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Притурката «СВЕТЛИНА» е подготвена от ДИмИТър  БорИмЕчкоВ

  Петнадесетгодишнината 
на Тараклийския държавен 
университет «Григорий Цам-
блак» в гр. Тараклия е повод 
да поздравя преподавате-
лите и студентите, които с 
традицонна всеотдайност в 
учебния труд творят днеш-
ния ден на университета и 
неговото успешно «утре».
  Този тържествен ден беле-
жи достойно изминатия път, 
но и ново начало, което носи 
и надежди за успех, и по-
добро бъдеще на Универси-
тета.
  Професионализмът, ам-
бицията и всеотдайността 
на преподавателите, сту-
дентите и докторантите 
утвърждават петнадесет-
годишната традиция да ра-
ботите за създаването на 

   От името на Посолството 
на Република България в 
Република Молдова и лично 
от мое име най-сърдечно ви 
поздравявам по повод 15-го-
дишния юбилей на Тара-
клийския държавен универ-
ситет «Григорий Цамблак».
   Вашият университет вече 
15 години е важно учебно 
заведение от образовател-
ната система на Република 
Молдова, което осигуря-
ва условия на обучаемите, 
включително на етнически-
те българи, да продължат 
образованието и намерят 
достойна реализация като 
граждани на Република
Молдова.
   За изминалия период 
Тараклийския държавен 
университет измина нелек 
път към утвърждаването 
на свое име и авторитет, и 
продължава да устоява на 
предизвикателствата на 
времето благодарение на 
усилията на ръководството, 

  Приемете сърдечните 
пожелания на академич-
ното ръководство и цяла-
та академичната общност 
на Русенския универси-
тет за успех и високи по-
стижения през новата 
учебната година.
  Използваме командиров-
ката на екип от Русенския 
телевизионен център в 
Молдова, да Ви изпратим 

 Обявена е освободител-
ната  балканска война 
(5.Х.1912).
   В съюз със Сърбия, 
Гърция и Черна Гора 
България  мобилизира  
600 000-на армия, която 
за кратко време  разбива 
главните турски сили в 
Източна Тракия и  настъ-
пва застрашително към 
Цариград.
   Блестящите български 
победи при Селиолу, Геч-
кенли, Ескиполос, Петра 
и малко по-късно при Бу-
нар хисар и Люле Бургас 
вписват светли страници 
в новата ни история. 
   В тази война воюва 

  Двадесет ученици от ли-
цей «ИВАН ВАЗОВ», гр. 
Тараклия, Молдова, госту-
ваха в града на липите по 
покана на община СТАРА 
ЗАГОРА.
   Младежите – двенадесе-
токласници и директорката 
на лицея Людмила ПЕЕВА 

15-ГОДИШНА ДЕЙНОСТ НА УНИВЕРСИТЕТА 
В ТАРАКЛИЯ

ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ
До ДоЦ. Д-р мАриЯ ПАСЛАр, 

рЕктор НА тАрАкЛиЙСкиЯ ДЪрЖАвЕН
1УНивЕрСитЕт «ГриГориЙ ЦАмБЛАк»

по-благоприятна и насърча-
ваща среда за обучение и 
развитие на младите хора.
Установените контакти с 
български висши учебни 
заведения превръщат уни-
верситета в обединителен 
център на научния потенци-
ал от двете страни. Пожела-
вам на преподавателите да 

продължават да събуждат  
изследователската страст в 
студентите и да насърчават 
стремежа им към непрекъ-
снато придобиване на ново 
знание. Нека резултатите, 
изразени в успехите и реа-
лизацията на Вашите сту-
денти, Ви носят радост и
удовлетворение!
  На студентите пожелавам 
да мечтаят дръзко и нада-
леч, да успеят с постоянство 
и професионализъм. И нека 
самите те един ден да се 
превърнат  във вдъхновите-
ли и учители за нечий друг 
успех!

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ,
Министър 

на образованието 
и науката на 

Република България

УвАЖАЕмА ДоЦ. ПАСЛАр, СкЪПи   СтУДЕНти,

До рЕкторА, ПрЕПоДАвАтЕЛитЕ и СтУДЕНти НА
тАрАкЛиЙСкиЯ ДЪрЖАвЕН УНивЕрСитЕт «ГриГориЙ ЦАмБЛАк»

в Гр. тАрАкЛиЯ, рЕПУБЛикА моЛДовА

УвАЖАЕмА Г-Жо мАриЯ ПАСЛАр,
УвАЖАЕми ПрЕПоДАвАтЕЛи и СтУДЕНти,

преподаватели и студенти, 
благодарение на подкрепа-
та на местната българска 
общност, общественици, 
дейци на българската наука 
и култура, благодарение на 
желанието на студентите да 
изучават български език и 
история, да запазят и разви-
ват българската духовност.
Убеден съм, че съвместните 
усилия на Република Молдо-
ва и Република България за 
подкрепа на Тараклийския 
държавен университет ще
допринесат за утвърждава-
нето му, като важно просвет-
но средище за българската 
общност.
  На ръководството на Уни-
верситета, на преподава-
телския състав и на сту-
дентите искам да пожелая 
здраве и лично щастие, да 
продължат да проявяват 
упоритост и любов при пре-
подаването и усвоявяне-
то на учебния материал и 
успешна работа за запаз-

ването и по-нататъшното 
утвърждаване на Универ-
ситета като авторитетно и 
престижно учебно заведе-
ние – повод за гордост и в 
Республика Молдова, и в 
Република България.
Честит празник!

ЕВГЕНИ СТОЙЧЕВ,
Извънреден и пълномощен 

посланик на Република 
България в

 Република Молдова

До: ДоЦ. Д-р мАриЯ ПАСЛАр,
и. Д. рЕктор НА тАрАкЛиЙСкиЯ ДЪрЖАвЕН УНивЕрСитЕт 

«ГриГориЙ ЦАмБЛАк»
от: чЛ.-кор. Проф. Д. т. Н. ХриСто БЕЛоЕв,

рЕктор НА рУСЕНСкиЯ УНивЕрСитЕт «АНГЕЛ кЪНчЕв»
УвАЖАЕмА ДоЦ. ПАСЛАр,

едно малко дарение от 
книги на Вашата библио-
тека. Колегите от Универ-
ситетската библиотека са 

подготвили за Вас и други 
заглавия от нашия фонд, 
които ще бъдат транспор-
тирани при други удобни 
поводи.
Очакваме Ви в универси-
тета в удобно за Вас вре-
ме, за да продължим дей-
ностите по съвместното 
ни сътрудничество.

С уважение 
ХРИСТО БЕЛОЕВ:

Чл.-кор. проф. д. т. н. 

5  ОКТОМВРИ  -  ОБЯВЯВАНЕ  
НА  БАЛКАНСКАТА  ВОЙНА

целият български народ. 
Сред мобилизираните се 
включват и сънародници, 
изселили се далеч от ро-
дината, които бързат да 
се завърнат, за да дадат 

своя принос в борбата с 
вековния потисник

 Из календара 
"ДЪРЖАВНА  АГЕНЦИЯ  

 ЗА  БЪЛГАРИТЕ В  
ЧУЖБИНА"

ЛИЦЕИСТИ ОТ «ИВАН ВАЗОВ» 
ГОСТУВАХА НА СТАРА ЗАГОРА

се срещнаха с Иванка СО-
ТИРОВА, заместник-кмет на 
община Стара Загора.
  «Ние сме бесарабски 
българи и почитаме истори-
ята на нашите предци и
сме с българско самосъзна-
ние, което нашите баби и дя-
довци са ни предали», спо-

делиха на български език 
гостите.
  Три часа седмично те из-
учават майчиния си език и 
държат задължителна мату-
ра по български език.
  По време на посещението 
си те разгледаха голямата 
част от Стара Загора и спо-
делиха, че градът много им 
хареса. Силно са впечат-
лени от културно- истори-
ческото наследство от кра-
сивите места на града на 
липите.
  Гостите от Тараклия 
присъстваха на празнично-
то шествие, посветено на 
140-годишнината от възста-
новяване на Стара Загора. 
Младежите посетиха също 
и Тракийския университет 
и се запознаха с различни-
те специалности, по които 
висшето училище предлага 
обучение.

АНГЕЛИНА ВЕЛЧЕВА

  Есен! Години наред почти 
всички творчески изявени 
личности търсят и намират в 
нея вдъхновение, необикно-
вени нюанси на цветовете, 
извънземна тишина, маги-
ческо спокойствие и изцели-
телна музика.
   Есента е мимолетна и не-
уловима. И много си при-
лича с жената: в двете има 
някаква тайна, неразгадае-
ма загадка, чийто отговор не 
знаят самите те.
   Забелязвали ли сте какъв е 
въздухът през есента? Про-
зрачен! А слънчевата свет-
лина? О, тя е най-чаровната 
през годината! Усмихва се 
с пожълтелите листа, кои-
то бавно танцуват с вятъра 
своя най-красив танц.
   Всичко през есента има 
свое дихание. Той забавено, 
спокойно, но в него се
усещат много чувства, пре-

ЕСЕННАТА СЛЪНЧЕВА СВЕТЛИНА

живявания, преплетени бол-
ка и радост, тъга и детски 
смях.
   През есента търсим тиши-
на и уют. Въображението ни 
чертае в образа й различ-
ни багри, линии,силуети… 
Есента е магьосница: ту 

нежна като слънчев  лъч, ту 
мрачна като студен дъжд… 
тя еднакво силно ни вълну-
ва със своите пъстроцветни 
багри и прекрасната си му-
зика. И с есенната слънчева 
светлина, която ни зарежда 
с топлина и спокойствие.


