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  Незабелязано изминаха 
7 години от ненавремен-
ната кончина на един без-
крайно талантлив хорео-
граф – Тодор БЕКИРСКИ.
  Да си спомним за голя-
мата му душа и непод-
правения му талант, за 
чиято величина може да 
се съди от всеки танц под 
неговата хореография. 
Тодор Бекирски бе не 
само творец и носител на 
много награди, но и при-
ятел, широка личност и 
човек, изцяло отдаден на 
изкуството.
  Да му е светъл пътят!
АНСАМБЪЛ «СОФИЯ-6»

  Тихомир ЛЕФТЕРОВ: 
«Светла му памет! Ве-
лик хореограф!» Васил 
РАДЕВ: «Щастлив съм 
да видя тази красота, за 
която вярвах, че ще се 
случи! Пожелавам успех 
и дълъг живот на беса-
рабско-българският фол-
клор – душата и живота 
на българите там, а на 

  Изключително сме щастли-
ви, че тези книги с помощта 
и съдействието на доц. Ва-
сил КОНДОВ, преподава-
тел-българист в Тараклий-
ския държавен университет 
«Григорий ЦАМБЛАК», ще 
помагат на студентите и 
преподавателите му да чер-
пят знания и да продължа-
ват делото на всички преди 
тях, допринесли за съхраня-
ването на българския език и 
култура.
  Изразяваме огромната си 
благодарност на Васил Кон-
дов за възрожденския му 
дух и ентусиазъм, с които 
ни зарежда и дарява! Това, 
което се случва в нашето 
общуване, не е случайно, то 
е резултат на едно дълго-

  Отдавна имаме връзка с 
Демократически съюз на 
българите в Букурещ и си 
сътрудничим с проф. Лука 
ВЕЛЧОВ, Любомир НИКО-
ЛОВ и Васил КРЕСТИНКОВ.
Благодарение на хора 
като тях, се чува гласът на 
българското етническо мал-
цинство в Румъния. 

МАРУСЯ КОСТОВА,
 редактор на в. «БАЛЧИШ-

КИ ТЕЛЕГРАФ» и дирек-
тор на форум «БЪЛГАР-

СКО НАСЛЕДСТВО», 
Балчик.

   Българското население, 
компактно живеещо на те-

  В Тараклия за 4-ти път 
се проведе фестивал на 
зимните обичаи и обреди. 
В него, за съжаление, взе-
ха участие половината от 
подалите заявки. Това са 
групите от селата: Валя 
Пержей, Балабани, Ново-
сьоловка, Хъртоп, Чалък и 
две от гр. Тараклия, пред-
ставени от районния дом 
на културата (домакин) и 
театъра на бесарабските 
българи «Смешен петък».
   Можем само да се рад-
ваме, че, макар и като те-
атрализирани представ-
ления, тези зимни обичаи 

  През 1889 г. бе избран 
първият ректор на Висшето 
училище в София – Алек-
сандър ТЕОДОРОВ БАЛАН, 
родом от с. Кубей, Бесара-
бия. Един от най- добрите 
български езиковеди акаде-
мик Теодоров Балан дожи-
вява почти до стогодишна-
та си възраст и умира през 
1959 година.
  След 15 години, през 1904 
г., това висше училище се 
преименува на Университет 
«Св. Климент ОХРИДСКИ», 
чието име носи и днес.
  За наша радост и гордост 
в това реномирано висше 
учебно заведение са се учи-
ли и се учат много наши бе-
сарабски българи – съглас-
но Постановление № 103 на 
Министерския съвет на Ре-
публика България.
  Можем да се гордеем с 
тези, които са завършили 
журналистика в този уни-
верситет: Евилина ШВИД-
ЧЕНКО – режисьор и водеща 

ДАРЕНИЕ ЗА УНИВЕРСИТЕТА В ТАРАКЛИЯ

годишно сътрудничество и 
ценно приятелство.
   ГЕОРГИ И ЯНА ЯНКОВИ,
бивши преподаватели в 

Тараклийския педагоги-
чески колеж-лицей «Св. 
св. КИРИЛ и МЕТОДИЙ».

ЧУВА СЕ БЪЛГАРСКИЯТ ГЛАС В РУМЪНИЯ

УНИВЕРСИТЕТЪТ В СОФИЯ
 И НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ ЖУРНАЛИСТИ

телевизионното предаване 
«На Буджашка вълна», Ки-
шинев; Лилия АНТОНОВА-
САРСАМАН – педагог, родо-
любец, поет и общественик, 
с. Албота де Сус; Ирина 
БОГОЕВА – кореспондент 
на БТА, София, от октомври 
2017 година, Тараклия…
   За моя лична гордост в 
същият университет в Со-
фия, столицата на Бълга-

рия, следва журналистика 
първа година моят племен-
ник Андрей ЦИСАР.
  Щастливи сме, че расте 
ново поколение журналисти, 
които продължават делото 
на вече известните публи-
цисти и писатели: Татяна ТА-
НАСОВА-ТОДОРОВА, Георги 
БАРБАРОВ, Димитър БОРИ-
МЕЧКОВ и др.

СЦЕНИЧНО ДЕЙСТВО НА ЗИМНИТЕ ОБИЧАИ

БЕЗКРАЙНО ТАЛАНТЛИВ ХОРЕОГРАФ

моите приятели и колеги 
в Тараклия и Твардица – 
добро здраве, нови песни 
и хореографски компози-
ции. Макар и отдалечен, 

ИЗ «БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ ЗАД ГРАНИЦА»
   И ние, бесарабските българи (Молдова и Украйна), също поддържаме културни връзки с 
нашите приятели и лидери на Демократическия български съюз в Букурещ. Благодарение 
на председателя му проф. Лука ВЕЛЧОВ и активните членове на съюза Любомир НИКО-
ЛОВ и Васил КРЕСТИНКОВ някои от нас добре познават българските места в столицата 
на Румъния – Букурещ.
  С тяхното съдействие и добрите им жестове посещавахме редица музеи, местата, 
свързани с Христо БОТЕВ и Васил ЛЕВСКИ, къщата на сем. Любен и Наталия КАРАВЕ-
ЛОВИ, в която нашият земляк и военен деец на България Олимпий ПАНОВ е дал клетва 
пред Апостола на свободата «за чиста и свята република», както и с дописки помагал на 
Каравеловите вестници, на сп. «ЗНАНИЕ», в което е публикувал 13 български народни 
песни, които е събрал в с. Шоп-Тараклий, Бесарабия.

 ДИМИТЪР БОРИМЕЧКОВ

риторията на съвременна 
Румъния, отдавна е обект на 
научни изследвания. Още в 
края на XIX век едни от най-
подробните изследвания за 
тамошните български села 
прави Густав ВАЙНГАНД, 
отбелязвайки в своят ДАКО-
РУМЪНСКИ ЛИНГВИСТИ-
ЧЕН АТЛАС», че е открил 
по време на проведените 
от него полеви изследвания 
около 80 населени места с 
българско население на те-
риторията на Олтения, Мун-
тения и Молдова.

и обреди у молдованите 
и българите по такъв на-
чин се съхраняват и по-

пуляризират културното 
наследство.

Собств. инф

заедно с тях си спомням 
за моя добър приятел и 
ненадминат хореограф 
Тодор Бекирски, светла 
му памет.

ВАСИЛ РАДЕВ,
бивш ръководител на тан-
цовите формации в Тара-
клия и Твардица.
  Следват: спомени и 
съболезнования на Нина 
АВТУТОВА – художе-
ствен ръководител на 
ансамбъл за български 
народни песни и танци 
«РОДОЛЮБИЕ», Цветан 
ЦОНЕВ – ръководител 
на оркестъра, Мария ЦО-
НЕВА – ръководител на 
вокалната група и консул-
тант на ансамбъла.

 Съвременното училище 
функционира като органи-
зация насочена към профе-
сионалното майсторство. В 
този смисъл то непрекъсна-
то се променя на основата 
на различни иновации, кои-
то постоянно се реализират 
в неговата структура.
  Направленията на основни-
те приоритети на училищния 
курикулум се реализират  с 
помощта на съвременните 
методи и ИКТ технологии.
   При формирането и стиму-
лиране на творческото мис-
лене у учениците използвам 
различни иновационни ме-
тоди и техники.
  Развитието на креативност-
та е пълно освобождаване 
от образците и шаблоните.
   В часовете по български 
език ученицата на «Олим-
пий Панов» Анна Гречанлъ 

НОВА БЕСАРБСКА ПОЕЗИЯТА В ЧАСОВЕТЕ 
ПО БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

представя накои от своите 
стихотворения. Есенни-
те патриотични празници 
я вдъхновяват на няколко 
произведения.
  Едното от тях е посвете-
но на великия цар Симеон 
и историческата епоха на 
царя. От 5 клас Анна Гре-
чанлъ изтъкна със своето 
творческо мислене, със соб-
ствените си идеи. Своите 
чувста и мисли ги изразява 
чрез призмата на училищ-
ния свят. Днес тя е ученица 
в 8 клас, това е време да се 
разтвори таланта си. Анна 
притежава всичките положи-
телни качества, които тряб-
ва да присътстват у творче-
ската личност. Пожелавам й 
да продължава да развива 
дарбата си.

ЗЛАТЕН ВЕК
Цъфти културата славянска.
Гордее се христианския народ.
С подвига си великански,
С победоносния си род.
Изкуството се появява
Възниква български възход,
Към мир книжовен и духовен
Посред братския народ.
Училищата се откриват,
Там учат писане, четмо.
Книжовна дума се разкрива
С ум голям и с добро.
Хвала на българския ЦАР
Най-мъдрия и най-велик,
Който владее с божий дар,
Който наречен Семион Велик.
И в църквите звънят звънци,
Те викат млад и стар човек.
Кипи живот, творят творци,
В България е ЗЛАТЕН век.

Преподавател по БЕЛ
 АЛЬОНА СТОЕВА, лицей 

«Олимпий Панов»

СТРАНИЦА «СВЕТЛИНА»
ДИМИТЪР БОРИМЕЧКОВ

проф. Лука ВЕЛЧОВ

Евилина ШВИДЧЕНКО Андрей ЦИСАР


