен – 

за екскурзии за местни хора. 
Музеят в Твардица със вре-
мето може да заеме достой-
но място в туристическите 
маршрути на Молдова.
   Българите в южната част 
на републиката ще имат 
уникалната възможност да 
покажат своята идентичност 
и своята запазена култура 
на гости отблизо и отдалеч.
Добре дошли в град Тварди-
ца, градът на високите тем-
пове на развитие във  всич-
ки области на икономиката и 
културата!

Сайт: ОБИЧАМ ТЕ, 
ТВАРДИЦА! Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ, ТВАРДИЦА!

   В аулата на Тараклийския 
държавен университет 
«ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК» 
се състоя тържествено 
събрание по случай 15-го-
дишнината от откриването 
му. Алма Матер в Тараклия 
бе открит на първи октом-
ври 2004 г. от президента 
на Република Молдова 
Владимир ВОРОНИН и 
президента на Република 
България Георги ПЪРВА-
НОВ, който стана първи 
и единствен универси-
тет извън пределите на 
България. За първи ректор 
на Университета ни бе из-
бран историкът професор 
Николай ЧЕРВЕНКОВ.
 В този модерен съвре-
менен научен и културен 
център се събраха високи
гости от Молдова, Украй-
на, България, Румъния и 
Русия. Сред тях бе тре-
тият президент на Репу-
блика Молдова Владимир 
ВОРОНИН, изиграл голя-
ма роля в откриването и 
съществуването на това 
висше учебно заведение, 
други официални лица, 
ректори и заместник-рек-
тори на университетите 
в Измаил, Украйна, Русе, 
България, както и в ГА-
ЛАЦ, Румъния, учени, об-
щественици.

ТЪРЖЕСТВА ПО СЛУЧАЙ 15-ГОДИШНИНАТА
НА УНИВЕРСИТЕТА В ТАРАКЛИЯ

   След изпълнението на 
химните на Република Мол-
дова и Република Бълга-
рия от хора на Универси-
тета Академичното слово 
произнесе доц. д-р Мария 
ПАСЛАР – ректор на Тара-
клийския държавен универ-
ситет «Григорий Цамблак». 
В словото си ректорът от-
беляза, че този изминат път 
от 15 години бе труден, но 
благоприятен и радостен 
за българската общност в 
нашата република. Универ-
ситетът в Тараклия засега 
е единственият извън гра-
ниците на България, който 
финансово се осигурява от 
двете държави – Републи-
ка Молдова и Република 
България и който са завъ-
ршили 900 специалисти 
за тези 15 години, изтъкна 
доц. д-р Мария Паслар.
 Съветникът на молдовския 
президент Игор ДОДОН г-н 
Корнелиу ПОПОВИЧ про-
чете Поздравителен адрес 
от главата на Република 
Молдова, като отбеляза 
значителния факт, че пре-
зидентът ни направи всич-
ко възможно Тараклийският 
държавен университет да 
бъде съхранен и да продъ-
лжава своята научна и кул-
турна дейност.

 Поздравителни адреси 
също поднесоха: проф. 
Костадин КОСТАДИНОВ – 
съветник на президента на 
Република България, бив-
шият президент на Репу-
блика Молдова Владимир 
ВОРОНИН, Извънредния 
и Пълномощен посланик 
на Република България 
в Кишинев Евгени СТОЙ-
ЧЕВ, заместник- ректорът 
на Русенския университет 
«Ангел КЪНЧЕВ» Юлия 
ПОПОВА, ректорът на Из-
маилския хуманитарен уни-
верситет, Украйна, Ярослав 
КИЧУК, представители на 
университета в гр. Галац 
съседна Румъния, членът 
на Дружество «РОДОЛЮ-
БЕЦ», София, България, 
поетесата Таня ТАНАСО-
ВА- ТОДОРОВА, председа-
телят на район Тараклия 
Виктор ВИТКОВ, кметът на 
гр. Тараклия Сергей ФИ-
ЛИПОВ, които отбелязаха 
голямата роля в съществу-
ването и дейността на Уни-
верситета в Тараклия, като 
поднесоха на домакините 
дипломи, подаръци и цве-
тя.
    Самодейците на Универ-
ситета и професионалния 
колектив за български на-
родни песни и танци «РО-
ДОЛЮБИЕ» изнесоха пред 
гостите и тараклийци кон-
цертна програма.

ДИМИТЪР БОРИМЕЧКОВ

   Уважаеми преподава-
тели и студенти от Та-
раклийския държавен 
университет „Григорий 
Цамблак”  От името на 
Районното управление на 
образованието, младеж-
та и спорта Ви поздравя-
ваме с юбилея на Универ-
ситета. За изминалите 15 
години той се утвърди не 
само като единствения 
български университет 
извън границите на Репу-
блика България, но и като 
висше учебно заведение 
със свой собствен об-
лик. Неговите випускници 
вече успешно се реализи-
рат като специалисти не 
само на територията на 
Тараклийски район, което 
е несъмнено доказател-
ство за нивото на обуче-
ние. Голяма част от тях 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
вече са преподаватели 
по български, румънски, 
английски език в района 
и високите резултати на 
техните ученици доказват 
добрата им университет-
ска подготовка.
  В този празничен за всич-
ки нас ден искам да поже-
лая на преподавателския 
колектив здраве и нови 
научни постижения. Из-
дигайте все по-високо 
знамето на науката и об-
разованието, бъдете ин-
телектуален стожер на 
интелигенцията в нашия 
район! А на Вас студенти, 
пожелаваме не само ви-
соки постижения в избра-
ните специалности, но и 
успешна професионална 
реализация. Помнете, че 
университетът ви дава не 

само знания, но и умения 
да се справяте в сложните 
дебри на науката. Защото 
в нашето време учението 
ни съпътства през целия 
ни живот, технологиите се 
развиват с бърза скорост, 
а това ни задължава не-
прекъснато да сме в крак 
с новите научни постиже-
ния. И все пак искаме да
Ви напомним - докато 
правите своя избор в жи-
вота, не забравяйте да 
живеете, бъдете здрави, 
жизнерадостни и щаст-
ливи, защото студент-
ският живот остава като 
неизличима ярка следа в 
живота, която дава сили 
на всеки да преодолее 
и най-трудните препят-
ствия в жизнения си път!

Честит юбилей!


